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INHOUD
De laatste weken van het Scouting- 

seizoen gaan van start en het aftellen 
naar de zomervakantie en natuurlijk 

zomerkamp kan beginnen. Het is 
lekker lang licht buiten, tijdens het 
kamperen heb je geen dikke sokken 

meer nodig en je kunt volop genieten 
van waterspelletjes. Maak er een 

leuke zomer van!

Beverpost
De bevers leren in deze editie alles over 

vissen. Vreemde vissen, ballonvissen en aquariumvis-
sen. En vissen zijn niet het enige dat je tegenkomt in 
de zee..

Scouty
Na het lezen van Scouty draai jij je hand niet 

meer om voor het maken van een vishengel of een 
schepnet. En voor beatboxen trouwens ook niet!

Flitz
In Flitz deze editie een zeldzaam  

natuurverschijnsel met miljarden deelnemers, 
 een vis-quiz, viskoekjes en een vervanger voor  
elastiek.

IXIXEL
Als explorer kun je na het lezen van  

IXIXEL gelijk aan de slag met een zelfvoorzienend  
bestaan. Kun je gelijk het banaan-spek-kaas 
recept gebruiken! 

Tijdrover
In Tijdrover lees je in deze editie alles over 

plastic en hoe je helpt met het bestrijden van de 
gevolgen van de plastic soep. Visje gevangen?  
Wij vertellen je hoe je die fileert!

Scouts Info
Scouts Info staat ook deze editie weer vol met 
nieuws uit de Scoutingwereld. Een terugblik op de 
besturenmaand, nieuws over Scouting Academy, 
Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd en de Europese 
Conferentie komen onder andere aan bod.

Deze keer in...
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...die je ooit gezien hebt! 
Heb jij misschien een goudvis in een kom? Of vis je 

weleens buiten? Wedden dat je deze gekke vissen nog 
nooit aan je haak hebt gehad?  

De 3  vreemdsteVISSEN

Aziatische Schaapskop-lipvis 
De echte naam van deze vis kun je maar moeilijk uitspreken. Hij heet 
‘semicossyphus reticulatus’. Het is Latijn voor Aziatische Schaapskop-lip-
vis. En dan snap je het vast wel. Sommige mensen zien er een schaapskop 
in. En vreemde lippen heeft ie ook wel. Deze lipvis met de grote bobbel 
op zijn kop en flinke kin leeft in de Stille Oceaan. Maar er is nóg iets 
vreemds aan deze vis. Want wist je dat álle Schaapskop-lipvissen worden 
geboren als vrouwtje? Als ze groot genoeg groeit, kan zij veranderen in 
hij. Pas dan krijgen de mannetjes die grote bult op hun voorhoofd. 
Vissenvrouwtjes vinden die bobbel trouwens juist heel sexy. Soms best 
gek hoe de vissenwereld werkt. 

Sterrenkijker 
De sterrenkijker houdt van verstoppertje spelen. Hij ligt meestal 

begraven in het zand, op de bodem van de zee. Niemand heeft ogen 
in zijn rug, behalve deze vis. Handig, want zo zien ze gemakkelijk een 
prooi die overzwemt. Om daarna bliksemsnel toe te slaan. Sommige 

soorten hebben daarbij nog een hulpmiddel. Met een soort worm-
pje zwaaien ze heen en weer om hun prooi te lokken. Ze maken ze 
nieuwsgierig. ‘Hé wat is dat?’ en dan komen ze dichterbij. Maar had 
dat maar niet gedaan, want dan slaat de sterrenkijker toe. Sommige 

soorten kunnen zelfs een elektrische schok afgeven. Dat schrikt 
andere roofdieren af om hen op te eten! 

Blobvis
De Blobvis is eigenlijk een beetje zielig. Hij heeft namelijk de bijnaam ‘lelijkste dier op aarde’. 
Maar vind jij dat ook? Vaak zul je ‘m trouwens niet zien, want hij leeft diep onder water: zo’n 600 
tot wel 1200 meter diep. Vooral voor de kusten van Australië en Tasmanië. Omdat water eigenlijk 
heel zwaar is, kun je zo diep alleen maar drijven als je ‘gemaakt’ bent van 
iets lichters dan water. Het lijf van de blobvis bestaat daarom voor het 
grootste deel uit gelatine, net als een (dril)pudding. Dan snap je 
meteen waarom hij er zo uitziet. Wist je dat-ie er onder water 
veel normaler uitziet dan boven water? Als je de blobvis  
opvist, lijkt het alsof hij zich ‘opblaast’ en dan inzakt. Blob!
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Vissen vangen



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

Vissen
Voorleesverhaal

Ik heb een boek gevonden met daarin de mooiste 
vissen uit de zee. “Die zou ik ook wel in het echt 

willen zien!” Maar ja, deze vissen leven vooral in delen 
van de wereld waar het warmer is dan in Hotsjitonia, dus bij de woon-
boot van Steven en Sterre in het water zal ik ze niet zo snel tegenkomen.. 
De vissen zouden in een aquarium kunnen, maar dat is heel moeilijk. 
Misschien toch maar geen echte vissen voor mij. Maar dan heb ik ineens 
een briljant idee! Ik kan de vissen namaken en in een knutsel-vissenkom 
doen. Dan kan ik er altijd naar kijken, maar hoef ik ze geen eten te 
geven. Toevallig sta ik net bij het huis van Keet en Fleur 
kleur voor de deur. Die kunnen vast helpen! Ik leg ze 
mijn idee uit en we gaan met zijn drieën aan de slag. 
Van een schoenendoos en blauw papier maken we het aquarium en met 
stof, glitters en karton maak ik de vissen uit mijn boek na. Die hangen 
we met een touwtje aan de bovenkant van het aquarium. Als je er tegen-
aan blaast, schommelen de vissen, net alsof ze zwemmen. Als het aquari-
um klaar is geven we het een mooi plekje in de zon, zodat de schubben 
van de vissen schitteren in het zonlicht. “Wauw”, zeg ik. “Dit is nog 
mooier dan vissen in een boek!”.

Zo maak je het - vraag iemand je te helpen
Snijd met een scherp mes ongeveer 1/3 van de bovenkant van de 
meloen af. Bewaar dit. Snijd ook een heel klein stukje van de 
onderkant, zodat de boot goed blijft staan. Snijd overal het 
vruchtvlees uit en snijd dit in stukjes (dit gaat later weer terug in 
de meloen). Schraap de binnenkant van de meloen goed schoon 
met een lepel. Snijd uit 2 zijkanten een rechthoekige inkeping. 
Nu maak je de masten. Snijd de bewaarde meloenschil in 3 
stukken. Snijd 1 stuk schil in tweeën. Prik ze aan 2 satéprikkers en 
steek ze in de bodem van de boot. Steek de derde satéprikker 

van voor tot achter helemaal door de meloen heen. Knoop 
een stukje touw vast: via de voorkant, via de masten naar 

de achterkant van de boot. Prik de tapasprikkers aan de 
zijkant van de boot, 3 aan elke kant. Dit zijn de 
roeiriemen. Meng de blokjes watermeloen met de 
druiven en vul de boot hiermee. Teken een piratenvlag 

of print er een uit. Vouw ze om de prikkers van de 
masten en/of plak ze op de masten. Zet het piratenpop- 

petje op de mast en klaar is je piratenboot! 
 

Vissen zwemmen in de zee. 
En daar zijn ook piraten! 
Deze frisse fruitboot is 
gelukkig niet gevaarlijk. En 
die piraten kun je gemakke-
lijk aan. Aanvallen! 

Nodig: 	
•	1	grote	watermeloen
•	3	lange	satéprikkers
•	6	lange	tapasprikkers	met	
	 platte	achterkant		
•	stukje	dun	(keuken)touw	
•	afbeelding	van	een	piratenvlag	
	 (via	Google	of	teken	‘m	zelf)	
•	500	g	druiven	
•	lijm	
•	piratenpoppetje	(Playmobil	of	Lego)

Schip ahoy! 
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  IN DE KEUKEN MET

 ROZEMARIJN 



                    

beverpost |  11

 

10 |  scouting 

Walvissen aan wal – Nick Bland 
Leopold   – A 15 ,99

De Smoezels en de reuzeninktvis – Erhard Dietl 
De Vier Windstreken  – A 12,99

De (niet) enge dieren – Sophie Corrigan 
 Fontaine Uitgevers – A 12,99

Avontuur in de Chinese Duivelszee
Smoezels zijn groene wezentjes die gek zijn 
op viezigheid. Ze wonen in Stinkstad op een 
vuilnisbelt en hebben het daar prima naar 
hun zin. Maar de smoezelkinderen houden 
wel van avontuur. Met de tijdreismachine 
komen ze terecht in de Chinese Duivelszee. 

Daar moeten ze op 
zoek naar vazen uit 
de Ming-dynastie in 
een gezonken schip. 
Dan staan ze 
oog-in-oog met een 
reuzeninktvis.  
Als dat  
maar goed  
afloopt!

Kletskousvis
Houd je net als Stuiter van muziek en 
toneel? Ga dan met je ouders naar de 
verrassende, swingende familievoorstel-
ling Als je weet waarom een vis praat.  
Zing mee met de ringworm, ontdek 
waarom je muggen beter niet kunt 
doodmeppen en sta oog-in-oog met 
lichtgevende kwallen. Van 22 mei tot eind 
augustus in het theater. 

Superhelden 
Bas Bos verbaast zich erover dat Rebbel 
sommige dieren ontzettend lelijk, griezelig 
en vies vindt. Daarom geeft hij haar het 
prachtige prentenboek De (niet) enge 

dieren voor haar 
verjaardag. Na het 
lezen geeft Rebbel 
toe dat ze deze 
dieren helemaal 
niet goed kende: 
ze zijn niet eng en 
supersmerig, maar 
juist cool, slim en 
schattig. Laat je 

verrassen door de kwal die al 500 
miljoen jaar buitenaards cool is.  
Gaaf toch?!

Walvissen in actie
 Stuiter maakt zich zorgen. Het klimaat 
verandert, overal slingert rotzooi. Dat kan zo 
toch niet langer? Na het lezen van Walvissen 
aan wal weet 
Stuiter het zeker: 
dit moet stoppen! 
Anders wandelen 
net als in dit 
prentenboek 
binnenkort de 
walvissen uit de 
zee, omdat de 
oceanen vol afval 
zitten. Help jij zee 
en land schoon te houden? Als je weet waarom een vis praat: kijk voor de  

volledige speellijst op perforator.nu/tour

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

VOOR JOU 
    ONTDEKT
VOOR JOU 
    ONTDEKT Keet houdt van zwemmen in de zee en hoopt dan vissen te zien. Thuis maakt ze 

deze zelf van ballonnen. Leuk idee, want er bestaan echt ballonvissen, die ook 
kogelvissen of egelvissen worden genoemd. Keet Kleur versiert ze met papier.

Wat heb je nodig?
• Ballon
• Crêpepapier
• Gekleurd papier
• Plakband of tape
• Flesje lijm
• Stift of marker
• Schaar
• Touw

Zo maak je het 
Stap 1.
Blaas een ballon op knoop hem dicht.

Stap 2. 
Maak van rood crêpepapier een rolletje. Druppel 
lijm rondom het knoopje van de ballon. Plak het 
rolletje in een cirkel om het knoopje heen als 
mondje.

Stap 3.
Knip uit papier een vin voor de bovenkant. Net 
als bij een haai! Maak er een gaatje in om de vis 
op te kunnen hangen. Plak de vin met plakband 
aan de vis. 

Stap 4.
Knip zijvinnen, bijvoorbeeld met een gekarteld 
randje. Vergeet de staart niet! Plak alles op de vis. 
Met lijm kan je extra versiersels op het lijf 
plakken, zoals zilveren schubben of witte oogjes. 
Oogjes kan je natuurlijk ook met zwarte (marker) 
stift op de ballon tekenen. 

Stap 5.
Steek een touwtje door de vin. Maak tijdens de 
opkomst allemaal vissen en hang ze op verschil-
lende hoogtes aan het plafond.  Het clubhuis is 
een levensecht aquarium!

Volle vissen
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In Nederland wordt veel gevist. Door mensen die er 
hun geld mee verdienen, maar ook voor de lol. Heb jij 
wel eens gevist? Probeer het een keer met je 
zelfgemaakte hengel of visnet!
  
Voordat we je verklappen hoe je zelf heel makkelijk 
met een bamboestok of een lange tak uit het bos een 
vishengel kunt maken, vertellen we je eerst iets meer 
over het ontstaan van visserij. 

Chinese hengels
Zo lang de mens op aarde is, bestaat visserij. Het is 
bekend dat men duizenden jaren geleden al weekdie-
ren uit zee verzamelde. Zo vonden archeologen 
‘mosselhopen’ langs de Engelse kust en langs de 
Indische Oceaan in Zuid-Afrika. Verder ontdekten 
geleerden in geschriften van meer dan 2000 jaar 
geleden dat er in de Eufraat en Tygris in Mesopotamië, 
een streek in het huidige Irak en Syrië, meer dan 50 
verschillende vissen zwommen, die door de mensen 
werden gegeten. Ook op andere plekken vonden 
onderzoekers restanten visgerei zoals hengels, speren, 
harpoenen, drietanden en visnetten. Vroeger visten 
mensen alleen in meren en rivieren. Pas later – met de 
groei van steden en door de opkomst van de scheeps-
bouw - ging men de zee op. Ook weten we uit 
onderzoek dat men in China al sinds duizenden jaren 
met een hengel vist, terwijl in de middeleeuwen in 

Europa alleen de adel de hengel gebruikte bij het 
vissen als vrijetijdsbesteding. 

Vissen voor geld
Ook in ons kikkerlandje wordt al eeuwenlang gevist. 
Vroeger vooral als voedselvoorziening. Op de 
Zuiderzee – het huidige IJsselmeer - werd veel gevist 
met botters. Dat zijn houten zeilschepen. Het werk op 
de botters was zwaar. Alles gebeurde met de hand: 
het hijsen van de zeilen, het uitzetten van de netten 
en het binnenhalen van de vis. Tegenwoordig worden 
vissersschepen met een motor gebruikt en met 
moderne apparatuur aan boord. De schepen hebben 
netten aan de zijkanten. Die netten slepen over de 
grond en woelen zo de zeebodem om. De vis schrikt 
daarvan en zwemt omhoog, het net in. Als er te veel 
vis wordt gevangen, raakt de zee leeg. Daarom mogen 
vissers maar een bepaalde hoeveelheid vis vangen. 
Zo'n hoeveelheid noem je een quotum. Deze regels 
moeten ervoor zorgen dat er altijd genoeg vissen in de 
zee zwemmen. 

Vissen voor de lol
Nederland telt zo’n twee miljoen hobbyvissers. Vissen 
voor de lol noemen ze ook wel hengelsport. Je mag 
niet overal zomaar vissen. Daarvoor heb je een 
vergunning nodig. Dat heet een VISpas. Iedereen 
boven de 14 jaar heeft zo’n (jeugd)VISpas nodig. 

HOE 
WORDT HET 

GEMAAKT

Vishengel Aan de slag!
Op www.vissendoejezo.nl kun je allemaal filmpjes 
bekijken om te leren vissen. Het lijkt makkelijker dan 
het is. Je hebt in ieder geval veel geduld nodig, lekkere 
aas en natuurlijk een goede hengel. Je hebt verschillen-
de soorten hengels. De vissoort waarop je vist, bepaalt 
het soort hengel. Je kunt hengelen naar karpers, roofvis-
sen en witvissen, maar je kunt ook op zee gaan vissen. 
Dat is weer een hele andere tak van de vissport. Het 
boekje Zo leer je vissen van Pierre Bronsgeest geeft je 
heel veel tips en adviezen als je net begint met vissen. 
Je kunt natuurlijk ook gewoon waterdiertjes proberen 
te vangen met een schepnet, wie weet zwemt er 
gewoon een vis in je net! met de instructie die je vindt 
via de QR-code. Of bevestig met ijzerdraad een 
jampotje aan een lange stok. Ook zo kun je gemakkelijk 
waterdiertjes scheppen. Omdat het glas doorzichtig is, 
kun je ze meteen bestuderen. Wil je het vissen iets 
professioneler aanpakken, maak dan je eigen hengel! 
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Op YouTube-kanaal VissertipsHD laten twee 
jongens zien hoe je gemakkelijk zelf een 

vishengel maakt met een (bamboe)stok. 
Probeer ’t maar eens! Veel visplezier!

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



DIT KAN IK BETER 
DAN M’N OUDERS! 

Vertellen over de bloemetjes en bijtjes

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

16 |  scouting magazine 

Grote versiertrucs
Vrouwenjagers heb je ook. Die zwemmen 
achter de vis aan en bevruchten haar eitjes 
terwijl ze uit haar lijf vallen. Soms moet de 
man hard werken om de vrouw te verleiden. 
Want die kiest natuurlijk de beste partner uit 
om nageslacht mee te krijgen. Japanse kogel-
vissen of cichliden (baarzen uit Afrika) lokken 
vrouwtjes met een nestje. Degene die het 
mooiste nest bouwt, is knap en sterk en kan 
dus rekenen op belangstelling. 
Het nest wordt in het zand gemaakt met de 
vinnen en het lijfje en vormt een aantrekkelijk 
patroon, met een soort krater van 20 centime-
ter breed. Om het vrouwtje erheen te lokken, 
kleuren de vinnen van de bouwvakker donker 
en fladderen ze ermee. Als de vrouw een eitje 
in het nest heeft laten vallen, kunnen de 
zaadjes van de man erbij.

Voortplanting? Ieuw! Voor sommigen 
klinkt het raar, maar het is gewoon iets 
wat mensen en dieren van nature doen. 
Door baby’s te krijgen, blijft namelijk de 
soort bestaan. We gaan het hebben over 
vissen, want die maken er vaak een  
feestje van. 

Wat heb je nodig?
Voor voortplanting heb je een eitje nodig en 
een zaadje erbij. De meeste vissen paren 
zonder elkaar aan te raken. Ze ‘schieten kuit’. 
Bij kuitschieten laat de vrouwtjesvis haar 
eicellen los in het water. Ze dwarrelen met de 
stroming mee of hechten zich vast aan 
waterplanten. De mannetjesvis kan nu zijn 
zaadjes erop achterlaten en bevrucht zo de 
eitjes. 

Erg romantisch is dit niet, er komt geen 
kennismaking aan te pas. Ook kijken de ouders 
niet meer om naar hun kinderen, die soms al 
na 1 week (bij een goudvis) of soms pas na 1 
jaar (bij een haai) uit het ei zwemmen. Maar 
een feest om te zien is het wel, als je op 
paringsplekken duizenden nakomelingen ziet 
dwarrelen. Wat een waterspektakel!
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Broedzorg
Broedzorg betekent dat je voor de eitjes en 
voor de pasgeboren jongen in je nest zorgt. 
Soms doen de cichliden dat zelfs als stelletje. 
Dat klinkt al een stuk gezelliger, vind je niet? 

Mond als wieg
Er zijn ook vrouwtjes die hun mond als wieg 
gebruiken. Ze broeden de eitjes erin uit en de 
jonkies kruipen er veilig in weg als ze leren 
zwemmen. Een mooie bescherming en weer 
eens wat anders dan de buidel van een 
kangoeroe.

Paringsdans 
Hoe leuk is het dat zeepaardjes in onze 

eigen Noordzee een paringsdans uitvoe-
ren die wel acht uur duurt? Uitgeput zijn 

ze daarna! Dan legt het vrouwtje haar 
eitjes in de buidel van het mannetje. De 
vader zorgt er 2 tot 3 weken voor totdat 

ze volledig ontwikkeld zijn. Vanuit de 
bovenkant van zijn buidel kunnen tot 

200 baby’s geboren worden.

guppies. Het mannetje maakt voor de paring 
gebruik van een staafvormige vin, de ‘anaalvin’. 
Deze buis waar zaadjes doorheen kunnen 
steekt hij in het vrouwtje. Ook andere tropi-
sche aquariumvissen zijn levendbarend zoals 
mollies, platies en zwaarddragers – hun naam is 
wel toepasselijk. 

Aanraking
Sommige karpers en haaien zijn levendbarend. 
Die haaien zoeken elkaar op in voortplantings-
tijd en raken elkaar zelfs aan, wat bij vissen 
ongewoon is. Het mannetje brengt een van zijn 
speciale vinnen, de ‘grijporganen’, bij het 
vrouwtje naar binnen. Dat kan alleen als hij haar 
stevig vastgrijpt met zijn tanden. Auw! Maar 
het vrouwtje bijt op haar beurt gewoon stevig 
terug zodat ze allebei bloedende wonden 
hebben als bewijs van hun gemeenschap.
Tja.

Vader is de baas
Het mannetje van de garibaldivis bouwt een 
nest in het koraalrif. Als het vrouwtje langsge-
weest is om haar eieren te leggen, wordt ze 
meteen weggejaagd. Vanaf dat moment 
bewaakt hij zijn nest fanatiek.

Levendbarend
Er zijn naast eileggende, ook levendbarende 
soorten vis. Uit de buik van de moeder 
worden de jonkies geboren. Bijvoorbeeld 



VOOR JOU 
 ONTDEKT
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Dwarse Diego Durft – Hetty van den Hout 
 A 14,95

Krypto – De Duistere Diepte – Hans Jørgen Sandnes  
De 4 Windstreken – A 15,99

Mijn dikke vette zombie goudvis – Mo O’hara 
Moon Uitgeverij A 18,99

Waterwereld – Ben Rothery 
Van Goor  – A 22,99

Sla dit boek open en 
geniet van de prach- 
tige levensechte 
paginagrote illustra-
ties. Want soms 
zeggen beelden meer 
dan duizend woorden. 
Al zijn de feitjes in dit 
boek over alles wat 
leeft in de diepe 
oceaan ook super 
interessant. 

 

Als het experiment van Toms broer Mark op 
goudvis Frankie uitdraait op de dood, 
besluiten Tom en zijn vriend Pradeep de vis 
te reanimeren. Ze geven hem  
een schok met een batterij.  
Tot hun grote 
verbazing komt Frankie 
weer tot leven als 
zombiegoudvis! Wraak 
op Mark is het enige 
dat deze dikke vette 
goudvis wil. In de 
zomer verschijnt 
alweer deel 3 over 
deze dikke vette 
zombiegoudvis. Elk 
boek bevat 2 supergrappige verhalen.  

Vissen zwemmen meestal met de stroming 
mee. Dan hoeven ze zelf niet te verzinnen 
welke kant ze op moeten zwemmen. Maar 
soms is het goed om ook zelf na te denken 
welke kant je op wil. Diego moet dat leren en 
dat gaat met vallen en opstaan. Hij is negen 
jaar oud en thuis en 
op school loopt hij 
tegen dingen aan. 
Vaak is Diego 
vrolijk, maar soms 
dwars en soms 
boos. Vooral als 
dingen niet gaan 
zoals hij wil.

 

Krypto is een graphic novel - een stripboek 
over een jong weesmeisje, Orelia, dat bij een 
nieuw pleeggezin wordt geplaatst. Haar 
pleegouders wonen in een fraai huis aan zee. 
Dat treft, want Orelia is dol op cryptozoölo-
gie: het zoeken naar mysterieuze dieren en 
dan met name in 
zee. Dan verdwijnt 
er een jongen in 
het kustplaatsje. 
Samen met haar 
nieuwe vriend Bern 
gaat Orelia naar 
hem op zoek. Een 
superspannend 
avontuur volgt… 

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

SLAPEN

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

SET
AANBIEDING

SELFINFLATABLE 
SLAAPMAT 3,0 CM
Comfortabel om op te slapen, 
compacte pakmaat en weegt 
slechts 770 gram.

€ 44,95

VANGO KANTO 250
Slaap je in een clubhuis dan is 
deze slaapzak het hele jaar 
door te gebruiken.

€ 54,95
Ledenprijs € 49,95

LEDEN
VOORDEEL

SET MET SLAAPMAT EN SLAAPZAK
Set met slaapmat 3,0 cm en Vango Kanto 250

Vanaf € 87,50

DUFFLEBAG 50 LITER
€ 34,95

SCOUTPROOF 
ZAKLAMP
€ 14,95

SCOUTPROOF 
TOILETTAS
Verkrijgbaar in 
verschillende kleuren

€ 13,95

SET
AANBIEDING

SET MET TOILETTAS, DUFFLE EN 
ZAKLAMP
€ 49,95

WWW.SCOUTSHOP.NL



Vissen hebben geen stembanden, maar produceren geluid door hun vinnen te bewegen, met 
hun tanden te raspen, lippen te klapperen of hun zwemblaas te laten trillen. Ook wij 
gaan op deze manier geluid, of in dit geval; muziek maken! Een lesje beatboxen 
voor beginners. 

Zo doe je het
De geluiden van vissen zijn vooral handig. 
Zo waarschuwen ze elkaar voor gevaar. Ook 
houden ze hun groep – school heet dat, maar 
dat wist je vast – bij elkaar. Ook vinden ze zo 
een ander mannetje of vrouwtje om verliefd op 
te worden. 
Wij hoeven dat allemaal niet te doen met 
geluiden, daar hebben we onze stem en onze 
taal voor. Maar leuk is het wel om met je stem 
instrumenten na te doen. Zeker met elkaar, 
tijdens een opkomst. Zo begin je met beat-
boxen:

De basis
STAP 1 
De basis van beatboxen begint bij de geluiden 
van een drumstel. Begin met de bass drum. Die 
doe je na door de letter 'B' met veel uitgeadem-
de lucht uit te spreken - als een ‘blub’ bij vissen. 
STAP 2
Het tweede geluid is de hihat, die klinkt als de 
letter 'T'. Dat geluid maak je door het puntje van 
je tong achter je voortanden te zetten. Vanuit je 
mond druk je de lucht naar buiten. Maak er een 
lekker harde 'T' van! 
STAP 3
Het volgende geluid dat je na doet is de snare 
drum. Die doe je na door een harde letter 'P' uit 
te spreken. Dat kan je oefenen door hard 
'potverdikkie' te zeggen, met de nadruk op de P. 
Je perst de lucht langs je lippen.

Poffertjes ‘n 
crackertjes 

STAP 4
Je hebt nu dus drie geluiden, de 'B', de 'T' en 
de 'P'. Daar kun je nu een beat mee gaan 
maken. Zeg de letters hard achter elkaar. 
Oefen met de oefenregels zoals hiernaast.  Of 
maak woorden met de drie letters erin, zoals 
‘ToPBaan’ ‘BosPad’. Probeer de letters extra 
hard te laten klinken met je mond en zeg ze 
snel achter elkaar. 

Onder de knie? 
Nu is het een kwestie van flink oefenen. Als je 
een beetje gevoel voor ritme hebt, en bepaalde 
letters en klinkers op een speciale manier leert 
uitspreken, kun je je eigen ritmes gaan maken. 
Of misschien zelfs zélf geluiden imiteren. Zo 
maak je je eigen ‘sound’. 
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SLACKERS

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

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

€ 119,95

SLACKERS KLIMTOUW
Uitbreiding op de Ninja Line, maar ook 
los te gebruiken!

€ 29,95

SLACKERS 
TOUWLADDER
Uitbreiding op de Ninja Line, 
maar ook los te gebruiken!

€ 39,95

SLACKERS 
NINJA BALLS
Uitbreiding op de Ninja Line.

€ 29,95

SLACKERS EAGLE
ZIP LINE
30 meter lange zipline!
Leuk voor een opkomst, kamp
of overvliegen.

€ 159,95
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Je kunt vis eten of in een aquarium houden  
als huisdier. Maar weet je ook het antwoord  

op deze waterzaken? 

  
A Pijlinktvis
B Zeekat (Sepia) 
C Octopus

1.

A Geen vis en vlees, maar  
 wel ei en zuivel  
B Wel vis, geen vlees of vogels  
C Juist geen vis, maar wel 
 vlees 

2.

Vissen

Gefrituurde inktvisringetjes, ofwel 
‘calamares’, van welke inktvis 
worden die ‘gemaakt’?

Als je pescotariër bent,  
dan eet je:
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De vissen trekken in een grote groep langs de 
oostkust van Zuid-Afrika. Vanuit het vliegtuig 
kan je het goed zien. Maar een sardine run 
onderwater meemaken, is helemaal spectaculair. 
Dit mogen alleen ervaren duikers en ieder jaar 
worden alsnog duikers aangevallen door haaien. 
Want de visjesstroom lokt roofdieren, die 
opeens een complete maaltijd voor hun neus 
voorbij zien zwemmen.

Sardientjes op reis
Je kent vast wel sardientje uit blik. Het zijn 
kleine visjes niet groter dan 25 centimeter met 
een zilveren buik en een blauwachtige rug. Ze 
zijn familie van de haring en kregen eeuwen 
geleden hun naam van de Grieken die ze altijd 
zagen zwemmen voor de kust van Sardinië - een 
Italiaans eiland in de Middellandse Zee. Maar ze 
zwemmen niet alleen daar. Ze komen voor in 
haast alle zeeën en oceanen over de hele wereld 
en ze gaan tijdens zo'n sardine run met enorm 
veel vrienden op reis.

Waarom zouden ze dat doen?
Er werd gedacht dat deze volksverhuizing te 
maken heeft met het zoeken naar voedsel, maar 
ze slaan ook soms een jaartje over. Eten ze dan 
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niet? Experts denken nu dat het te maken heeft 
met de temperatuur. De sardines gaan alleen op 
reis wanneer het zeewater kouder wordt dan 21 
graden Celsius. Dan maken ze een grote groep 
van soms wel 7 kilometer (!) lang, 1,5 kilometer 
breed en 30 meter diep om samen naar een 
warmer gebied te zwemmen. Het is een van de 
grootste migraties ter wereld. Wanneer ze in zo'n 
grote groep zwemmen hebben ze minder last 
van tegenstroming. Dichtbij elkaar lopen ze 
minder gevaar en hebben meer kans op over- 
leven.

Maar het blijft gevaarlijk!
Dolfijnen kunnen zo’n enorme groep van verre 
horen en gaan er natuurlijk naartoe. Ze proberen 
een stel sardines af te splitsen totdat die in angst 
in ballen bij elkaar kruipen. Zo'n losse bal wordt 
binnen 10 minuten verslonden! Hele grote vissen 
kunnen wel meer dan 10.000 sardines in één keer 
weghappen. De haaien vallen van onderen aan en 
de vogels duiken vanuit de lucht voor een lekker 
maaltje. Toch gaat de sardine gewoon verder met 
de run. Hij kijkt niet verder dan zijn neus lang is 
en maakt zich alleen zorgen wanneer de afstand 
tot z'n vriendjes te groot of te klein wordt en 
stuurt dan zijn koers bij.
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Een jaarlijks terugkerend spektakel, tussen mei en juli,  
van gigantische scholen van miljarden sardines. 

De Sardine Run
Antwoorden
1 - A (De pijlinktvis is hol vanbinnen, vandaag de ringen) 
2 - B 
3 - C 
4 – Instinker: vissen lusten dit allemaal! (Maar snijd de meloen wel in piepkleine stukjes)  
5 – B 

A Haring
B Forel
C Steur 

3. Ken je kaviaar: die kleine zwarte bolletjes die héél erg naar vis smaken? Sommige mensen vinden het 
‘t lekkerste wat er bestaat. Kaviaarbolletjes zijn de onbevruchte eitjes van een bedreigde en schaarse 
vissoort. Vandaar dat het zo duur is. Maar van welke vis komen de eitjes eigenlijk? 

4.

A Visvoer
B Watermeloen
C Watervlooien 

Wat eten vissen in je aquarium NIET? 5.

A Vogelvis 
B Kogelvis
C Goochelvis

Fugu is een gevaarlijke vis. Er zit gif in 
zijn organen, dat je kan verlammen. 
Alleen héél goede koks kunnen dit gif 
goed verwijderen. Hoe heet deze vis?



Even	een	rol	tijdschriften	bij	elkaar	houden.	
Een	paar	elastiekjes	er	om	en	klaar	is	kees.	
Een	stapeltje	kaarten	of	een	bosje	kleurpot-
loden	bundelen.	Kan	ook	met	een	elastiekje.

Elastiekjes	zijn	handige	hulpmiddelen.	Ze	zijn	
standaard	in	wel	elf	maten	te	koop,	met	een	
omtrek	van	5	tot	28	cm,	maar	al	die	maten	
zal	je	thuis	niet	hebben.	Oud	elastiek	ver-
droogt,	er	zit	geen	rek	meer	in	en	breekt.	En	
als	iets	heel	lang	met	een	elastiekje	is	
opgeborgen,	blijft	het	verdroogde	rubber	
ook	nog	vastplakken.

Meer informatie over dit onderwerp:

Er	is	een	oplossing	die	je	zeker	eens	moet	
proberen	en	onthouden:	Een	eenvoudig	
verstelbare	ring	van	gevlochten	koord.	Je	
kunt	de	ring	zelf	in	alle	maten	maken.	De	
verbinding	in	het	koord	is	een	schuifknoop,	
waaruit	één	eind	van	het	koord	naar	buiten	
komt.	Leg	de	open	ring	om	het	voorwerp	en	
trek	dan	aan	het	uitkomende	eind	om	de	
ring	voldoende	strak	om	het	voorwerp	te	
krijgen.	Op	de	website	knoopenzo.nl	vind	je	
de	uitleg	hoe	je	de	knoop	moet	maken	en	
ook	hoe	je	het	koordje	aantrekt	en	steeds	
weer	los	kan	schuiven	en	hergebruiken.	En	
nog	wat	ideeën	om	dit	te	gebruiken.
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In plaats van elastiek
SCOUTPROOF

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

SCOUTSMES
€ 22,95

KAARTHOEKMETER
Bankpasformaat

€ 1,50

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

€ 12,95

SET
AANBIEDING

SELFINFLATABLE 
SLAAPMAT 3,0 CM
Comfortabel om op te slapen, 
compacte pakmaat en weegt 
slechts 770 gram.

€ 44,95

Je steunt Scouting in Nederland met je aankoop

SELFINFLATABLE 

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

€ 7,95 VANGO KANTO 250
Slaap je in een clubhuis dan is 
deze slaapzak het hele jaar 
door te gebruiken.

€ 54,95
Ledenprijs € 49,95

LEDEN
VOORDEEL

VANGO CONTOUR
60-70 liter
Met maximaal 70 liter inhoud, groot 
genoeg om al je bagage voor een 
meerdaagse trektocht mee te nemen. 

€ 89,95
Ledenprijs € 84,95

SET MET SLAAPMAT, SLAAPZAK EN RUGZAK
Set met slaapmat 3,0 cm, Vango Kanto 250 en Vango Contour rugzak

Vanaf € 167,50

WWW.SCOUTSHOP.NL



 

Sliptong uit de Noordzee is populair, 
maar tongschar, rode poon, schelvis, 
wijting, bot, griet, hondshaai en zeekat 
staan bijna nergens op de menukaart. 
Ga naar de visboer en zeg dat jij juist 
geïnteresseerd bent in de ‘bijvangst’, 
zoals dit wordt genoemd. 

Volg de viskalender
In juni zijn sommige vissoorten nog mager na 
het kuit schieten. Griet en kabeljauw kan je nu 
beter laten liggen. De kabeljauwstand is 
sowieso laag, dus let op het MSC-keurmerk. 
Tot het einde van de zomer kan je genieten 
van verse rog, roodbaars, schar en schelvis.

Eet met de viswijzer
Dan hoef je nooit meer na te denken of vis 
echt goed is. Zo kan je de mossel en de 
rivierkreeft met een gerust hart eten. Zalm in 
de supermarkt is meestal verantwoord 
gekweekt met een keurmerk.  
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Met andere soorten gaat het slechter. De 
kleine VISwijzer of een uitgebreide VISwijzer 
download je in de app store of kijk op de 
website www.goodfish.nl.

Kijk naar keurmerken
MSC-keurmerk	voor	
wilde	vis	– De vissers 
houden de visstand op 

peil en beperken de schade aan zee. 
ASC-keurmerk	voor	
kweekvis	– Omdat de 
zeeën overbevist zijn is er 
kweekvis. Het keurmerk 

staat voor duurzaam vis- voer en minder  
medicijnen.  

Biologisch	keurmerk	voor	
kweekvis –  
Biologische vis is altijd 
kweekvis. De vissen 

hebben meer ruimte, beter water en worden 
pijnvrij geslacht.

Een vriendelijk visdieet
Misschien eet je niet de juiste vis? Veel tropische soorten komen vanuit verre 
landen met het vliegtuig in het vriesvak van onze supermarkten terecht. 
Beter maak je vis uit de Noordzee klaar. Of vang zelf rivierkreeft!

Vermijd de supermarkt
Rode Amerikaanse rivierkreeftjes zijn afkom-
stig uit Chinese kwekerijen waar veel misgaat, 
dus koop die niet. In het wild vormt deze 
soort een ware plaag in Nederland, dus juist 
fijn als je ze zelf vangt! Dit gaat het makkelijk-
ste met een fuik, zelfs in de Amsterdamse 
grachten is die ’s morgens vol als je er eerder 
een vissenkop in hebt gelegd. Maar officieel 
mag dit niet en moet je een hengel gebruiken. 
Ga je zonder volwassene die een VISpas heeft? 
Bestel dan zelf een JeugdVISpas, dat kan online 
voor € 12.

Vang rivierkreeftjes
Bind aan de hengel in plaats van een haakje 
een wasknijper met een stuk vlees ertussen. 
Als je 's avonds met een zaklantaarn in het 
water schijnt, zie je de kreeften al lopen dus 
een schepnetje kan ook. In september tijdens 
de trekperiode kan je ze gewoon oppakken 
van straat. Pas wel op je vingers!

Maak rivierkreeft klaar
Het makkelijkste is ze kort te koken. Van de 
schalen kan je bisque maken: saus of soep. Een 
paar uur laten sudderen met wat groenten en 
kruiden. En een handje rijst, dat zorgt voor de 
binding.

Bak zelf viskoekjes
Viskoekjes, een soort visburgertjes, zijn 
populair streetfood in Thailand. De 
basis is altijd witvis, rode curry, vissaus 
en limoenblad. Deze versie is minder 
tropisch, maar wel makkelijker.

Dit heb je nodig:
450 gram witvis (bijv. kabeljauw)
1 ei
1 teen knoflook
2 theelepels peterselie
1 theelepel paprikapoeder
snufje nootmuskaat
1 (bos)ui
2 eetlepels bloem
1/2 theelepel chilipoeder
snuf zout en peper

Zo maak je het:
Dep de vis droog en snij in stukken. 
Doe de vis en 1 gepelde teen knoflook 
in een keukenmachine of snij en pureer 
totdat hij fijn is. Snijd de (bos)ui in 
stukjes. Voeg het ei, de (bos)ui en de 
kruiden toe en meng goed door elkaar. 
Voeg de bloem toe, hussel en vorm 
met je handen 8 tot 10 koekjes. Je kan 
ze eventueel door wat paneermeel 
halen. Bedek de bodem van een pan 
met een laagje olie en bak de viskoek-
jes goudbruin. Na 2 tot 3 minuten per 
kant zijn ze klaar.
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Dreamer   
Interessant wat dromen betekenen, 
maar vind je thuis of bij je vrien-

den weinig medestanders? Download dan 
Dreamer, een sociaal netwerk voor dromen.  
Na het wakker worden beschrijf je waar je over 
hebt gedroomd. Houd de droom voor jezelf of 
maak ‘m openbaar. Kies je dat laatste, dan 
kunnen andere gebruikers jouw droom lezen 
en eventueel een reactie achterlaten. 
Dreamer | Gratis | Android en iPhone

MijnGegevens  
Je burgerservicenummer, finan- 
ciën, verlopen reisdocumenten… 

Wil je weleens weten welke informatie over jou 
allemaal bij de overheid geregistreerd staat?  
Je vindt het op MijnGegevens, een nieuwe app. 
Veel van deze informatie kon je al terugvinden 
via de website MijnOverheid, maar een blik op 
je smartphone is nu eenmaal sneller, handiger 
én directer.  
MijnGegevens | Gratis | Android en iPhone

kleinetuinen.nl 
Hebben jullie een ieniemienie-tuin achter 
jullie huis? Een superklein balkon of daktuin? 
Of heeft jullie clubhuis misschien een tuin? 
Check deze blog om superideeën op te doen. 
Helemaal toegespitst op tuinen van postzegel-
formaat. Volop inspiratie (mooie foto’s), 
ideeën en tips, zoals uitleg en beschrijvingen 
van veelvoorkomende tuintaken en een 
tuinkalender. Maar ook tips om je minituin 
eens een make-over te geven. Groene vingers 
zijn niet noodzakelijk. Ook de beginnende 
tuiniers kunnen hier terecht.

ditispadel.nl  
Voor als je op zoek bent naar een (nieuwe) sport: 
padel wordt steeds populairder. Nee, het heeft 
niks met roeispanen en boten te maken, maar 
alles met rackets en techniek. Deze mix van 
tennis en squash speel je met vier personen op 
een veld van tien bij twintig, omringd door 
wanden. En die wanden doen dus mee. Kracht is 
wat minder belangrijk, maar techniek des te 
meer.  Op ditispadel.nl vind je blogs met allerlei 
tips om dit relatief nieuwe spel slimmer te leren 
spelen. Verbeter je techniek en werk aan je 
fitheid! 

Cat Museum 
Ben je ook een beetje klaar met 
schattige poezenfilmpjes die je 

inbox bevuilen? De horrorgame Cat Museum is 
een heerlijke tegenhanger. Je kruipt in de huid 
van een man die een nieuwe baan krijgt als 
klusjesman bij een weinig populair museum.  
De plek wordt bewaakt door een mysterieuze kat 
die jou, de klusjesman, iets probeert uit te leggen. 
Je lost puzzels op en na elke oplossing komt er 
weer een nieuw stukje van het verhaal naar 
boven. Uitproberen is gratis. 
Cat Museum | Gratis | Android en iPhone

DE LEUKSTE 
BLOGS/VLOGS

DE 
LEUKSTE 

APPS
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Dat gekke combinaties fantastisch 
kunnen smaken bewijst deze combi-
natie van spek, kaas en banaan. Dit 
recept komt van ‘Down-under’. Daar 
heet een brood een damper en een 
Dutch Oven een ‘Camp Oven’. Je 
mag er van vinden wat je wilt, maar 
… Deze combinatie is echt fantas-
tisch en de Australische manier van 
een gevuld brood maken is echt 
geniaal.

Nodig
• 1 brooddeeg (1 kg bloem, 1 eetlepel  
 zout, 1 eetlepel gist, 1 eetlepel   
 suiker en ± 3 bekers water) 
 1 kg kant en klare broodmix 
 mag ook
• 1 pakje ontbijtspek 
 (150 tot 200 gram)
• 4 tot 6 bananen
• 1 zakje geraspte oude kaas 
 (± 200 gram)
• 1 vel bakpapier

Bereiding:
1. Leg het vel bakpapier op tafel en leg  
 het deeg op het bakpapier.
2. Rol van het deeg een zo plat en zo   
 groot mogelijke ‘ronde lap deeg’. 
 Je ‘ronde lap deeg’ moet in elk geval  
 groter worden dan je velletje   
 bakpapier.
3.	Prak	de	bananen	fijn	met	een	vork.
4. Beleg je ‘ronde lap deeg’ met een   
 ring van geprakte bananen. 
5. Bedek de ring van geprakte 
 bananen met spek en geraspte kaas.
6. Vouw de buitenste (onbedekte)   
 rand van je ‘deeg’ over de vulling 
 en druk deze in het midden vast.
7. Bak je damper af in de Dutch Oven   
	 of	op	180℃	in	een	gewone	oven,	dit		
 duurt ongeveer 30 minuten
8. Haal je brood er uit voor het zwart   
 wordt

KAMPVUUR 
RECEPT

Spek-kaas-bananenbrood

Scan de QR code 
voor	het	filmpje

STOOKADVIES  DUTCH OVEN:• Bovenwarmte: één aaneengesloten ring van briketten op de buitenste rand van  
het deksel• Onderwarmte: 1/5 van het aantal dat op je 
oven ligt
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Zondag: 20 km
Bij de Kaai in Sluis begint het Grenslandpad en die volg je 
zeven dagen lang via wit-rode markeringen. Je stapt na 
Suis vrijwel meteen de Belgische grens over, om iets 
verderop met de voetveer ‘Ik Kobus’ de Damse Vaart over 
te gaan. Daar komt ook de Vlaamse route GR5A erbij voor 
een kleine 9 km. Daar, waar die GR5A zich afsplitst, ben je 
al in het gehucht Heille en ben je weer in Nederland. 
Weer een stukje verder kom je aan in Aardenburg 
(Jumbo-supermarkt, ook ’s zondags open) en na deze 
plaats verlaat je even de hoofdroute, om via een 
alternatieve route in Sint Kruis te geraken. Hier zoek je 
het adres Kleine Boomdijk 2 op, waar je de mini-camping 
Kleine Boomdijk (kleineboomdijk.nl) kunt vinden voor je 
tweede overnachting hier. 

Maandag: 24 km
Die alternatieve route blijf je nog even volgen tot aan het 
Belgische Leopoldkanaal, welke je oversteekt met een 
pontje. Via Bentille (supermarkt Delhaize) en Krabbe ga je 
nu naar Haven. Daar steek je de grens weer over en volg je 
het Isabellakanaal. Die steek je bij wandelknooppunt 31 
niet over, maar die blijf je westelijk volgen via de 
Spanjaardsweg. Zo kom je bijna vanzelf uit bij de 
mini-camping Buijsse op adres Savooyaardsweg 4, tel. 
0115-402335.

Dinsdag: 27 km
Die Spanjaardsweg volg je nu verder en zo kom je bij 
wandelknooppunt 68 weer op de wit-rode route. Die gaat 
nu via de Braakmanpolder en onderlangs het industriege-
bied van Dow Chemical naar de busterminal. Daar stap je 

Nog iets meer dan een maand en dat is er de 
zomervakantie. Tijd voor een mooie expeditie 
met je afdeling! Nog niets kunnen plannen? Of 
noodgedwongen moeten afzien van een 
bedacht plan? Dan volgt hier een expeditietip, 
waarvoor je nauwelijks iets hoeft voor te 
bereiden. Op het inpakken van je rugzak na 
dan, alsook een beetje conditie opdoen. Bezoek 
www.wandelnet.nl, schaf de gids Grenslandpad 
LAW 11 aan en regel alvast een treinkaartje 
Vlissingen. Dat heb je nodig om vanuit het 
fraaie stadje Sluis in Zeeuws Vlaanderen 
gewoon een leuke week te zwerven langs de 
grens. Via het Grenslandpad dus. 

Zwerven langs 
de grens via het 
Grenslandpad

op de bus van Lijn 50. Dat is noodzakelijk om de route 
voort te zetten aan de andere kant van de Westerschelde. 
Via ’s Heerenhoek kom je vervolgens in het alleraardigste 
dorpje Nisse (winkel) en daarna bij de kleine Camping de 
Pimpernoot (de-pimpernoot.nl). Dat is na 30 km lopen, 
maar onderweg zijn er gelukkig diverse afsnijdmogelijkhe-
den. Mocht de Pimpernoot geheel bezet zijn, dan is er één 
km verderop op de route Camping Zwaakseweel (camping-
zwaakseweel.nl). 

Woensdag: 20 km
Verder lopend ga je onderlangs ’s Gravenpolder (Coop-su-
permarkt) naar de Westerscheldedijk. Die volg je tot 
Hansweert (Spar-supermarkt). Daar steek je via de sluizen 
het Kanaal door Zuid-Beveland over en zo kom je in 
Kruiningen (Coop-supermarkt en Aldi). Twee km na dit 
dorp bereik je camping Den Inkel (deninkel.nl).

Donderdag: 25 km
Je komt nu weer uit bij de Westerscheldedijk en die blijf je 
volgen tot voorbij het dorp Waarde, om via de Emanuel-
polder in Krabbendijke (Jumbo-supermarkt) te geraken. Je 
volgt nu wederom een zoute waterkant, maar nu die van 
de Oosterschelde. Zo passeer je de dichtgeslibte 
havengeul Rattenkaai en kom je uit bij de bruggen over 
het Schelde-Rijnkanaal. Na de laatste brug ga je links het 
talud af en ook van de wandelroute af, om onder de drie 
bruggen door te lopen en zo op de Kreekrakweg uit te 
komen. Die wordt Vierlingweg en na de paar huizen van 
Völckerdorp verandert deze in Vickerweg. Vervolgens 
meteen rechtsaf een onverharde polderweg in en die 
breng je naar de mini-camping De BoereZwaluw (deboere-
zwaluw.nl). 

De kosten 
Trein naar Vlissingen (vanaf ± Utrecht) € 16,-
Ferry Vlissingen - Breskens  € 3,50
Bus naar Sluis  € 4,-
Bus door Westerscheldetunnel € 4,50
Trein naar Roosendaal (tot ± Utrecht) € 12,-
Overnachtingen 3x € 13 + 4x € 18 € 71,-
Foerage 7 x € 8,- € 56,-
Verzekering: 8 x € 0,70 € 6,-
Onvoorzien, etc: 10% € 17,-

Totaal: € 180,-

Vrijdag: 21 km
Het beste is om vanaf De BoereZwaluw niet het dorp 
Woensdrecht aan te houden, maar terug te lopen naar de 
bruggen van de dag ervoor en daar de wit-rode route 
weer op te pikken. Zo neem je de keienweg door de 
Hoogewaardpolder, om op het einde ervan langs het 
gebouwtje van de eerste radarpost van Nederland te 
lopen. De Brabantse Wal komt nu in zicht en daar ga je 
uiteindelijk ook op. Je loopt dan bovenop de Kraaijen-
berg. De route blijft daarna een beetje op en neer gaan 
en via de bossen bij Bergen op Zoom kom je uit bij het 
wandelknooppunt Klavervelden. Mocht je nog een winkel 
nodig hebben voor foerage-inkoop: één km westwaarts is 
er een AH-supermarkt. Na Klavervelden blijf je nog even 
in de bossen lopen en zo bereik je de diepgelegen 
turfvaart de Zoom. Die moet je een tijdje volgen om bij 
Camping Zoomland te komen (camping-zoomland.nl). 

Zaterdag: 17 km
Op de laatste expeditiedag blijf je de Zoom volgen tot 
aan de Belgische grens. Die grens volg je anderhalve 
kilometer tot knooppunt 28, om daarna links af te buigen 
naar het dorp Nispen. Daar verlaat je de wit-rode route. 
Het NS-station in Roosendaal is je eindpunt en dat is 
vanaf knooppunt 32 te bereiken via de knooppunten 88, 
73, 91, 72, 71, 16, 77 en 14. Dat is acht km vanaf Nispen. In 
Roosendaal pak je de trein terug huiswaarts en is je 
expeditie voorbij!
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Zaterdag: 1 km
Je tijdstip van vertrek thuis mag je zelf bepalen en dat 
hoeft niet supervroeg. Vanaf elk willekeurig treinstation 
ga je per trein naar Vlissingen. Daar stap je op de ferry 
naar Breskens, de Westerschelde over dus. En in Breskens 
pak je de bus van Connexxion lijn 42 naar Sluis. Dat is een 
busreis van een klein uurtje. In Sluis zoek je Camping De 
Meidoorn (campingdemeidoornsluis.nl) op voor je eerste 
overnachting. Adres: Hoogstraat 68. 
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Als	lid	van	Scouting	ken	je	survival	in	de	natuur.	
Maar	zelfvoorzienend	wil	zeggen	dat	je	voor	
langere	tijd	overal	zelf	voor	zorgt.	Je	moet	dan	
handig	zijn	en	je	mouwen	willen	opstropen,	
want	even	de	verwarming	aanzetten	en	lekker	
chillen	is	er	niet	meer	bij.	Houthakken	voor	een	
warme	kachel	in	je	tent,	tipi	of	tiny	house,	is	nog	
maar	het	begin!	Alvast	wat	tips:

• Gereedschap verzamelen.	Een	kippenhok	
bouw	je	niet	met	nietjes	en	plakband,	en	een	
boom	zaag	je	niet	met	een	slechte	zaag.	Bedenk	
wat	je	nodig	hebt.	Ook	een	bijl	voor	het	hout	en	
een	schop	en	emmer	voor	je	moestuin.

• De zon gebruiken voor energie.	Wil	je	een	
warme	douche,	leg	dan	een	zwarte	tuinslang	vol	
water	in	de	zon.	Met	aluminiumfolie	of	
omgekeerde	frisdrankblikjes	aan	de	binnenkant	
van	een	doos	of	kist,	kan	je	een	zonneoven	
bouwen.	Het	zonlicht	weerkaatst	en	komt	als	

HANDIGHEIDJES 
FOR LIFE

Eigen energie opwekken, eigen groenten 
verbouwen: sommige mensen willen niet 
afhankelijk zijn van overheid en super-
markt. Ook al ga jij niet direct op een 
bergtop zitten, het kan handig zijn om te 
bedenken wat je allemaal moet doen als je 
níet automatisch wordt verzorgd.

warmte	bij	de	(zwarte)	pan	in	het	midden	terecht.	
Een	zilverkleurig	isolerend	zonnescherm	voor	
autoruiten	als	een	soort	schotel	of	parabool	om	
de	pan	heen	vouwen,	werkt	ook.	Denk	bij	het	
oefenen	aan	ovenwanten	en	een	zonnebril!	Wist	
je	dat	er	ook	draagbare	zonnepanelen	bestaan	
om	stroom	op	te	wekken?

• Houtvuur stoken.	Voor	de	warmte	en	om	op	
te	koken.	Als	het	koud	wordt	en	je	wilt	hout	
zoeken,	ben	je	te	laat.	Zorg	altijd	voor	een	
voorraad	gehakt	en	gedroogd	hout	binnen.	
Isoleer	koude	raampjes	en	kieren	met	bubbeltjes-
plastic.	Zet	continu	een	ketel	met	water	op	de	
kachel,	dan	heb	je	direct	theewater	zonder	
elektriciteit	of	gas	te	gebruiken.

• Een groentetuin aanleggen.	Compost	voor	
een	vruchtbare	grond	krijg	je	door	groen	afval	te	
laten	verteren,	maar	gebruik	geen	schillen	van	
citrusvruchten,	die	geven	schimmels.	Gooi	ook	
nooit	gekookte	groenten	op	de	composthoop	
want	muizen	en	ratten	zijn	daar	dol	op.	Over		
de	bodem	verdelen	en	zaaien	maar.	

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

Tips voor een Tips voor een 
zelfvoorzienend zelfvoorzienend 

bestaanbestaan

Kunstenaarsdorp in Spanje
Deze tips kregen we van Hanneke Bijl uit 

Overijssel, die nu in de Spaanse Garrotxa 

(uitlopers Pyreneeën) in een caravan woont 

in een agrarische gemeenschap. Daar leven 

ze zoveel mogelijk zelfvoorzienend. Er is een 

biologische zaadbank, geit en wijngaard. 

Neo-ruralen uit kunstenaarsdorp Ruigoord, 

wonen ook in die buurt.

Kijk voor meer info op www.wyldeleren.eu | of volg ons op @wyldeleren

Wil jij jouw mu� e klaslokaal 

verruilen voor een avontuur in 

de buitenlucht?
� � t
HI� !

QUIZ:

Dan is ‘t Wylde Leren 

misschien niets voor jou. Maar 

heel veel plezier op school!

...ben je misschien meer
van het klimmen, kanoën

en kamperen?

...of zijn winterse activiteiten
zoals skiën, sleeën en snow-

boarden toch meer jouw ding?

Wil jij jezelf persoonlijk ontwikkelen, 
je grenzen verleggen in de natuur met 
een club jongeren van jouw leeftijd?

Zie jij jezelf al over de Nederlandse 

wateren zeilen om mee te helpen aan 

to� e duurzame initiatieven?

‘FLUITEND DOOR DE FJORDEN’
IS JOUW AVONTUUR (16+)
Noorwegen | mei - juni 2023

Jij bent graag actief bezig, 
bijvoorbeeld in het frisse groen
tussen de Noorse fjorden. 
‘s Ochtends maak je huiswerk 
om in demiddag te gaan hiken, 
wildkamperen, kajakken en meer!

GA MET WYLDE LEREN OP ZOEK 
NAAR ‘JOUW NOORDERLICHT’! (16+)
Noorwegen | januari - maart 2023

Kou? Jij kan wel wat hebben!
In de wintermaanden zoek jij je
persoonlijke grenzen op in een
avontuur vol gletsjers beklimmen,
ijsvissen, skieën, sleeën met huskies
en slapen onder de sterren bij -12˚C.

AVONTUUR ‘DE GROENE KOERS’ IS 
ECHT WAT VOOR JOU! (14+)
Nederland | 24 sep t/m 15 okt 2022

Jij geeft veel om de wereld om je 
heen en wil een positieve impact
maken! Stap aan boord van 
duurzaam zeilschip de Vrijbuiter 
en vaar door Nederland om écht 
duurzaam te gaan DOEN!

�  DUURZAME
A PAKK�  OP

	 T W� � 

�  � TD� R
LIEF	 � �  � 
	 T GRO� 

KOE�  KLI� � 
OP ZOEK NA�  JE

� N� LIJKE KOMP 	 T GRO� 	 T W� � 
1 2 3

NEE
NEE

JA! JA!JA!

JA!

JA! NEE

NEE

�  w� eld �  je
kl lokaal!

Stichting ‘t Wylde Leren organiseert 
educatieve avonturen voor 
middelbare scholieren uit heel 
Nederland. Tijdens de avonturen gaat 
je huiswerk door terwijl jouw sociale 
en persoonlijke ontwikkeling centraal 
staan. Gewoon onder schooltijd!

Sc  �  QR-co�  v� r m� r � �  m� ie

QUIZ:
WELK TYPE

   AV� TURI�  
        B�  JIJ?
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40 De toekomst van plastic
45 Yes, beet!
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 De toekomst van plastic

Nederlandse student met oplossing  
Het	was	groot	nieuws	in	2014;	de	VN-milieuprijs	
ging	dat	jaar	naar	een	uitvinding	die	meehelpt	
de	plastic	soep	te	bestrijden.	De	uitvinder	van	
dit	ingenieuze	object,	is	de	toen	20-jarige	
Nederlandse	student	Boyan	Slat.	Hij	vond	‘The	
Ocean	Cleanup’	uit,	een	machine	waarmee	
plastic	op	een	handige	manier	uit	water	verwij-
derd	kan	worden.	De	installatie	heeft	het	
uiterlijk	van	een	super	grote	ring	met	drijvende	
armen	in	de	vorm	van	een	V	die	plastic	bij	elkaar	
verzamelen	dat	in	de	stroming	voorbij	komt.	Als	
het	plastic	bij	elkaar	ligt,	kunnen	grote	boten	het	
afval	makkelijk	opvissen	en	afvoeren.	Eind	vorig	
jaar	werd	bekend	gemaakt	dat	na	vele	testfases	
The	Ocean	Cleanup	dit	jaar	voor	het	echte	werk	
de	Grote	Oceaan	op	gaat	om	de	plastic	soep	op	
te	ruimen.	Intussen	werken	ze	hard	door	aan	een	
nog	betere	versie	met	een	lengte	van	2,5	km	
waarmee	het	nog	drie	keer	zo	groot	is.	Tevens	is	
er	een	variant	die	zwaar	vervuilde	rivieren	van	
plastic	ondoet,	zie	onderstaande	foto.

Wat is plastic nou eigenlijk?	
Plastic	is	een	term	voor	kunststof	materialen	die	
gemaakt	worden	uit	grondstoffen	waaronder	
aardolie	en	aardgas.	Al	in	1860	werd	er	een	stof	
uitgevonden	die	het	begin	was	van	het	plastic	
dat	we	nu	kennen.	Het	kreeg	destijds	eerst	de	
naam	celluloid	en	werd	vooral	gebruikt	voor	de	
productie	van	fotorolletjes.	Het	was	zeer	
ingewikkeld	en	intensief	om	te	maken.	Toen	des-
kundigen	rond	1930	ontdekten	dat	je	ook	van	
aardolie	plastic	kon	maken,	was	dat	het	startsein	
voor	massaproductie.	Vanaf	dat	moment	
werden	er	duizenden	plastic	producten	ge-
maakt.	Het	materiaal	is	op	zich	natuurlijk	heel	
handig	en	multi-inzetbaar,	maar	het	grote	
nadeel	is:	het	is	niet	goed	afbreekbaar.	Slechts	
9%	van	alle	tonnen	aan	plastic	dat	geproduceerd	
is,	is	recyclebaar.	Het	Koninklijk	Nederlands	
Instituut	voor	Onderzoek	der	Zee	(het	NIOZ)	
onderzoekt	hoe	micro-plastics	worden	afgebro-
ken	in	de	zee.	Vissen	eten	deze	kleine	deeltjes	
op.	De	deeltjes	blokkeren	vervolgens	de	weg	
voor	ander	voedsel	waardoor	ze	verhongeren.	
Het	NIOZ	ziet	dan	ook	regelmatig	overleden	
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Plastic afval is een grote vijand voor onze natuur. In 1997 hoorden we voor het eerst 
over het verschijnsel plastic soep. Maar wat is dat nou precies en wat wordt er allemaal 

gedaan om dit verschijnsel en andere schadelijke gevolgen van plastic te bestrijden? 

walvissen	en	stormvogels	met	magen	vol	plastic	
afval.	Er	moet	dus	iets	gebeuren	om	het	gebruik	
terug	te	dringen	zodat	de	gezondheid	van	onder	
andere	vissen	en	vogels	minder	bedreigd	wordt.	
Het	NIOZ	werkt	ook	samen	met	Scouts4Science.	
Neem	eens	een	kijkje	op	Scouts4science.nl		

Richtlijnen voor Single Used Plastic
De	EU	maakt	zich	hard	voor	het	verbod	op	
Single	Use	Plastic.	En	met	succes.	Sinds	1	juli	
2021	is	het	voor	winkels	verboden	om	plastic	te	
verkopen	dat	slechts	één	keer	gebruikt	kan	
worden.	Vaak	gaat	het	dan	om	wegwerpservies	
en	bestek,	maar	plastic	rietjes	zijn	hier	ook	een	
goed	voorbeeld	van.	Een	andere	belangrijke	
verandering	is	dat	er	sinds	2021	statiegeld	zit	op	
kleine	flesjes	frisdrank	en	water.	Daarnaast	is	er	
een	top	10	gemaakt	van	producten	die	vaak	op	
het	strand	worden	gevonden	of	in	de	zee	
terechtkomen.	Dit	zijn	bijvoorbeeld	watten-

staafjes,	ballonnen,	snoeppapiertjes,	maar	ook	
drinkbekers	en	drankverpakkingen.	Om	het	
plastic	afval	op	het	strand	en	in	zee	tegen	te	
gaan,	heeft	de	Europese	Commissie	de	Single	
Use	Plastic-richtlijn	(SUP)	opgesteld.	Hierin	
staan	adviezen	en	maatregelen	die	de	vervuiling	
door	plastic	producten	moet	verminderen.	Een	
winkel	moet	bijvoorbeeld	voldoende	alterna-
tieven	aanbieden	voor	plastic	producten	en	
spullen	uit	de	top	10	mogen	niet	gratis	aan	
consumenten	worden	aangeboden.	

Wat kun je zelf doen?	
Alle	beetjes	helpen,	dus	natuurlijk	doe	je	er	als	
consument	zo	veel	mogelijk	aan	om	vervuiling	
tegen	te	gaan.	Door	afval	te	scheiden	bijvoor-
beeld	en	door	zoveel	mogelijk	vervangende	
producten	te	gebruiken.	Maak	er	daarnaast	een	
gewoonte	van	om	zogenaamd		‘wurgplastic’	
altijd	op	te	pakken	als	je	het	in	de	natuur	ziet	
liggen.	Dit	zijn	bijvoorbeeld	stukjes	visdraad,	
delen	van	een	net	of	losse	touwtjes	waarin	
vogels	makkelijk	verstrikt	raken.	En	heb	je	wel	
eens	van	plogging	gehoord?	Dat	is	een	combi-
natie	van	joggen	het	verzamelen	van	zwerfafval.	
Het	is	een	workout	met	veel	oefeningen	zoals	
squats	en	strekken	terwijl	je	intussen	afval	
oppakt.	Als	je	iets	ziet	liggen,	pak	je	het	op	en	
verzamel	je	zo	veel	als	je	vast	kunt	houden	in	je	
armen.	Je	neemt	het	mee	naar	de	eerstvolgen-
de	afvalbak	en	daarna	begin	je	weer	opnieuw.	
Zo	sla	je	twee	vliegen	in	één	klap!	
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Yes, beet! 
Misschien gooi je tijdens een hike of op kamp weleens een hengel uit. Wat doe je met de vis die je aan 

de haak hebt geslagen? Die maak je natuurlijk zelf schoon en rooster je ‘old skool’ boven het kampvuur. 
Hoe je dat doet, leggen we je hier uit. Dat schoonmaken hè: het vangen moet je toch echt zelf doen!

In	zoete	wateren	zul	je	vaker	een	rondvis	vangen	
dan	een	platvis.	(Om	het	zeker	te	weten:	bij	
rondvissen	zitten	de	ogen	aan	de	zijkant	van	de	vis	
en	de	middengraat	bovenaan	op	de	rug.)	Rondvis-
sen,	zoals	voorn,	snoekbaars	en	brasem,	hebben	
meer	vlees	op	de	graat.	Dit	maakt	het	fileren	
gemakkelijker.	

Meenemen:	•	schaar	•	superscherp	mes		
•	evt.	pincet	•	snijplank	•	eetlepel	•	keukenpapier		
•		plastic	handschoenen
1.	Knip	de	vinnen	onder	de	buik	en	de	rugvinnen	af	
met	een	schaar	en	verwijder	direct	de	schubben	
door	met	de	botte	kant	van	je	mes	steeds	weer	
over	het	vel	te	schrapen.	(Er	bestaan	ook	speciale	
mesjes	met	spatranden	die	voorkomen	dat	de	
schubben	in	het	rond	vliegen.)	Spoel	de	vis	af.
2.	Snijd	de	buik	van	de	vis	van	de	staartvin	tot	de	
kop	open	en	trek	–met	plastic	handschoenen	aan	
-	de	ingewanden	eruit.	Snijd	eventueel	achtergeble-

ven	stukjes	van	de	ingewanden	los	met	een	mes.	
Spoel	de	vis	van	binnen	en	van	buiten	goed	met	
stromend	water	en	dep	droog	met	keukenpapier.	
3.	Leg	de	vis	met	de	rug	naar	je	toe	en	zet	je	
scherpe	mes	boven	de	kiewvin.	Snijd	de	vis	vanaf	
de	kop,	langs	één	kant	van	de	ruggengraat,	over	de	
hele	lengte	licht	in.	
4.	Ga	weer	terug	naar	de	kant	waar	de	kop	zat	en	
snijd	de	filet	voorzichtig	van	de	graat	los.	Maak	
rustige	snijbewegingen	naar	beneden.	Houd	het	
lemmet	vlak	en	zo	dicht	mogelijk	bij	de	graat.	
Steek	naar	de	staart	toe	het	volledige	lemmet	
onder	de	filet,	leg	de	andere	hand	op	de	vis	en	snij	
het	laatste	stuk	met	één	snelle	beweging	los.	
5.	Draai	de	vis	om	en	doe	ditzelfde	voor	de	andere	
kant.	
6.	Snij	nu	de	buikflap	en	overige	dunne	delen	van	
de	filets	en	verwijder	achtergebleven	graatjes	met	
een	pincet.	Tip:	duw	met	je	vinger	zachtjes	over	
het	midden	van	de	filets.	Dan	voel	je	precies	waar	
de	graatjes	nog	zitten.	
7. Klaar	is	je	krakend	verse	visfilet.	Klaar	om	te	
kruiden	en	te	bakken	boven	het	kampvuur.	

Maak een reflectorvuur

Maak	van	stevige	natte	blokken	hout	een	reflector.	
Zet	‘m	naar	de	wind	toegekeerd	zodat	de	hitte	van	
het	vuur	wordt	teruggekaatst.	Zo	houd	je	niet	
alleen	jezelf	beter	warm,	maar	heb	je	ook	een	heet	
vuur	om	vis	(of	vlees)	op	te	roosteren.	En	om	hout	
te	drogen	of	een	platbrood	te	bakken.	

Handige tool
Een	grillrooster	is	een	handige	roostertool	(plus:	je	
kunt	er	boven	het	vuur	ook	gemakkelijk	een	
pannetje	op	zetten).	Niet	bij	je?	Gebruik	dan	een	
schoongemaakte,	platte	steen,	die	je	naast	of	
boven	het	vuur	door	en	door	verhit,	voordat	je	je	
vis	erop	gaart.	
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PETROMAX

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

PETROMAX 
DRIEPOOT
€ 74,95

PETROMAX 
DUTCH OVENS
Alle maten zijn verkrijgbaar mét 
en zonder pootjes 
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 € 24,95

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

€ 94,95

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

€ 24,95

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.

PETROMAX
POFFERTJESPAN
€ 36,95

 PETROMAX 
VUURKETEL FK2 
€ 79,95

PETROMAX 
ROCKET HOUT 
STOVE FR33 
€ 139,95

 PETROMAX CABIX+ 
BRIKETTEN
Kokosbriketten speciaal ontworpen 
voor gebruik bij Dutch Ovens.

€ 11,95
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Sociale veiligheid op kamp
Binnen Scouting doen we er met zijn allen 
alles aan om een veilige omgeving te bieden 
aan onze leden. We zijn alert op grensover-
schrijdend gedrag en hebben concrete maatre-
gelen die ervoor moeten zorgen dat dit binnen 
de vereniging niet voorkomt. Een aantal van 
die maatregelen zijn juist op (zomer)kamp 
extra belangrijk.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en 
gedragscode
Uiteraard	zorg	je	ervoor	dat	vóórdat	je	op	kamp	
gaat,	alle	(bege)leiding	een	VOG	heeft	ingele-
verd	bij	je	Scoutinggroep.	Dat	is	de	check	aan	de	
deur.	Daarnaast	kan	je	als	leidingteam	een
moment	nemen	om	de	gedragscode	van	
Scouting	Nederland	nog	eens	door	te	nemen,	
zodat	je	zeker	weet	dat	deze	bij	iedereen	
bekend	is	voordat	jullie	op	kamp	gaan.

4-ogen principe
Het	4-ogen	principe	houdt	in	dat	een	leidingge-
vende	nooit	alleen	is	met	een	kind.	Dat	betekent
dus	dat	je	altijd	met	twee	leidinggevenden	een	
kind	helpt	als	er	iets	gebeurd	is.	Heeft	een
kind	op	kamp	heimwee,	is	hij	gevallen	of	heeft	
hij	een	ongelukje	gehad?	Zorg	dan	dat	je
samen	met	een	medeleiding	het	kind	helpt.	Je	
beschermt	hiermee	het	kind,	maar	ook	jezelf.
Er	is	ten	slotte	altijd	een	derde	persoon	bij	die	
ziet	dat	jij	alleen	het	beste	met	het	kind	voor	
hebt.

Tekencontrole
Zeker	op	een	langer	kamp,	zoals	een	zomer-
kamp,	zal	het	soms	nodig	zijn	om	tekencontrole
te	doen	bij	de	jeugdleden.	Zorg	dat	je	hiervoor	
met	meerdere	leidinggevenden	aan	de	slag	gaat.	
Je	controleert	de	jeugdleden	op	alle	punten	die	

je	kunt	zien	zonder	hun	ondergoed	uit	te	
trekken	(nek,	haargrens,	achter	de	oren,	oksels,	
ellebogen,	knieholtes).	Vraag	de	kinderen	om	
zelf	hun	liezen	te	checken	voordat	ze	gaan	
slapen.	Verwijder	je	een	teek?	Geef	dat	dan	aan	
op	een	tekenregistratieformulier	en	overhan-
dig	het	formulier	na	het	kamp	aan	de	
ouders.

Omgangsregels
Stel	aan	het	begin	van	het	kamp	
omgangsregels	op	met	de	
leidinggevenden	en	met	de	
jeugdleden.
Samen	spreek	je	
af	wat	jullie	een	
fijne	manier	vinden	
van	met	elkaar	
omgaan.	Door	dit	
samen	op	te	stellen,	
is	het	later	ook	
makkelijker	om	elkaar	
erop	aan	te	spreken.

Informeer ouders
Informeer	ouders	van	
je	jeugdleden	voor	
het	kamp	hoe	jullie	
op	kamp	omgaan	met	

douchen,	tekencontrole,	slapen,	etc.	Zo	weten	
ouders	van	tevoren	hoe	jullie	erin	staan	en	hoe	
het	eraan	toegaat	op	jullie	(zomer)kamp.	Dat	
kan	veel	vragen	en	onbegrip	voorkomen.	Ook	
als	er	iets	tijdens	het	kamp	is	voorgevallen	

(ongelukje,	heimwee,	ruzie),	is	het	verstan-
dig	om	dit	na	afloop	van	het	kamp	
actief	te	melden	aan	de	ouders.	Zo	
voorkom	je	dat	ouders	achteraf	iets	
horen	zonder	de	juiste	context	te	

kennen.
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Check het YouTube-kanaal van 
Scouting Nederland en bekijk deze 
webinars in je eigen tijd!

Tools en webinars om je bestuurskracht te 
versterken
Misschien	heb	je	meegedaan,	wellicht	heb	je	
het	gemist?	In	april	was	het	besturenmaand	
bij	Scouting!	De	besturenmaand	bood	vele	
webinars,	workshops	en	trainingen	voor	
besturen	in	onze	vereniging.	En	ook	handige	
online	instrumenten	voor	vraagstukken	die	
elk	bestuur	wel	heeft.	Zo	kun	je	als	team	je	
bestuurskracht	verder	uit	bouwen.

En	dat	is	niet	voor	niks.	Want	besturen	
hebben	een	unieke	rol	in	onze	vereniging.		
De	kwaliteit	van	bestuur	en	organisatie	is	

			

VRAGEN OF MEER INFORMATIE? 
Check www.scouting.nl/besturenmaand en 

scouting.nl/bestuursontwikkeling. 
Stel je vragen via:  

teamgroepenenregios@scouting.nl.

één	van	de	vijf	succesfactoren	van	een	groep	
of	regio.	Jouw	bestuursteam	heeft	grote	
invloed	op	de	kwaliteit	en	veerkracht	van	je	
groep	of	regio,	op	het	deskundigheidsniveau	
van	vrijwilligers,	evenals	het	positieve	
groepsklimaat.	En	wat	bij	goed	besturen	
hoort:	besturen	doen	hun	best	om	‘te	
verenigen’	en	focussen	op	transparant,	
integer	handelen	conform	regelgeving.
	
Praktische webinars voor jou
In	de	besturenmaand	vonden	actuele,	
interactieve	webinars	plaats.	Met	behoorlijk	
veel	deelnemers.	Wil	je	nog	een	handig	
webinar	bekijken?	Dat	kan!	Deze	nieuwe	
thema’s	staan	op	het	YouTube-kanaal	van	
Scouting	Nederland:
•	Meer	vrijwilligers	in	kortere	tijd!
•	Besturen	met	strategie
•	Kwaliteitsbewaker	voor	deskundigheid		
	 van	leiding
•	Duurzaam	vernieuwen	van	accommodatie		
	 of	clubgebouw
•	Openheid	over	seksuele	of	gender-	
	 diversiteit

Rol besturen in de spotlights HANDIGE BESTUURSINSTRUMENTEN
Zin	om	eens	in	de	spiegel	te	kijken	met	

je	bestuur?	Kijk	dan	eens	naar	deze	
praktische	instrumenten!

Stuurkracht voor besturen
Een	STER(k)	bestuur	beschikt	over	
verschillende	krachtbronnen.	Met	de	
krachtmeting	van	kenniscentrum	
Movisie	kun	je	in	kaart	brengen	hoe	het	
bestuur	ervoor	staat.	Benieuwd	naar	
bijvoorbeeld	de	stuurkracht	van	jouw	
bestuur:	doe	dan	dit	stukje	van	de	
krachtmeting!

Brainwriting
Wat	voor	bestuur	zijn	jullie?	Praat	
iedereen	mee,	wordt	er	naar	alle	leden	
even	goed	geluisterd?
Of	zijn	het	altijd	dezelfde	mensen	die	
de	boventoon	voeren?	Staat	er	de	
volgende	bestuursvergadering	een	
dilemma	op	de	agenda?	Ga	dan	eens	
met	elkaar	in	gesprek	via	Brainwriting.

Top 12 voor een gezonde Scoutinggroep
Is	het	voor	je	bestuur	belangrijk	om	
jouw	Scoutinggroep	een	gezonde	
ontwikkeling	te	laten	doormaken?	Dan	
biedt	deze	top	12	interessante	tips	om	
mee	aan	de	slag	te	gaan.	Het	zijn	
punten,	gebaseerd	op	onderzoek,	of	die	
je	bestuur	inzicht	geven	over	je	eigen	
groep.	

STER(k) bestuur en bestuurstypes
Een	STER	bestuur	in	Scouting	vervult	5	
unieke	rollen.	Wil	je	als	bestuur	weten	
welke	rollen	je	al	goed	vervult?	Of	
welke	je	als	bestuur	wilt	versterken?	Kijk	
met	deze	uitleg,	dan	samen	in	de	spiegel	
en	ga	het	gesprek	aan	over	wat	je	wil	
oppakken.	
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WIL JE MEER WETEN, JE VERENIGING  
INSCHRIJVEN OF HEB JE SPECIFIEKE VRAGEN?

Kijk dan op de website van Scouting 
Nederland: www.scouting.nl/mvkt. 
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Komt het werk binnen jouw vereniging vaak op dezelfde schouders terecht? Heeft jouw  
vereniging een tekort aan vrijwilligers? Wil jij in een korte periode het imago rondom het 

vrijwilligerswerk binnen je vereniging verbeteren? Wil je graag gestructureerd stap voor stap aan 
de slag? Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd is de methodiek om Scoutingverenigingen te  

ondersteunen bij het werven en behouden van vrijwilligers.
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Meer Vrijwilligers 
in Kortere Tijd (MVKT)

Veel voorkomende problematiek rondom het 
werven van vrijwilligers:
•	Eenzijdige	samenstelling	van	het	
	 vrijwilligersbestand
•	Jonge	vrijwilligers	binden	is	moeilijk
•	Te	veel	of	juist	te	weinig	doorstroom
•	‘Consumentisme’	bij	leden
•	Bestaande	vrijwilligers	zijn	overbelast
•	Tekort	aan	(deskundige)	vrijwilligers

Om	deze	en	andere	zaken	op	een	positieve	
manier	aan	te	pakken	en	duurzaam	te	
overwinnen	is	het	traject	ontwikkeld.	In	dit	
traject,	die	zowel	live	op	locatie	als	volledig	
digitaal	gevolgd	kan	worden,	word	je	bege-
leid	met	het	vinden	en	behouden	van	meer	
vrijwilligers	voor	jouw	groep	of	regio.	In	
samenwerking	met	Team	Sportservice	heb-	
ben	wij	het	bestaande	en	zeer	succesvolle	
traject	dat	is	ontwikkeld	voor	sportvereni-
gingen	aangepast	naar	een	Scoutingversie.

Het	basistraject	is	ondertussen	door	meer	
dan	2000	verenigingen	uit	diverse	sectoren	

doorlopen	en	dat	heeft	ruim	100.000	
nieuwe	vrijwilligers	opgeleverd	waarvan	
70%	na	de	eerste	twee	jaar	nog	steeds	
actief	is	op	diverse	plekken.	Dit	doe	je	niet	
alleen,	maar	samen	met	de	andere	staf-	en	
bestuursleden	in	je	vereniging.	De	trajectbe-
geleider	van	Scouting	Nederland	leidt	je	
door	het	traject	heen,	kijkt	voortdurend	
met	je	mee	en	ondersteunt	je	in	het	gehele	
traject.
Je	volgt	het	doorgaans	traject	met	4	of	5	
deelnemende	Scoutingverenigingen	tegelijk,	
zodat	je	van	en	met	elkaar	kunt	leren,	
ontwikkelen	en	groeien.	Daarnaast	sta	je	op	
het	landelijke	e-learning	platform	in	contact	
met	andere	Scoutingverenigingen	waarmee	
je	kennis	kunt	delen.

Het traject
Het	traject	bestaat	uit	4	sessies	die	zowel	
online	als	live	kunnen	plaatsvinden.	Live	
heeft	de	voorkeur,	zeker	voor	de	eerste	en	
laatste	sessie.	Als	de	omstandigheden	het	
niet	toelaten	kan	er	altijd	uitgeweken	
worden	naar	online.	Het	totale	traject	duurt	
ongeveer	4	maanden,	deze	termijn	is	
enigszins	afhankelijk	van	de	snelheid	
waarmee	je	de	stappen	kan	doorlopen	met	
je	vereniging.
Tijdens	het	traject	ga	je	concreet	en	stevig	
aan	de	slag.	Daarom	is	het	belangrijk	om	van	
tevoren	een	werkgroep	van	3-5	personen	te	
formeren,	die	de	voorbereidingen	en	uitvoe-
ringen	van	de	sessies	uitvoeren	en/of	

coördineren.	Je	bent	daar	ongeveer	2	uur	per	
week	mee	bezig.

Tijdens	de	sessies	kunnen	er	2	personen	per	
deelnemende	vereniging	(werkgroep)	
aansluiten.	Dat	kunnen	wisselende	personen	
uit	de	werkgroep	zijn.	Dit	om	de	hoeveel-
heid	aanwezigen	te	beperken,	zodat	de	
snelheid	erin	blijft	en	er	tegelijk	wel	ruimte	
is	voor	uitwisseling	en	intervisie.
Het	is	belangrijk	om	voordat	je	aan	het	
traject	begint	draagvlak	te	creëren	bij	de	
vrijwilligers	die	nu	al	actief	zijn,	ook	zij	
hebben	op	bepaalde	momenten	in	het	
traject	een	bijdrage	te	leveren.
Het	traject	is	in	de	originele	sportversie	al	
door	een	aantal	Scoutinggroepen	doorlopen	
en	daar	zijn	mooie	successen	uitgekomen.	
De	aangepaste	Scoutingversie	zal	daar	zeker	
ook	voor	zorgen.
Ondertussen	zijn	de	eerste	Scoutingvereni-
gingen	ingeschreven	en	hebben	we	ook	de	
inschrijving	van	een	Labelterrein	binnen,	het	
traject	is	ook	daarvoor	geschikt.	Regiobestu-
ren	kunnen	bijvoorbeeld	ook	deelnemen	
met	als	specifiek	doel	vrijwilligers	werven	en	
behouden	op	regioniveau.	De	eerste	deelne-

mers	zijn	enthousiast	begonnen	aan	het	
traject,	de	eerste	live	sessies	zitten	erop	en	
zijn	zeer	geslaagd!

(foto	materiaal	via	die	link	bovenaan,	kijk	
maar	wat	leuk	is	om	te	gebruiken)

Het traject in vogelvlucht:
•	Stap	1:	inventarisatie	vrijwilligerstaken	
	 	 wen	de	vacaturelijst	maken
•	Stap	2:	creeër	een	positief	imago
•	Stap	3:	wervingsactie	aankondigen	en	de		
	 leden	en	ouders	van	de	jeugdleden		 	
	 benaderen
•	Stap	4:	meteen	aan	de	slag	
•	Stap	5:	vrijwilligersbeleid	

Met	name	de	volgordelijkheid	van	de	
stappen	en	het	tijdspad	dat	samen	met	de	
trajectbegeleider	wordt	uitgezet	zorgen	
voor	een	goed	resultaat,	tijdens	de	sessies	
ge	je	direct	actief	aan	de	slag	met	opdrach-
ten	uit	en	in	de	e-Learning,	dat	is	de	centra-
le	plek	waar	je	opdrachten	kan	inleveren	
voor	feedback	en	documenten	kunt	delen.
De	concrete	actie	zorgt	voor	concrete	resul-
taten!



SCOUTING ACADEMY VERANDERT
Scouting Academy helpt je om je talenten te ontwikkelen als vrijwilliger bij Scouting. Bij veel 

leidinggevenden is Scouting Academy vooral bekend door de trainingen die je volgt bij je 
groep, in de regio of in het land voor het behalen van kwalificaties. 

Ook	Scouting	Academy	zelf	blijft	zich	ontwikke-
len	om	bij	de	tijd	te	blijven	en	zo	goed	mogelijk	
aan	te	sluiten	bij	wat	er	binnen	Scouting	gebeurt.	
Omdat	de	introductie	van	Scouting	Academy	
ondertussen	al	meer	dan	10	jaar	geleden	is,	is	er	
een	enthousiaste	projectgroep	van	start	gegaan	
met	het	updaten	van	de	materialen	en	het	
kwalificatietraject	voor	leidinggevenden,	de	
kampkwalificatie	en	de	teamleiderskwalificatie.	
Hiervoor	hanteren	we	drie	steekwoorden:	
simpel,	zinvol	en	haalbaar.

Simpel, zinvol en haalbaar
Simpel,	zodat	de	methode	‘Scouting	Academy’	
voor	jou	duidelijk	is	en	de	vaardigheden	die	je	als	
leidinggevende	nodig	hebt	zo	helder	en	duidelijk	
mogelijk	zijn	omschreven.	
Zinvol,	zodat	de	kennis,	houding	en	vaardigheden	
die	gevraagd	worden	van	jou	als	leidinggevende	

binnen	Scouting	om	een	kwalificatie	te	behalen	
ook	bijdragen	aan	een	beter	en	nog	leuker	
Scoutingspel!
Haalbaar,	zodat	jij	als	vrijwilliger	in	een	korte	tijd	
je	kwalificatie	kan	halen	en	hiervoor	gebruik	kan	
maken	van	begeleiding	en	opleiding	door	o.a.	de	
groepsbegeleider,	de	regionale	en	landelijke	
trainingen	en	workshops	en	een	digitaal	aanbod.	
Zo	kun	jij	kiezen	wat	het	beste	werkt	voor	jou.	

Handleiding en routekaart
Niet	alleen	de	kwalificatiekaart	zal	vernieuwd	
worden.	Ook	de	handleiding	voor	praktijkbege-
leiders	zal	een	update	krijgen,	zodat	deze	beter	
aansluit	bij	de	nieuwe	kwalificatiekaart.	Belangrij-
ker	voor	jou	als	leidinggevende	is	waarschijnlijk	
dat	tegelijk	met	de	nieuwe	kwalificatiekaart	er	
een	routekaart	wordt	ontwikkeld.	De	routekaart	
beschrijft	hoe	jij	als	leidinggevende	je	kwalificatie	
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kunt	halen	en	welke	hulpmiddelen	hiervoor	
beschikbaar	zijn.	Met	de	overgang	naar	Scouting	
Academy	2.0	zorgen	we	ervoor	dat	de	kwalifi-	
caties	voor	leidinggevenden,	de	kampkwalificatie	
en	de	teamleiderskwalificatie	weer	helemaal	bij	
de	tijd	zijn.	

Planning
In	het	najaar	van	2022	gaat	een	aantal	groepen	
aan	de	slag	met	een	pilot	van	het	vernieuwde	
kwalificatietraject.	Dit	zal	gaan	om	een	combina-
tie	van	land-	en	waterscoutinggroepen.	Met	de	
feedback	van	deze	groepen	gaat	het	projectteam	
aan	de	slag,	zodat	we	begin	2023	kunnen	begin-
nen	met	het	landelijk	uitrollen	van	Scouting	
Academy	2.0.	Eind	2023	willen	we	daar	volledig	
op	zijn	overgegaan.	

In	de	tweede	helft	van	2022	organiseert	het	
projectteam	voor	praktijkbegeleiders,	regiotrai-
ners,	praktijkcoaches	en	andere	betrokkenen	een	
aantal	informatiesessies.	In	2023	volgen	informa-
tie-	en	trainingsmomenten	voor	praktijkbegelei-
ders,	regiotrainers	en	praktijkcoaches.		

Huidige kwalificaties
De	overgang	naar	Scouting	Academy	2.0	is	geen	
reden	om	nu	af	te	wachten	en	niet	aan	je	
competenties	en	kwalificaties	bij	te	werken.		
Reeds	behaalde	deelkwalificaties	zullen	worden	
overgezet	naar	deelkwalificaties	in	Scouting	
Academy	2.0;	je	hoeft	dus	niet	2	keer	hetzelfde	
te	leren!	Je	huidige	kwalificaties	blijven	ook	
geldig	in	Scouting	Academy	2.0.	
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Welke betekenis geef  
jij het woord positief?!

Als je vóór corona zei:” ik ben positief”, dan
verwachtte je iemand die het leven van de
zonnige kant bekijkt; iemand die niet denkt in
problemen, maar zich richt op wat er wél lukt.
Hoe anders was dat de afgelopen tijd? Iemand
die “positief” was, had juist pech. Die moest in
quarantaine en hoopte dat de klachten mild
zouden blijven.

“Het woord positief heeft de afgelopen tijd een
andere betekenis gekregen”, volgens Gilwell
trainer Paul den Uijl. “Als ik nu het woord
positief google, dan vind ik vooral zaken die met
corona te maken hebben. Pas als ik zoek naar de
beschrijving van een ‘positief persoon’, vind ik
wat ik hoop te vinden, een omschrijving van
iemand die ‘gewoon’ positief is: iemand die vindt
dat het glas half vol is. Wat jammer dat veel
zaken de afgelopen twee jaar een nieuwe
definitie of context hebben gekregen, en niet
altijd ten goede. Laten we snel een positief
iemand weer gaan zien als iets positiefs.”

Sta je er zelf wel eens bij stil hoe je in het leven
staat? Is dat vol vertrouwen dat ‘alles wel op zijn
pootjes terecht komt’ of zie je vaak beren op de
weg? En hoe is dat binnen jouw leidingteam?
Durf je makkelijk iets nieuws te proberen of zie
je vaak vooral de risico’s? Een Gilwell-training is
een leuke manier om jezelf beter te leren
kennen en te leren waar je goed in bent en hoe
je je talenten kunt gebruiken. Samen met andere
scouts onderneem je gave (Scouting)activiteiten
en daarbij sta je stil bij jouw rol binnen een team
of groep.

Meer dan 100.000 scouts gingen je voor!

IK BEN 
POSITIEF!

TOE AAN EEN FIJNE  
POSITIEVE WEEK?

Er zijn nog enkele plekjes in de Woodbadge
training in Brexbachtal dit najaar. Pak je

tent, jouw rugzak met wat je nodig hebt
voor een week en ga mee op avontuur.

Gegarandeerd positief. 
Nederland: www.scouting.nl/mvkt. 

FIAT PANDA
HOOFDPRIJS

De werkelijke uitvoering kan afwijken van de hier getoonde afbeelding

€2,50

2
0

2
0

Meedoen=Winnen!

Winnen doe je al als jouw groep besluit mee te doen met de Nationale Scoutingloterij 2019. Van elk verkocht lot is 

namelijk 60% pure winst! Een lot kost € 2,50 waarvan € 1,50 direct in de groepskas mag verdwijnen. De loten die je

niet hebt kunnen verkopen, stuur je gewoon terug naar de Nationale Scoutingloterij. Je loopt dus geen enkel risico. 

Het totale prijzenpakket heeft een waarde van tienduizenden euro’s!

De Nationale Scoutingloterij wordt mede 
mogelijk gemaakt door:

Alphen a/d Rijn
Waddinxveen

Woerden

WWW.SCOUTINGLOTERIJ.NL

Doe mee voor maar

Koop nu je ScoutShop VVV cadeaukaart en je geeft altijd plezier!
Met een ScoutShop VVV cadeaukaart verras je iemand met een mooi 
outdoorcadeau van de ScoutShop maar ook een dagje uit, vakantie 
of winkelplezier. De ScoutShop VVV cadeaukaart maar ook gewone 
VVV cadeaukaarten zijn online in te wisselen op ScoutShop.nl en 
bij de ScoutShop-winkels in Amsterdam, Haarlem, Baarn, Zwolle, 
Utrecht, Vlaardingen, Overasselt of Sittard. Op ScoutShop.nl vind je 
de evenementen en mobiele ScoutShops waar je je cadeaukaart kunt 
inleveren. Je ScoutShop cadeaukaart kan je ook inleveren bij alle winkels 
in Nederland die VVV-cadeaukaart accepteren*.

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

* kijk op vvvcadeaukaart.nl/besteden waar je je cadeaukaart kunt inleveren
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Natuurlijke bescherming tegen teken en vlooien

De eerste 100
bestellingen krijgen bij
aanschaf van een Tickless
product een GRATIS
Tickless Drinkfles t.w.v.
€7,99
 
Normale prijs: €34,95 
 
Nu voor een speciale
ledenprijs van: €24,95

*Exclusief bij ScoutShop én alleen voor leden, een GRATIS Tickless
drinkfles bij aankoop van Tickless* 

op=op 

Value-Next BV 

houdt teken tot 3.o00 uur weg
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Door heel Nederland kom je ze tegen; typische 
Scoutingkoppels. Partners die elkaar op de 
vereniging of bij een Scoutingactiviteit leerden 
kennen. Bij Astrid en Martijn uit Brabant ging 
het net even anders, maar toch kun je oprecht 
zeggen dat Scouting medeverantwoordelijk is 
voor hun liefdesverhaal. Ze woonden slechts 
25 kilometer bij elkaar vandaan, zijn beiden 
actief lid van Scouting en toch was er een 
datingapp voor nodig om te zorgen dat deze 
twee scouts in hart en nieren elkaar leerden 
kennen. 

Martijn: ‘We hebben elkaar drie jaar geleden leren 
kennen via een datingapp. We hebben niet 
letterlijk in onze advertentie gezet dat we 
iemand zochten die ook iets met Scouting deed, 
maar onbewust voel je dat wel.’ Astrid: ‘Je leest 
dat iemand actief is, veel buiten is en dan voel je 
meteen wel een klik op dat gebied. Natuurlijk 
kwam Scouting bij het eerste contact al snel ter 
sprake en tijdens dates zochten we ook vaak de 
natuur en het buitenleven op. En dat doen we nu 
nog steeds.‘ 

Scouting verbindt
Zowel Astrid als Martijn werden rond hun achtste 
jaar lid van Scouting. Martijn bij Scouting Cuijk en 
Astrid was lid van Scouting Boekel. Martijn is 
onder andere zeeverkenner en explorer geweest 
en tegenwoordig is hij bestuurslid in Cuijk. Astrid 
begon bij de kabouters en werd al op haar 

vijftiende hulpleiding. Nu zit ze bij de plusscouts 
en is ze vrijwilliger binnen Scouting Boekel. 
Hoewel ze allebei uit Brabant komen en dus zeer 
actief zijn in het Scoutingleven, hadden ze elkaar 
tot die match op de app, nog nooit ontmoet.

Astrid: ‘Het zijn ook wel echt twee verschillende 
groepen, dus in die zin is het niet zo gek dat onze 
paden nooit eerder kruisten. Maar toen we 
erachter kwamen dat Scouting een rol speelde in 
ons leven, klopte het wel helemaal en is het 
misschien wel een van de redenen waarom de 
relatie slaagde.’

We snappen elkaar
Martijn: ‘Toen we eenmaal een relatie hadden, 
gingen we meteen veel met elkaar mee naar onze 
verenigingen. Naar kampvuuravonden bijvoor-
beeld en natuurlijk naar de jaarlijkse verkopen. 
Dus dat is dan dubbel leuk.’ Astrid: ‘In Cuijk 
hebben ze in december een kerststollenactie 
waarbij kerstbrood wordt verkocht en in Boekel 
verkopen we jaarlijks potgrond. Je weet van elkaar 
hoe het werkt en het is gezellig om het samen te 
doen zodat je elkaars groep ook meteen leert 
kennen. En wat ook handig is; we kunnen elkaar 
advies vragen als we iets als vrijwilliger organise-
ren. Het is fijn dat je leuke programma-ideeën 
kunt uitwisselen en met elkaar kan overleggen.’

Scouting zorgde 
meteen voor 
een klik! 

L ve
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Concurrentie
Astrid en Martijn hebben nooit het gevoel gehad 
dat de ene vereniging beter was dan de andere. 
‘Scouting is Scouting of dat nou in Cuijk of in 
Boekel is of heel ergens anders, dat maakt niet 
uit’, legt Astrid uit. ‘Het is een gevoel en iets wat 
in je leven doorvloeit.’
‘Natuurlijk maakten we er in het begin wel grapjes 
over, maar het is nooit een moeilijkheid geweest’, 
vult Martijn aan. Astrid: ‘Twee jaar geleden had 
Martijn een leidingfeest in Cuijk. Ik ging met hem 
mee en we vormden samen een team in de 
pubquiz die werd georganiseerd. Onze teamnaam 
was Scouting Boekel, haha. En we wonnen ook 
nog!’

De ultieme bekroning
Het zat dus al vrij snel goed tussen Astrid en 
Martijn, mede dankzij dezelfde interesses. En nu, 
drie jaar later is er de ultieme bekroning op hun 
liefde; er is een toekomstige bever geboren. En 
dat is ook nog indirect de reden dat ze nu dit 
interview geven. 
Martijn: ‘Begin maart van dit jaar zat ik in het 
ziekenhuis, samen met Astrid en waren we aan het 
wachten op de komst van ons zoontje. Om de tijd 
te verdrijven, pakte ik het magazine erbij en viel 
mijn oog op de oproep. Ik wist meteen; dit gaat 
over ons! Dat we hier nu over onze liefde kunnen 
vertellen is daarom extra leuk.’ 
Op 4 maart 2022 zijn ze de trotse ouders gewor-

den van zoontje Ivan. Alles gaat goed en zelfs in 
het geboortekaartje vloeit hun liefde voor 
Scouting door. ‘En niet eens bewust!’, vertelt 
Astrid. ‘We kozen voor een afbeelding van een 
tipi op de voorkant. Pas toen mensen ons erop 
wezen, realiseerden we dat we onze passie voor 
het buitenleven toch ook hier weer laten terugko-
men, haha.’

Wordt het Cuijk of Boekel?
De grote vraag voor dit Scoutingkoppel is 
natuurlijk van welke vereniging zoontje Ivan straks 
lid wordt. Astrid lacht: ‘Die vraag hebben we héél 
vaak gehad, vooral op de felicitatiekaarten die we 
kregen bij de geboorte; wordt het Cuijk of wordt 
het Boekel? We wonen in Cuijk, dus het is 
logischer dat hij straks hierheen gaat omdat daar 
dan ook zijn vriendjes en vriendinnetjes zitten. 
We zijn zelf nieuwsgieriger naar het feit of hij een 
landscout of een waterscout wordt. Ik ben meer 
van het land en Martijn meer van het water… Maar 
ach, het maakt ook niet zo heel veel uit, Scouting 
wordt het sowieso!’ 
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DE SYMBOLIEK VAN EEN VIS
Hoewel vissen allesbehalve aaibaar zijn, zijn ze toch om de haverklap te vinden in de  

literatuur, in films, sprookjes en in kinderboeken. Wat is dan toch de aantrekkingskracht van deze 
geschubde dieren? Vissen staan van oudsher symbool voor geluk, rijkdom en voorspoed.  

Maar er zijn ook talloze verhalen te vinden waarin de vis juist gelinkt wordt aan hebzucht en 
afgunst. Is al die symboliek zweverig geneuzel of zit er soms wel een kern van waarheid in? Er is geen 

eenduidig antwoord op deze vraag, want feit is dat één simpel visje wel  
duizenden betekenissen kan hebben!

Visite en vis blijven drie dagen fris…. Je voelt je als 
een vis in het water óf juist als een vis op het 
droge… Onze taal is doorvlochten van de uitdruk-
kingen en gezegdes als het om vissen gaat en dat 
kan dus blijkbaar net zo goed positief als negatief 
zijn. En dat kan ook wel kloppen als je naar de 
thematiek van het vissenfiguur kijkt; deze is zeer 
uitgebreid en uiteenlopend. Neem alleen al de 
astrologie. Wie in de dierenriem van Vissen is 
geboren (19 februari t/m 20 maart) kan rekenen 
op een aantal jaloersmakende eigenschappen, als 
we de sterrenbeelden mogen geloven. Ben je 
Vissen, dan ben je schijnbaar dromerig, spiritueel 
en gevoelig en hierdoor ook flexibel waardoor je 
goed met veranderingen om kunt gaan. Je hebt 
een sterke intuïtie en bent idealistisch. Maar zoals 
het zo vaak gaat met horoscopen; alles wat voor 
je spreekt, kan ook tegen je werken; je ontloopt 
met je dromerigheid de realiteit, je bent wispel-
turig en te gevoelig. Ook hier dus weer de 
dubbele kant van de vis.

Hebzucht en jaloezie
In kinderboeken en -films spelen vissen vaak een 
hoofdrol. De mooiste vis van de zee is bijvoor-
beeld een prachtig kinderboek, geschreven door 
Marcus Pfister, waarin de kleurrijke vis ‘Regen-
boog’ zich de jaloezie op de hals haalt van alle 
andere vissen om hem heen. Hij geniet met volle 
teugen van zijn schoonheid en terecht: hij is 
bezaaid met mooie kleuren ‘zilveren schitters’. Als 
op een dag een klein visje om een schubje van 

Regenboog vraagt en hij weigert, wordt hem dat 
niet in dank afgenomen. Alle andere vissen in de 
zee negeren hem massaal. Regenboog realiseert 
zich al snel dat wanneer je gul bent, je goodwill 
kweekt. Oftewel; van delen word je gelukkig.
Ook het sprookje van De Visser en zijn Vrouw 
(ook wel bekend als het verhaal van Piggelmee of 
Timpetee) verhaalt over hebzucht. De visser 
vangt een Bot, een tovervisje dat wensen uit laat 
komen. Zijn vrouw heeft heel wat te wensen en 
wil meer en meer en meer, maar een bedankje 
kan er niet vanaf. Dat komt haar uiteindelijk duur 
te staan. Alles wat de Bot haar gaf, neemt hij 
weer af. Moraal van het verhaal? De vrouw is 
uiteindelijk dolblij dat ze haar man nog heeft en 
is dus eindelijk weer tevreden met weinig.
Door deze twee populaire bekende verhalen, zou 
je het idee kunnen krijgen dat het verschijnen van 
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vissen in vertellingen altijd een bepaalde negatie-
ve lading met zich meebrengt. Maar dat is 
absoluut niet zo. Denk simpelweg maar aan de 
feelgood-film Finding Nemo of nog beter: aan De 
Kleine Zeemeermin (gebaseerd op het sprookje 
van Hans Christiaan Anderson). De half vrouw, 
half vis, is bereid alles voor de liefde op te geven; 
haar familie, haar staart, haar stem… Overal doet 
ze afstand van zodat ze bij haar grote liefde kan 
zijn. Is dat niet juist ontzettend onbaatzuchtig?

Zoveel culturen zoveel vissen
Natuurlijk weten we dat de vis in het geloof een 
grote rol speelt. Zo is een visje een herkennings-
teken voor christenen. Deze zie je vaak op de 
achterkant van een auto zitten. Het wordt 
gebruikt om aan te geven; hier rijdt een christen. 
Los hiervan dicht iedere cultuur en ieder geloof 
weer een andere betekenis toe aan de vis. Voor 
de oude Grieken stond een vis symbool voor 
transformatie en verandering. De Indiase mytho-
logie voegt daar nog creativiteit aan toe en in het 
Boeddhisme staat een vis voor geluk en vrijheid. 
In China is de vis een zeer belangrijk symbolis-
tisch figuur. Het staat voor een leven vol over-
vloed en geluk. De vissen zorgen voor rijkdom en 
vanuit de feng shui (het gegeven dat een bewuste 
en harmonieuze inrichting van een ruimte 
adviseert waardoor je gunstige effecten ervaart) 
wordt daarom aangeraden om veel vissen in en 

om je huis te houden. Vooral de karper kent in 
China een hoog aanzien; hij staat voor standvas-
tigheid en een leven vol succes en wijsheid. De 
goudvis kan ook op speciaal respect rekenen. 
Omdat in de oudheid goudvissen alleen werden 
gehouden in boeddhistische kloosters of door de 
adel, staat de vis symbool voor welvaart, rijkdom 
en, daar is ‘ie weer: geluk. Het is dus ook geen 
toeval dat in ieder Chinees restaurant waar je 
komt, een aquarium staat. Hoe meer vissen des 
te meer geluk!

Goede vis of slechte vibe?
Dus, mocht je een vissenkom of zelfs een heel 
aquarium of een vijver thuis hebben en af en toe 
mijmerend boven het water hangen, laat dan je 
gedachten nog eens gaan over al die betekenis-
sen die aan de kleine waterdieren worden 
toegedicht. Sta eens wat langer stil bij die gladde 
beestjes en laat ze je aanzetten tot vrijgevigheid 
of laat ze je andere goede eigenschappen tot 
uiting brengen. Wie weet brengt het je geluk of 
ontvang je geld als water!
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Wessel	Vollaard	van	Maritime	by	Holland	was	
aanwezig	voor	vragen	en	heeft	een	vlog	
gemaakt	van	deze	dag.
Deze	dag	is	kosteloos	georganiseerd	door	Van	
de	Gruiter	in	samenwerking	met	Scouting	
Nederland	en	het	Nederlands	Binnenvaartbu-
reau	voor	het	project	'Beroepenoriëntatie'.	
Naast	dat	Hogeschool	Zeeland	en	Maritime	by	
Holland	fysiek	bijdroegen	aan	deze	dag	werd	er	
aan	het	einde	van	deze	dag	een	goed	gevulde	
goodiebag	verstrekt	met	informatie	over	
werken	en	leren	binnen	de	maritieme	sector.

Hier	hebben	aan	bijgedragen:	Touwfabriek	
Langman,	Oceanwide,	Kloosterboer,	Havenwerk,	
Westerschelde	Ferry,	Helly	Hansen,	Scalda,	Ovet	
Shipping,	Loodswezen,	Zeeland	Maritime	
Services,	MuZEEum,	Van	Beest.
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Zomaar wat reacties die laten zien dat ieder-
een heeft genoten van de maritieme work-
shopdag voor waterscouts op zaterdag 19 
februari. Tijdens 3 workshops konden de 
waterscouts (verder) kennis maken met de 
brede maritieme sector.
Als	maritieme	toeleverancier	kon	Van	de	Gruiter	
vertellen	over	wat	je	kunt	worden	maar	het	is	
nog	leuker	om	zelf	aan	de	slag	te	gaan!	Touwen	
werden	gesplitst,	een	etui	gemaakt	van	zeildoek	
en	tijdens	een	quiz	werd	de	maritieme	kennis	
van	de	scouts	én	hun	leiding	getest.
Wij	deden	dit	niet	alleen,	Martijn	Brederveld	
(HZ,	docent	zeemanschap)	vertelde	over	wat	je	
kunt	worden	als	maritiem	officer.	Student	Lars	
Wintels	liet	het	leven	aan	boord	zien	van	een	
gastanker	waar	hij	net	een	half	jaar	stage	op	
heeft	gelopen.	Ook	de	jongerenambassadeur	

Wat een eer! WOSM en WAGGGS hebben 
Scouting Nederland de kans gegeven de 17th 
European Guide and Scout Conference van 
2022 te organiseren, de EC2022. Wat is een 
Europese conferentie en wat gaat er gebeuren?
Tussen	22	en	27	juli	2022	vindt	de	EC2022	plaats	
in	De	Doelen,	Rotterdam,	waar	wel	500	scouts	
uit	heel	Europa	naar	toe	komen!	Vijf	dagen	lang	
wordt	er	vergaderd	over	grote	Europese	
Scoutingthema’s	zoals	het	nieuwe	meerjarenbe-
leid	en	het	nieuwe	Europese	bestuur.	Joost	van	
Daele	was	deelnemer	van	de	conferentie	in	
2019.	Wat	het	leukste	was?	Joost:	‘Dat	je	mee	
mag	stemmen	over	grote	Europese	thema’s,	
daarnaast	maak	je	kennis	met	veel	scouts	uit	
andere	landen!’.
	
Met	een	team	van	vrijwilligers	wordt	er	al	
maanden	hard	gewerkt	om	het	evenement	voor	
alle	deelnemers	uit	de	41	Europese	landen	
vlekkeloos	te	laten	verlopen.	De	Nederlandse	
vrijwilligers	organiseren	daarnaast	alle		

Terugblik:  
Maritieme workshopdag bij van de Gruiter

Deze zomer: Europese  
Scoutingconferentie in Rotterdam!

'SPLITSEN IS ECHT SUPER LEUK, MAG IK EEN STUK TOUW MEENEMEN OM HET THUIS NOG EENS TE DOEN?'

'BEDANKT VOOR DE ONTZETTEND LEUKE WORKSHOPS, DE KINDEREN HEBBEN HET ENORM NAAR HUN ZIN GEHAD! 

'MEVROUW, MIJN MOEDER WERKT NET ALS JULLIE OOK IN DE HAVENS, OP DE MAASVLAKTE!

'DEZE DAG WAS ECHT BOVEN VERWACHTING LEUK!'

(Waterscout)

(Leiding van de waterwelpen, Pippi Scheiberlich)

(Waterscout)

 (Zeilmaker Johan)

ontspanningsmomenten,	zoals	een	internationa-
le	avond	of	een	tour	door	Rotterdam.

Meer	weten	over	de	conferentie?		
Kijk	dan	op	scouting.nl/ec2022.	
Zin	om	zelf	mee	te	helpen	om	hier	een	tof	
internationaal	evenement	van	te	maken?	Kijk	
dan	op	scouting.nl/vacatures.
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Liv Krake (32) is freelance schrijver en gaat 
iedere maand op pad om de mooiste 
slaapplekken in de natuur te ontdekken 
voor haar reisblog Expeditie Kram. Bij haar 
tripjes komen haar Scoutingskills goed van 
pas. Die leerde ze bij Scouting Euregio in 
Enschede waar ze tien jaar lang over de 
vloer kwam.  

Waarom ben je op Scouting gegaan?
“Toen ik een jaar of 8 was, vroeg een vrien-
dinnetje of ik meeging naar Scouting Euregio 
(Enschede). Zij beleefde daar iedere week 
fantastische avonturen waarnaar ik heel 
nieuwsgierig was geworden. Later is mijn zus 
ook lid geworden van Scouting. Haar had ik 
ook besmet met het Scoutingvirus.”

Beleefde jij ook allemaal avonturen, net als 
je vriendin?
“Zeker weten! Ik vond het vanaf de eerste 
opkomst ontzettend leuk bij Scouting. We 
leerden van alles over de natuur en konden 
veel buiten spelen. Wat voor mij helemaal fan-
tastisch was, dat ik vrijwel direct mee kon op 

zomerkamp. Het was een holbewonerskamp, 
aangekleed door een spannend verhaal waarbij 
we met een tijdmachine in die tijd belandden. 
Dat heeft toen veel indruk op me gemaakt, want 
inmiddels ben ik 26 jaar verder en ik herinner 
me nog steeds details. Zo maakten we tijdens dat 
kamp onze eigen outdoorkeuken (tafel en 
banken) met behulp van balken en touwen. Ik 
vond het enorm stoer dat we dat met z’n allen 
hadden gemaakt. Ook maakten we spannende 
tochten in het bos en bakten we ons eigen brood 
boven het vuur. Superleuk!”

Werd Scouting leuker en uitdagender naarma-
te je ouder werd?
“Scouting bleef voor mij de plek waar we lekker 
veel buiten konden zijn, ook toen ik wat ouder 
werd. Toen ik een jaar of 16/17 was, ben ik – sa-
men met een paar andere meiden uit onze groep 
- begonnen met leiding geven aan de bevers op 
zaterdagochtend. Zo kon ik weer op een andere 
manier uitdaging halen uit Scouting. Zelf 
opkomsten en activiteiten verzinnen, stukjes 
schrijven voor de nieuwsbrief en kinderen 
daadwerkelijk iets leren. Geweldig vond ik dat!” 

‘Scouting heeft, net als 
LEGO Masters, ons leven 
veranderd’

Wat is je het meest bijgebleven van je  
Scoutingtijd?
“De kampen waren ongetwijfeld het leukst! Dan 
konden we naast pionieren, wandelen en 
geocachen natuurlijk lekker laat opblijven en 
kampvuurtjes maken. Wat ik ook heel tof vond, 
was meedoen aan de HIT waarbij we een 
weekendhike met backpack hebben gemaakt in 
het midden van Nederland. Ook hebben we met 
z’n allen meegedaan aan de Nachtmarathon van 
de Kennedymars, hadden we jaarlijks een 
Boerenkooltocht in de winter en heb ik mijn 
eerste winterkampeeravontuur in de sneeuw 
onder een tarp bij Scouting meegemaakt. Al 
met al echt superleuke dingen waar ik ontzet-
tend veel van heb geleerd!”

Zoals? 
“Scouting heeft me – misschien ook onbewust 
– veel gebracht op het gebied van samenwerken, 
goed voor de natuur en de dieren zijn, kampe-
ren en elkaar helpen. Natuurlijk heb ik van alles 
geleerd over de basics van slapen in de natuur, 
iets wat ik nu nog steeds graag en veel doe. Het 
liefst overnacht ik nog steeds op een plek waar 
we een fikkie kunnen maken en wild kunnen 
spotten. Scouting is gewoon ontzettend goed 
voor je ontwikkeling.”

Heeft Scouting een rol gespeeld in het feit 
dat je nu een kampeerblog hebt?
“Onbewust misschien wel. Mijn liefde voor de 
natuur is begonnen bij Scouting. Sinds 2015 doe 
ik op mijn blog Expeditie Kram verslag van 
mooie (natuur)campings, bijzondere slaapplek-
ken in de natuur en andere hotspots in het 
groen. Door de jaren heen bleef ik verliefd op in 
de natuur zijn en vooral in de natuur slapen. In 
de natuur kom ik pas echt tot rust. Hoewel ik 
geen keukens meer in elkaar zet met houten 
balken en touwen vind ik het wel heerlijk om 
overdag te wandelen in het bos en in de avond 
een kampvuurtje in elkaar te knutselen. Daar 
schrijf ik over op mijn blog. Ook lees je daar 

meer over unieke slaapplekken in de natuur, 
zoals slapen in een tiny house, boomhut, yurt 
en meer. Samen met mijn vriend heb ik twee 
jaar geleden een camperbusje gekocht waarmee 
we als het even kan gaan kamperen. Dit jaar 
staat wildkamperen in Schotland op de plan-
ning, daar verheug ik me ontzettend op!”

Op welke manier zet je je Scoutingskills in 
voor je werk? 
“Het is heel leuk om te merken dat ik nu nog 
steeds veel weet van wat ik bij Scouting heb 
geleerd. Mijn vriend was helemaal verbaasd 
toen ik aan het begin van onze relatie zomaar 
een kampvuurtje wist te maken. Wat leuk is, is 
dat hij vroeger ook bij Scouting heeft gezeten. 
We delen dus een grote voorliefde voor (wild)
kamperen, kampvuurtjes maken en roadtrip-
pen door ongerepte gebieden zoals in Noorwe-
gen, IJsland en Schotland. Onbewust heb ik 
nog veel kennis van toen die we nu toepassen 
tijdens onze kampeeravonturen; het leukst vind 
ik het samenzijn in de natuur. Heel fijn om dat 
met iemand zo goed te kunnen delen.”

tot
kampeerblogger

VAN SCOUT 
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worden.	Het	snijden	van	een	tak	met	een	
zakmes	is	voor	een	welp	een	aanvaardbaar	
risico.	Als	het	fout	gaat	is	een	snee	in	de	vinger	
of	in	de	hand	het	meest	aannemelijk.	Vervelend,	
maar	wel	een	aanvaardbaar	risico.	Met	een	mes	
werpen	zonder	toezicht	is	voorbeeld	van	een	
onaanvaardbaar	risico.
Je	houding	als	leiding	of	vrijwilliger	is	hierin	erg	
belangrijk.	Probeer	termen	als	“pas	je	wel	op”	of	
“doe	voorzichtig”	te	vermijden.	Het	maakt	
kinderen	eerder	onzeker	dan	oplettend.	Niet	
het	doel	wat	je	voor	ogen	hebt	bij	het	uitspre-
ken	van	je	goed	bedoelde	bezorgdheid.	Probeer	
avontuurlijk	spel	ook	niet	gelijk	te	stoppen.	Haal	
adem.	Tel	tot	dertig	en	bedenk	of	het	aanvaard-
baar	of	onaanvaardbaar	spel	is.	
Scouting	Nederland	heeft	sinds	kort	een	
document	online	staan	over	het	belang	van	
risico’s	in	het	kinderspel.		
Alles	wat	je	moet	weten	over	het	
avontuurlijke	spel	van	kinderen	is	
nu	te	vinden	op	www.scouting.nl.

Als Scoutingvrijwilliger weet je het als geen 
ander: scouts nemen risico’s. Een welp die uit 
een boom springt, een scout die met zijn 
zakmes bezig is of een explorer die een groot 
vuur maakt. Bij al deze activiteiten kan je als 
vrijwilliger wel tien dingen bedenken die fout 
hadden kunnen gaan.

Maar wat moet je ermee?
Alle	kinderen	nemen	risico’s	in	het	spel	dat	ze	
spelen.	Dat	noemen	we	avontuurlijk	spel	en	
Scouting	zit	er	vol	mee.	De	meeste	risico’s	die	
kinderen	nemen	in	hun	spel	zijn	juist	goed	en	
leren	kinderen	niet	alleen	om	met	risico’s	om	te	
gaan,	maar	maken	ze	ook	zelfstandig	en	zelfred-
zaam.	Het	is	belangrijk	dat	wij	de	kinderen	de	
ruimte	geven	om	met	deze	risico’s	om	te	gaan	en	
om	als	volwassenen	het	gesprek	aan	te	gaan	
tussen	aanvaardbaar	en	onaanvaardbaar	risico.	
Aanvaardbaar	risico	is	een	activiteit	waarbij	het	
risico	dat	genomen	wordt	opweegt	tegen	het	
(kleine)	letsel	wat	eventueel	opgelopen	kan	

Avontuurlijk spelen

WWW.SCOUTSHOP.NL

SCOUTFUN

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

SCOUTING ORIGINAL 
HOODIE BURGUNDY
Verkrijgbaar in de maten 128 t/m 2XL

Vanaf € 24,95

SCOUTING ORIGINAL 
HOODIE DONKERBLAUW
Verkrijgbaar in de maten 128 t/m 4XL

Vanaf € 24,95

SCOUTING ORIGINAL 
HOODIE OKERGEEL
Verkrijgbaar in de maten XS t/m 3XL

€ 29,95

SCOUTFUN HOODIE 
AVONTURIER
Verkrijgbaar in de maten 128 t/m 3XL

Vanaf € 24,95

SCOUTFUN MOKKEN
Verkrijgbaar in verschillende kleuren 
en met verschillende opdrukken

€ 7,95

SCOUTFUN HOODIE 
PAD VINDER
Verkrijgbaar in de maten XS t/m 3XL

€ 29,95

SCOUTING ORIGINAL 
HOODIE HAWAIBLAUW-
NAVY
Verkrijgbaar in de maten XS t/m 2XL

€ 39,95

NIEUW
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Recept Bloemkoolbom:
• 1 bloemkool
• 500 gram gehakt
•	 3	beschuit	fijn	verkruimeld			
 (stukjes oud brood kan ook)
• 1 ei
•	 100	gram	Parmazaanse	kaas	fijn		
 geraspt (optie)
• 40 gram gehaktkruiden
• 150 gram ontbijtspek

1. Meng	het	gehakt	met	de	fijn	
verkruimelde beschuiten, de Parme-
zaanse kaas, de gehaktkruiden en 
het ei en kneed dit tot een lekker 
kleverig geheel.
2. Maak de bloemkool schoon.
3. Pak de bovenkant van de bloem-
kool in met gehakt. Laat de onder-

kant open zodat de hitte ook in de 
bloemkoolbom kan komen.
4. Pak het geheel in met het ontbijt-
spek maar laat de onderkant open.
5. Is je pan (bv dutch oven) groot 
genoeg, plaats er dan de Hasselback 
aardappelen bij.
6. Bak het geheel op een roostertje 
circa een uur in de pan. Heb je geen 
roostertje, leg dan een paar plakken 
spek los op de bodem en wees heel 
voorzichtig met de hoeveelheid 
onderwarmte.
7. Voor meer kooktips, bezoek eens 
de website van de kampvuurkok.nl 
en van devuurmeester.nl

KOOKTIP

KOKEN OP VUUR DOE JE OP  
EEN LABELTERREIN!

Wat is een kampeerterrein zonder vuurplaats? Dat is eigenlijk gewoon een camping.  
Voor een scout hoort stoken erbij. Niet alleen voor de warmte of voor de gezelligheid, 

maar als essentieel onderdeel van de kampkeuken.  Heb je ooit wel eens overwogen om op 
vuur te koken?  En dan hebben wij het over niet over BBQ’en, broodje op stok, of  

marshmallows roosteren! 

Er	zijn	verschillende	manieren	om	te	koken	op	
vuur.		Naast	de	bekende	manier	van	roosters	en	
spiesen		kan	je	ook	denken	aan	koken	in	een	
gietijzeren	pan,	een	zogenaamde	‘Dutch	Oven’.			
Hierin	maak	je	een	soep	maar	zelfs	ook	een	pizza	
of	taart.		Of	in	aluminiumfolie	:	plofkip,	sinaasap-
pelcakeje	of	bananensplit	met	gesmolten	
chocolade.		Complete	menu’s	kan	je	met	je	groep	
maken	op	een	kookvuur.	Kortom:	een	leuke	en	
lekkere	activiteit	tijdens	je	kamp.	

Bij	de	ScoutShop	maar	ook	in	andere	winkels	zijn	
voldoende	kookmaterialen	te	vinden	voor	koken	

op	vuur.	Een	aanrader	voor	recepten	is	de	website	
www.kampvuurkok.nl	

Op	de	meeste	Labelterreinen	van	Scouting	
Nederland	zijn	volop	mogelijkheden	om	op	een	
veilige	en	verantwoorde	manier	op	je	eigen	
kampeerveld	een	vuurtje	te	maken.		
Op	de	meeste	terreinen	zijn	vaste	plaatsen	
aangewezen	voor	het	maken	van	vuur.	Op	veel	
terreinen	worden	de	stookbakken	en	blusmateri-
aal	door	de	kampeerstaf	beschikbaar	gesteld.	Dat	
scheelt	een	hoop	gesjouw.	Vraag	ernaar	bij	je	
reservering.	
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