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De toekomst  
van warmte

Hoe maak je zelf: 
pittige hapjes

In het heetst van  
de strijd

Warm worden  
zonder vuur



Beverpost
Stuiter wil een groot kampvuur maken maar 

het regent, hoe moet dat nu verder? Ga zelf aan de 
slag met draken en brandweerauto’s en lees alles over 
de heetste plekken op aarde!

Scouty
Leren om zelf een lavalamp te maken, warm 

te worden zonder vuur en hoe je Spaanse muziek- 
instrumenten kan maken? Na het lezen van deze  
Scouty weet je het allemaal.

Flitz
Test jouw kennis met de pittige quiz, leer 

alles over de Ring van Vuur en maak de heerlijkste 
hete hapjes met de recepten uit deze Flitz. 

IXIXEL
Vuur maken kunnen we allemaal wel, maar 

weet jij ook waar je allemaal rekening mee moet 
houden? Ook binnen de groep kan het erg heet 
worden en geven wij je tips over relaties met  
iemand van jouw groep. Waar moet je rekening 
mee houden en natuurlijk de leukste date tips!

Tijdrover
Hot topic deze winter: warmte, ook in deze 

Tijdrover. Onze stagiairs krijgen het ook warm van 
hun stage bij Scouting Nederland en hoe de vlam in 
de pan met flamberen? Dat kun je leren!

Scouts Info
Deze Scouts Info staat vol met jubilea, een huwelijks-
aanzoek en de besturenmaand. Ook kun je lezen over 
hoe Niels Kalkman zijn verleden als scout gebruikt in 
zijn werk als woordvoerder bij de Dierenbescherming.

Deze keer in...
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INHOUD
Het mag als een lopend vuurtje 
rondgaan: het eerste Scouting  

Magazine van 2023 is een feit! Je 
brandt je vingers er bijna aan: deze 
editie gaat namelijk helemaal over 

vuur. Je leest over de heetste plekken 
op aarde, pittige gerechten en natuur-

lijk hoe je het beste een vuurtje kan 
stoken. Waar krijg jij het warm van?
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Lekker roosteren
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Vind jij dertig graden in de zomer al heet? Dan is het maar 
goed dat je niet op deze plekken in de wereld woont. 

De 3  heetste
PLEKKEN OP AARDE

De Dasht-e Lut-woestijn in Iran 
Leven in de Dasht-e Lut-woestijn in Iran lukt vrijwel niemand. Het 
is de heetste plek op aarde. Er is ooit een recordtemperatuur 
gemeten van 70,7 graden Celsius. Omdat het in de woestijn kurk  
en kurkdroog is, is er bijna geen leven. Zelfs bacteriën vinden er 
niks aan. Bij de bergketens in Iran valt de meeste regen, daarom is 
het in de gebieden ertussen super droog. Je raadt het al: de 
Dasht-e Lut-woestijn ligt tussen de bergen in. Je vindt er alleen 
maar honderden meters hoge duinen en rotspilaren. Midden in de 
woestijn komt geen mens. Wil je er toch eens heen? Heel mis-
schien durft een taxichauffeur je naar de rand te brengen.  
Maar we beloven niks. 

De Badlands in Australië  
Durf je al in de Badlands van Australië te komen, in de regio 

Queensland, dan kun je met gemak een eitje bakken op het dak 
van je auto. De thermometer loopt hier en daar op tot 69 graden. 
Dat weten we omdat NASA, van de Amerikaanse ruimtevaart, hier 

een meting deed. Het is er leeg en kaal. En dat zal niet snel 
veranderen. Want omdat er bijna geen schaduw is, belanden de 

hete zonnestralen direct op de grond. En dan nog een spannend 
weetje: er zijn mensen die geloven dat het spookt in de Badlands. 
Er werden hier vroeger best vaak misdaden gepleegd. Want tja, er 

is geen politieagent te zien natuurlijk. 

Flaming Mountains in China 
Ja, de vlammende bergen in China staan prachtig op de foto. Maar 
een pretje is het niet voor de fotograaf. Ze staan in het noordwes-
ten van China, in de regio Xinjiang. Door de vele geulen lijken de 
bergen als de zon ondergaat op een vlammenzee. En zo voelt het 
er ook. Gemiddeld is het er 50 graden. Maar 66,7 graden is tot nu 
toe het record. Mooi om eens heen te reizen? Dat kan. De bergen 
zijn voor toeristen te bereiken.  
De Chinezen hebben er zelfs een megagrote thermometer neerge-
zet. Leuk voor op de foto. Wel water meenemen, hoor! 
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 De oplossing van Noa
Voorleesverhaal

Het is koud en regenachtig als ik richting het huis van Rozemarijn en Professor 
Plof loop. We zouden een groot kampvuur maken op het dorpsplein. Iedereen 

uit het dorp was uitgenodigd om marshmallows te roosteren en chocolademelk 
te drinken. Ik doe de achterdeur open en stap naar binnen. “Het kan niet meer 
doorgaan!" roep ik teleurgesteld terwijl ik mijn laarzen in de gang zet en naar 
de huiskamer loop. In de huiskamer zie ik Rozemarijn, Professor Plof en ook 

Noa zitten. “Wij hebben een idee,” zegt Rozemarijn, “Noa heeft aangeboden om 
het feest bij haar te houden.” 

 “Maar dan kunnen we geen vuur meer maken, toch?” Ik voel mijn ogen  
prikken en tranen opkomen. “Jawel,” stelt Noa me gerust, “Ik heb een open-
haard. Die kunnen we aansteken en dan kunnen we alsnog marshmallows 

roosteren. We doen gewoon net of we buiten zijn, maar dan binnen.”
 “Oké.” Ik laat het plan van Noa even tot me doordringen. “We gebruiken 

gewoon alles wat we buiten ook zouden gebruiken,” zegt Professor Plof. “Ja!” 
roep ik, “We hebben dus stokken nodig voor de marshmallows en een emmer 

water om bij het vuur te zetten.” 
 “Precies,” zegt Noa, “We moeten natuurlijk wel veilig vuur maken.” Even later 

staat het haardvuur aan en het hele dorp zit in Noa’s huiskamer. Het is een 
beetje krap, maar dat is juist heerlijk knus. Samen drinken we chocolademelk 
en roosteren we marshmallows. Precies hetzelfde als buiten, maar dan zonder 

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

Snijd 1 uiteinde (ongeveer 10 cm) van de komkommer af.  
Dit wordt het hoofd van de draak. Kerf een stervorm in het 
hoofd (tot op ong. 1 cm). Snijd er puntige kartels van. Maak 
een snee voor de bek. Snijd kleine stukjes uit de schil voor 
de ogen en de neus. Snijd plakjes van de wortel. Snijd hier 
een lange vlam, ogen en hoorns (sprieten) uit. Steek die in 
de kop. Snijd de rest van de komkommer in plakjes en leg ze 
achter de drakenkop op het bord. Verdeel de minisnack-
groenten over het bord. Steek de slablaadjes ertussen – als 
de vleugels van de draak. 

Hij mag er dan vurig uitzien, 
maar er komt geen vonkje 
uit zijn bek. We maken een 
gezonde draak van kom-
kommer (en een beetje 
wortel). Wie durft zijn kop 
op te eten? 

Nodig: 	
•	1	Komkommer
•	1	Wortel
•	2	Minislablaadjes
•	Minisnackgroenten
•	Scherp	mesje
•	Bord	/	schaal

Zo maak je het
Snijden nog een beetje spannend? Laat iemand je helpen. 

Wat een draak!
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  IN DE KEUKEN MET

 ROZEMARIJN 

Tip  Lekker met  

een dipsausje!
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Scheten uit de schoorsteen – Marc ter Horste  
& Yoko Heiligers  Gottmer – € 15,95 

Mijn Draak - Jackie Morris  
Christofoor – € 15,95

De Gorgels en de laatste kans – Jochem Myjer  
Leopold  – € 21,99

Vuurdraak
Stuiter leeft het liefst in zijn eigen fantasiewe-
reld vol draken, ridders en kastelen.  
 Hij bladert graag door het prentenboek 
Mijn Draak. Daar staan draken beschreven 

en getekend in 
alle soorten en 
maten. Met 
prachtige 
schubben, 
klauwen en 
spuwende 
vuurballen. 
Hoe ziet jouw 
draak eruit?

Anders dan de rest
Wat doe je als je je anders voelt dan 
anderen? Dat vraagt Keet zich wel eens af. 
Zij kan veel leren van het draakje uit dit 
prachtige prentenboek. Het jonge draakje 
houdt niet van vuur, maar wel van water. 
Als ze ontdekt hoe dol ze is op zwemmen 
en niet op 
vuurspuwen, 
vraagt ze zich 
of er iets mis 
met haar is. 
Prachtig 
prentenboek 
over jezelf 
durven zijn en 
familieliefde.

De laatste Hakkelabambam 
In het laatste boek van de kleine Gorgeltjes 
beleven Melle, Limoni en Katja een 
superspannen-
de en gevaarlij-
ke reis langs 
fjorden, water- 
vallen en 
toendra’s. 
Samen doen ze 
er alles aan om 
de Gorgels van 
hun ondergang 
te redden. Maar 
of dat lukt?

Scheten in de lucht
 Klimaatverandering. Je hoort en leest er veel 
over. Stuiter vindt het maar ingewikkeld. 
Wat is dat nu precies? Scheten uit de schoor-
steen legt op een makkelijke manier uit hoe 
klimaatverandering werkt. En dat gaat 
eigenlijk 
over... 
scheten! 
Scheten van 
koeien, auto’s 
en fabrieken. 
Durf jij nu 
nog een 
scheetje te 
laten? 

De draak die niet van vuur hield – Gemma Merino 
 Lemniscaat  – € 14,99

VOOR JOU 
    ONTDEKT
VOOR JOU 
    ONTDEKT
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Vuur maken met hout, dat ga je later bij jouw op de Scoutinggroep leren. 
Maar vuur blussen kan je nu al doen, met je eigen brandslang. Keet knutsel-

de er een auto bij en tekende de straten waar die doorheen kan rijden.
Spuiten maar!

Wat heb je nodig?
• Rubberen elastieken (van de postbode)
• 17 IJslollystokjes (Blokker)
• Rode en gele verf
• Restjes zwart en wit papier
• Blauwe en zwarte stift
• Schaar en lijm
• Eventueel: plastic sluitstrip

Zo maak je het
Stap 1.
Verf 12 ijsstokjes rood en 5 ijsstokjes geel. Je kunt 
ook de steeltjes van houten wegwerp bestek 
afknippen.

Stap 2.
Kijk goed naar het voorbeeld: knip de stokjes op 
maat en plak ze op elkaar vast. Lijm ze niet op 
een ondergrond, want je moet met je auto 
kunnen rijden! Begin daarom met de chauffeurs-
cabine en plak van daaruit verder in laagjes. De 
ladder zit los.

Een brandweerauto
maken

Stap 3.
Op de zwaailichten teken je blauwe streepjes. 
Knip wielen uit het zwarte en witte papier en 
teken daar ook streepjes op. Plak ze vast op je 
auto.

Stap 4.
Voor de losse slang knip je een rubberen elastiek 
open en rolt dat op. Wij hebben er twee ge-
bruikt. Om het uiteinde heen kun je een witte 
sluistrip van een boterhamzakje draaien; laat een 
tuitje uitsteken.

Stap 5.
Teken op witte 
vellen de plekken 
waar je met je 
auto langs wilt 
rijden. 
En dan nu  
blussen maar!
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7 TOT 11 JAAR

14 Hoe wordt het gemaakt
15  Strip
16  Dit kan ik beter dan 
 m'n ouders 
20 Freeks survivaltips
22 Voor jou ontdekt
23 Olé!

SCOUTY
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Je hebt vast wel eens een lavalamp gezien of 
misschien heb je er zelf wel eentje op je kamer staan. 
De grote bellen in de prachtigste kleuren die 
opstijgen en weer naar beneden zakken: daar kun je 
geen genoeg van krijgen! Het leuke is dat je zelf ook 
een lavalamp kunt maken. Maar laten we bij het 
begin beginnen: wat is een lavalamp eigenlijk, 
waarom heet ie zo en wie heeft hem ontworpen?  
  
Vreemde snuiter
De allereerste Astro Lavalamp werd uitgevonden in de 
jaren zestig door Edward Craven Walker. Hij is een 
Britse uitvinder. Hij was een beetje een bijzondere, 
aparte man. Bij het ontwerp van de lavalamp werd hij 
geïnspireerd door een eierwekker die hij in een café 
zag staan. Hij deed er jaren over om de juiste formule 
voor de eerste modellen te ontwikkelen. Hij experi-
menteerde met de inhoud in ranjaflessen. In 1963 
bracht hij als oprichter van Mathmos lavalampen de 
Astrolamp op de markt. De eerste lavalamp bestond 
uit een glazen fles met olie en water. Deze werd verhit 
door een gloeilamp. Hierdoor werd de olie verwarmd 
waardoor de olie opsteeg en weer neerdaalde. De 
lavalampen waren te zien in Dr. Who, een ontzettend 
populaire televisieserie in die tijd. Mede daardoor 
werden de lampen een enorme hit in de jaren ’60. Nog 
steeds is de lavalamp ontzettend geliefd bij jong en 
oud. In de jaren negentig was er een nieuwe opleving 
van de lavalamp-rage. In bijna iedere woon- of 
slaapkamer stond zo’n lamp te shinen, het was een 

enorme must-have! Het zal je niets verbazen dat deze 
designklassieker natuurlijk ook werd nagemaakt en als 
goedkopere variant op de markt te vinden is. 

Warme belletjes
Je wist het vast al, maar er zit natuurlijk geen lava in de 
lamp, het ziet er alleen uit als lava! De klodders wax 
die langzaam opkomen en verdwijnen lijken op lava. 
Daar dankt de sfeerlamp dan ook zijn naam aan. Hoe 
werkt die lamp nu precies? De lamp is gevuld met een 
vloeistof: een mengsel van chemische stoffen en 
water. Dit goedje wordt ook gebruikt in schoonmaak-
middelen om olie en vet op te lossen. Ongevaarlijk is 
het dan ook niet, je huid kan ervan gaan irriteren of je 
kunt een allergische reactie ervan krijgen. Maak een 
lavalamp dan ook nooit open!! Ook dit is niet echt een 
onschuldig brouwseltje. Samen wordt het een soort 
gestolde wax. De kleur van de wax verschilt per lamp. 
Het is te krijgen in alle kleuren van de regenboog. 
Door middel van de gloeilamp in de voet van de lamp 
wordt de fles verlicht en verwarmd waardoor de wax 
gaat smelten. Als de wax goed warm is, wordt het 
gewicht lager dan de vloeistof in de fles. Daardoor 
stijgt de wax traag in prachtig gekleurde bellen op. De 
bellen koelen boven in de fles weer af en zakken dan 
langzaam weer naar beneden waar ze weer versmelten 
met de achtergebleven wax op de bodem. Zo ontstaan 
er iedere keer andere vormen en patronen. Je kunt er 
dus uren achter elkaar naar kijken. Lekker rustgevend!

HOE 
WORDT HET 

GEMAAKT

De lavalamp



DIY lavalamp
Die grote gekleurde bellen zijn natuurlijk vet magisch. 
Wist je dat je met een paar ingrediënten uit je keuken-
kastje ook zo'n lavalamp kunt maken? Jouw lavalamp 
blijft helaas niet eeuwig bruisen, maar als hij gaat 
borrelen, ziet dat er wel supergaaf uit. Leuk om mee te 
experimenteren in de voorjaarsvakantie! 
Je hebt nodig:
• Slaolie of zonnebloemolie
• Vitamine C-bruistablet
• Water
• Voedingsmiddelenkleurstof 
 (die je ook gebruikt om je cupcakedeeg te kleuren)
• Limonadeglas zonder opdruk
• Eetlepel
• Liniaal

LET OP: SPOEL NA GEBRUIK JE LAVALAMP NIET DOOR 
DE GOOTSTEEN! Giet alle vloeistof in een lege plastic 
fles en doe die bij het restafval
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Vul het glas met 4 cm. 
water. Gebruik de liniaal

Roer de kleurstof door 
het water

Doe de vitamine 
C-bruistablet erbij

Doe er 10 druppels  
kleurstof bij

Giet rustig slaolie op het
gekleurde water tot vlak onder 

de rand

Kijk wat er gebeurt



DIT KAN IK BETER 
DAN M’N OUDERS! 
Warm worden zonder vuur

Ik heb het nog nooit 
gedaan, maar 
ik denk dat ik het 
wel kan
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Maak geen vuur, maar doe wel de bewegin-
gen! Als je buiten bent, kun je wandelen of 
sporten. Binnen sta je elke tien minuten even 
op van de bank en doe je een wilde dans, je 
loopt de trap op en af of stoeit met je kleine 
broertje. De lichamelijke inspanning helpt 
meteen om kou uit je lijf te verdrijven.

Gezellig dicht op elkaar
Waarom kruipen dieren in hun holletje tegen 
elkaar aan? Omdat lichaamstemperatuur een 
natuurlijke warmtebron is. En die voel je van 
een ander als je ernaast zit. Wist je dat 
mensen vroeger samen sliepen in een soort 
gezins-bed in een kleine ruimte zoals een 
kast? Reken maar dat zo’n knusse slaapplek 
lekker warm werd. 

Kruik of warmtekussen
Zit je nou niet graag tegen iemand aan, dan is 
een ouderwets hulpmiddel als een warmwa-

Vuur maken, dat kan je als scout als de 
beste. Maar hoe kan je je warm houden 
zonder vuur? Leuke tips voor zowel binnen 
als buiten. 

Warm aankleden
Je moeder roept het waarschijnlijk elke dag: 
‘Trek wat warms aan!’ Maar jij denkt het buiten 
niet koud te krijgen. Toch is het slim om 
voorbereid te zijn. Een extra hemd, wat laagjes 
over elkaar en je kunt jezelf ook weer afpellen 
als je gaat zweten. Een isolerend en sneldro-
gend laagjessysteem is perfect voor outdoor 
avonturen in de winter. Denk aan een fleece 
trui of vest, dat materiaal is lichtgewicht en 
‘ademend’.

Blijf in beweging
Ze zeggen wel eens dat een houtvuur of een 
houtkachel je drie keer verwarmt. De eerste 
keer is het houthakken en zagen, de tweede 
keer is het stapelen en sjouwen van het hout, 
en de derde keer is het uiteindelijk branden. 
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terkruik tegen je lichaam heerlijk. Elektrische 
dekens of kussens bestaan ook, maar beter 
voor het milieu is infraroodstraling, zoals bij 
draadloze warmtekussens.

Wollen slaapmuts
Zelfs als je met een slaapzak naast een 
kampvuur zou liggen, is een hoodie of een 
muts wat je wilt. Want als je hoofd warm is, 
dan voelt dat meteen comfortabel. Wij 
vinden slaapmutsen echt een ontdekking nu 
we ’s nachts de kachel uit zetten. Hetzelfde 
geldt voor je voeten, ook zo’n lichaamsuitein-
de dat snel koud wordt. Je oma vindt het 
misschien wel leuk om een slaapmuts, sokken 
of wanten voor je te breien?

Schapenvacht
Over wol gesproken: dit materiaal houdt 
dieren warm, dus ook mensen. Wol is namelijk 
lekker dik en extreem isolerend, zodat de 
koude winterlucht niet door de stof heen 
gaat. Sterker nog: wol past zich zelfs aan je 
lichaamstemperatuur aan. Maak zelf een 
warm vachtje door een wollen kleed over je 
heen te leggen of buiten een wollen poncho 
te dragen. Er is ook speciale thermokleding of 
het al eerdergenoemde fleece. Dat is een 
synthetisch materiaal dat warmte vasthoudt 
dicht bij het lichaam zodat je de kou kunt 
trotseren, van de tijdens een wandeling of 
een heuse bergklim.

Kranten
Het klinkt misschien gek, maar zwervers op 
straat sjouwen niet voor niets kranten mee om 
die ’s avonds onder hun kleren te schuiven of 
om op te liggen. Van vermalen papier, cellulose, 
wordt immers ook isolatiemateriaal gemaakt.

Huis isoleren
Je kunt jezelf isoleren, maar natuurlijk ook jouw 
woonruimte. Vloerisolatie leggen ze aan in de 
kruipruimte onder de vloer, zodat kinderen 
heerlijk op de vloer kunnen spelen. Met 
dakisolatie woon je warmer in de winter en 
koeler in de zomer. Met muurisolatie heb je 
geen last meer van koude muren en met 
isolatieglas heb je geen tocht en kou bij de 
ramen. Zelf doen? Leg tapijten op de vloer 
neer. Isoleer koude raampjes en kieren met 
bubbeltjesplastic of met oude sokken, zodat 
de warmte binnen blijft. Plak folie achter de 
verwarming om de warme lucht te weerkaatsen.

Natuurlijk denk je eraan om je 
voetafdruk te verkleinen, dat 
betekent dat je kijkt welke 

warmhoudtruc de minste sporen 
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effect heeft op het milieu. Zo lijkt wol 
op het eerste gezicht duurzamer dan 

fleece, maar bedenk ook dat een 
fleece trui heel lang meegaat en dat 
die wol misschien wel geverfd is met 

chemische stoffen…
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KORTING OP JE 
SLAAPUITRUSTING

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

SCOUTPROOF VANGO TREK PRO 5 
Self-inflating slaapmat waarbij de onderkant voorzien is van 
antislip noppen. Met zijn dikte van 5 cm comfortabel om op te 
slapen, een compacte pakmaat en lichtgewicht.

Ledenprijs € 79,95
Normale prijs € 84,95

SCOUTPROOF 
VANGO CONTOUR
Backpack met o.a. groot hoofdvak, twee 
zijvakken, bovenvak, regenhoes en 
geschikt voor H2O drinksysteem.
Totale inhoud 70 liter.

Ledenprijs € 119,95
Normale prijs € 129,95

SCOUTPROOF NITESTAR 250
Deze slaapzak is hele jaar door warm genoeg, geschikt 
voor gebruik bij alle speltakken en gaat gegarandeerd 
jaren mee!

Ledenprijs € 79,95
Normale prijs € 84,95

SCOUTPROOF DRINKFLES 
770 ml, verkrijgbaar in blauw en rood..

€ 8,95

SET MET SLAAPZAK EN SLAAMPAT 
Bij aankoop van deze slaapzak en slaapmat ontvang je € 10,00 extra korting!

SET MET RUGZAK, SLAAPZAK EN SLAAMPAT  
Bij aankoop van deze slaapzak, slaapmat én rugzak ontvang je € 15,00 extra korting!

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

GRISPORT ROCKY KIDS
Deze stevige kinderschoen is zeer geschikt 
om te dragen tijdens een opkomst, een 
stevige wandeling of op kamp. Gemaakt van 
Gritex, een waterafstotende en ademende 
membraan.
Maat 34 en 35

€ 89,95
Ledenprijs € 84,95

Maat 36 t/m 39

€ 99,95
Ledenprijs € 89,95

GRISPORT TORINO
Verkrijgbaar in blauw en zwart
Sterke en comfortabele type A wandelschoen 
voor kinderen, dames en heren. De schoen 
heeft een stevige en soepele zool en het support 
system ondersteunt de hiel. De voering van 
Gritex is waterafstotend en ademend.
Maat 36 t/m 47

€ 89,95
Ledenprijs € 84,95

GRISPORT SHERPA 
Bruin - verkrijgbaar in maat 36 t/m 47
Zwart - verkrijgbaar in maat 38 t/m 47
Stevige allround A/B wandelschoen met een 
hogere schacht, een goed profiel en extra 
ondersteuning. Biedt stabiliteit en grip op zowel 
verharde als onverharde wegen. Deze schoen 
is uitgevoerd met een ademende Cambrelle 
voering en een New Hiking zool. 

€ 129,95
Ledenprijs € 119,95

JACK WOLFSKIN 
WOODLAND
Verkrijgbaar in donkerblauw-roze en 
zwart-geel
De Woodland is een lichte, middelhoge, 
multifunctionele en waterdichte 
kinderwandelschoen. Geschikt voor een stevige 
wandeling op (grotendeels) vlak terrein (type A). 
Maar natuurlijk ook zeer geschikt om droge en 
warme voeten te houden bij het spelen in de 
natuur of om te dragen bij je opkomst.
Maat 34 t/m 40

€ 79,95

LEDEN
VOORDEEL

LEDEN
VOORDEEL

LEDEN
VOORDEEL



Stel je voor: je bent verdwaald in de 
wildernis en over een paar uur wordt het 
donker. Je weet dat je vuur moet maken, 
maar je hebt geen lucifers! Wat nu?     

Freeks survivaltips
Stel je voor: je bent verdwaald in de 

Hoe maak    
       je vuur?

Vuur is superbelangrijk om 
te overleven in het wild. 
Het houdt je warm, jaagt 
wilde dieren weg én je kunt 

er eten op klaarmaken.

MAAK EEN NESTJE
Verzamel zoveel mogelijk 
droog materiaal dat 
makkelijk in brand vliegt. 
Droog gras, pluizen, droge, 
kleine takjes, boomschors: 
het kan allemaal! Hier maak 
je een soort vogelnestje van. 
Eén vonkje op dit nestje 
is genoeg om een echt 
kampvuur te krijgen. 

GEBRUIK DE ZON
Wacht niet met het maken 
van je kampvuur tot de zon 
(bijna) onder is. De zon is 
namelijk jouw belangrijkste 
hulp om een fikkie te stoken. 
Heb je een vergrootglas bij je? 
Een (zonne)bril of een stuk 
glas? Dan moet het lukken! 

GEBRUIK WATER
Maak het glas nat met 
water. Dit zorgt ervoor dat 
de straling van de zon door 
het glas nóg heter wordt. 
Draai het glas nu zo dat de 
zon erdoorheen schijnt en 
de straal precies op jouw 
nestje terechtkomt. Hoor je 
het al knetteren?  

TIP  1

TIP  2

TIP  3

GEBRUIK DE ZON
Wacht niet met het maken 
van je kampvuur tot de zon 
(bijna) onder is. De zon is 
namelijk jouw belangrijkste 
hulp om een fikkie te stoken. 
Heb je een vergrootglas bij je? 
Een (zonne)bril of een stuk 
glas? Dan moet het lukken! 

Maak het glas nat met 
water. Dit zorgt ervoor dat 
de straling van de zon door 
het glas nóg heter wordt. 
Draai het glas nu zo dat de 
zon erdoorheen schijnt en 
de straal precies op jouw 
nestje terechtkomt. Hoor je 
het al knetteren?  

TIP  2 2 2

Voor avontuurlijke kinderen die alles willen weten over wilde 
dieren en overleven in de natuur is er Wild van Freek. 
Met dit tijdschrift reizen ze mee in 
de rugzak van Freek Vonk. 

Check wildvanfreek.nl/scouting
voor een speciaal Scouting-aanbod. 
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VOOR JOU 
 ONTDEKT

Het Vuurhuisje – Keir Graff  
Van Holkema & Warendorf – € 17,99

Vuur – verrassende verhalen over vulkanen   
Arend van Dam – Van Holkema & Warendor – € 16,99

Vleugels van Vuur – Tui T. Sutherland  
Gottmer € 16,99

WIN! 1x serie Vleugels van Vuur

Gif in het dierenrijk – Matyas Bittenbinder  
Fontaine – € 22,99

WIN! We mogen 3 exemplaren van dit boek weggeven!

Wondere wereld van gif
Dit boek staat 
bomvol interessante 
weetjes. Gif is een 
wonderlijk goedje, 
het kan doden, maar 
ook genezen. Maar 
wat is gif eigenlijk? 
Hoe werkt het? En 
wat is het nut van 
gif? Welke giftige 
dieren zijn er 
allemaal? Ontdek het allemaal zelf in dit  
coole boek.

Aktie, avontuur en draken
Ken jij de spannende boekenserie Vleugels van 
Vuur al? In het eerste deel De Drakenprofetie 
maak je kennis met drakenjong Klei die samen 
met vier vriendjes ontsnapt uit een verborgen 
grot. Lukt het de draken te overleven in de 
meedogenloze drakenwereld? De serie 
vervolgt zich in De 
terugkeer van de 
troonopvolger. De 
drakenjongen zetten 
hun missie voort. Ze 
komen terecht in het 
onderwaterkoninkrijk 
van koningin Koraal.  
Kan zij de Klei en zijn 
vrienden beschermen 
tegen een mysterieuze 
moordenaar? 

Huis in het bos
Dagmar brengt de zomervakantie door in een 
piepklein huisje midden in het bos. In dat 
uitgestrekte bos 
ontdekt ze een 
gigantisch gebouw. 
Daar woont een 
excentrieke 
miljonair met zijn 
zeer eigenaardige 
familie. Als er een 
bosbrand uitbreekt, 
wordt heel duidelijk 
dat de grootte van 
je huis niets 
uitmaakt, maar met 
wie je erin woont. 

 
Vuurbommen en asregens
Hoe gevaarlijk zijn vulkanen eigenlijk? Of 
beter gezegd: kan de uitbarsting van een 
enkele vulkaan het leven op aarde bedrei-
gen? Die vragen 
wilde schrijver 
Arend van Dam 
beantwoorden En 
daarom ging hij 
op ontdekkings-
tocht... Ga met ‘m 
mee op pad en 
reis langs de 
mooiste en 
gevaarlijkste 
vulkanen van de 
hele wereld!

WINNEN? Stuur je leukste Scoutingavontuur naar communicatie@scouting.nl en wie weet win jij een van deze mooie prijzen.
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Vurige muziek voor vurige types: Spaanse flamencomuziek geeft veel energie. Wat daarbij 
niet mag ontbreken, zijn zelfgemaakte castagnetten! Leuk voor een opkomst, met muziek en 
outfits in Spaanse sferen. Wie heeft het meeste pit in zich? 

Zo doe je het
We weten eigenlijk niet precies waar castagnet-
ten vandaan komen: uit Egypte, Rome of toch 
Spanje? Het kan natuurlijk ook dat het kleppe-
ren van hout op elkaar op verschillende plaatsen 
tegelijk is uitgevonden. De naam is in ieder 
geval afkomstig van castaña, het Spaanse woord 
voor kastanje, waar het instrument een beetje 
op lijkt. De Nederlandse naam voor castagnet-
ten is eigenlijk duimkleppers, maar dat klinkt 
toch wat minder gezellig. Ze worden voorname-
lijk gebruikt door dansers en zangers, vooral in 
de flamencomuziek. De ‘echte’ castagnetten 
worden uit hout gesneden. Ze zijn niet allemaal 
even groot, ze worden op maat gemaakt voor de 
dansers, die tegelijkertijd bewegen en zichzelf 
begeleiden met het muzikale geklepper. 

Zo maak je ze zelf:
(de simpele versie)
Nodig: stevig karton, stiften, stickers, kroonkur-
ken, schaar en lijm

Knip stroken van 3 x 12 cm van het karton. 
Versier het karton eerst en vouw de stroken dan 
dubbel. Plak er aan de 
uiteinden kroonkurken  
op, klaar!

Olé! 

En zo maak je het wat uitdagender:
Nodig: 2 houten pollepels (even groot), 
figuurzaag, handboortje, leren veter of dik 
koord.
 
Zaag met de figuurzaag de lepels van de 
stelen: ongeveer 3 cm onder de ronding. Boor 
met een handboortje twee gaatjes aan de 
onderkant van de castagnette (waar eerst de 
steel van de pollepel zat). Dat kan ook met 
een elektrische boor, vraag dan eventueel hulp 
van de leiding of je ouders. Zorg ervoor dat de 
twee 'lepels' recht op elkaar liggen en dat de 
gaatjes op dezelfde plek zitten. Leg de holle 
kanten van de castagnetten tegen elkaar en 
haal een leren veter door de gaatjes. Leg je 
wijs-en je middelvinger op de gaatjes, aan de 
kant waar de veter naar buiten komt, en vraag 
iemand de veter precies boven je vingers vast 
te knopen. Steek nu de middelvinger door de 
lus en duw de castagnetten tegen de palm van 
je hand. Door je middelvinger op en neer te 
bewegen, krijg je geluid uit de castagnetten.
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Rond de Stille Oceaan ligt een gebied in de vorm van een hoefijzer 
waar explosieve vulkaanuitbarstingen zijn. BOEM!

De Ring van Vuur 

Het klinkt als de titel van een spannend boek , 
maar de Ring van Vuur, of in het Engels ‘Ring of 
Fire’ bestaat echt in de natuur. Het is een grote 
cirkel langs de Stille Oceaan waar vaak heet en 
vloeibaar gesteente uit het binnenste van de 
aarde met grote kracht omhoogkomt. Giftige 
gassen en zwarte wolken van as spuiten de lucht 
in en de hele omgeving kan in brand komen te 
staan. Aardbevingen horen er ook bij. Zo stil is 
die oceaan dus niet!

Wat zijn vulkanen ook alweer?
Vulkanen zijn kegelvormige bergen met een 
opening erin, rechtstreeks naar het binnenste 
van de aarde. Wanneer een vulkaan uitbarst, 
wordt vloeibaar gesteente door die opening 
omhooggeduwd. Magma, heet dit. Als magma 
het aardoppervlak bereikt, wordt het lava 
genoemd. Lava is gloeiend heet, het kan wel 
1.200 graden Celsius worden.

Is de aarde een vuurbal?
De kern van de aarde brandt niet, want er is 
daarbinnen geen zuurstof en dat heb je nodig 
om een vuurtje te stoken. Het is er gewoon 
ongelooflijk heet. De hitte is het overblijfsel van 
de periode dat onze hele aarde een gesmolten 
bal was die in de loop van de tijd geleidelijk 
afkoelde. 

Van Azië naar Amerika
Op de laag van hete magma ligt de aardkorst 
met enorme rotsachtige stukken die platen 
worden genoemd. Denk maar aan puzzelstukken 
met de landen en zeeën erop. Wat het nu zo 
spannend maakt: die aardplaten bewegen! 
Wanneer de rand van de ene plaat onder de 
rand van een andere plaat wordt gedrukt, móet 
de magma daar wel naar de oppervlakte stijgen. 
Je raadt het al: de Ring of Fire is de rand van zo’n 
plaat - de gigantisch grote Pacifische plaat. De 
Ring of Fire is wel 40.000 kilometer lang en tot 
500 kilometer breed. Kijk maar eens op internet 
waar hij loopt: van de kust van Zuid-Amerika 
omhoog naar Noord-Amerika en langs het 
Russische schiereiland Kamtsjatka weer zuid-
waarts via de eilanden van Zuidoost-Azië, 
richting Nieuw-Zeeland. 

Rampen
Met 750 tot 915 vulkanen (bijna tweederde van 
allemaal) is de Ring of Fire een plek waar vaak 
natuurrampen plaatsvinden. De tsnumani in 
2004, de aardbeving in Fukushima in 2011: je 
ouders herinneren het zich vast nog goed. Een 
jaar geleden nog, in januari 2022, kwam een 
onderzeese vulkaan bij het eiland Tonga in de 
Stille Oceaan tot leven. Het was de grootste 
vulkaanuitbarsting van de afgelopen dertig jaar 
met knallen die in de uren erna tot in Engeland, 
16.000 kilometer verderop, werden gehoord.
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Ga jij vlammen tijdens deze quiz 
met allerlei vurige vragen?

  
A Madame Jeannette 
B Carolina Reaper
C Trinidad Moruga Scorpion
D Komodo Dragon  

1.

A Het vuur komt bij elke Olympische Spelen uit 
Olympia – de plaats van de antieke Spelen in 
Griekenland.
B De olympische fakkel wordt daar aangestoken 
zonder lucifers, maar met behulp van zonlicht en 
spiegels.
C De fakkel wordt door estafettelopers via een 
groot aantal landen naar het stadion gebracht 
waar de Olympische Spelen plaatsvinden. 
D Soms worden er stiekem ook wel snellere 
vervoermiddelen gebruikt. 

2.

Vuur en vlam

Hete pepers krijgen de mooiste 
namen. Maar welke is de heetste 
peper ter wereld? Welke beweringen over het 

Olympische vuur zijn waar?

Antwoorden
1: B (de Carolina Reaper heeft een Scoville-index (deze duidt de sterkte van pepers aan) van 1,6 miljoen. 
Ter vergelijking: een gemiddelde jalepeñopeper scoort 5.000) 
2 : alle antwoorden zijn waar
3: C 
4: D 
5: B

A Den Haag
B Leiden
C Utrecht
D Zwolle

3. Welke stad wordt er met de oranje kleur 
in Monopoly aangeduid?

4.

A 15.000 graden
B 150.000 graden 
C 1,5 miljoen graden 
D 15 miljoen graden

Wij krijgen het al warm bij 25 graden. Maar wat 
is de temperatuur in het centrum van de zon?

5.

A Oranje, groen, geel, rood
B Oranje, geel, rood, groen 
C Rood, oranje, geel, groen
D Groen, geel, rood, oranje 

Spaanse pepers heb je in verschillende 
kleuren. We zetten ze in volgorde van 
pittigheid. Welke klopt, denk je? 
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FUNBADGES

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

KAMPVUURDEKEN
Bewaar al je (kamp)badges op een 
kampvuurdeken.

€ 9,95

FUNBADGE
Scouting is fun en dat zijn deze 
badges ook!

€ 2,50

FUNBADGE
Met glow in the dark garen!

€ 3,00

NAAMBANDJE
Funnaambandje met diverse grappige 
teksten. Leuk voor op je ScoutFit, 
kampvuurdeken of rugtas.

€ 0,80

LUSTRUMTEKENS
Nu óók verkrijgbaar als dekenbadge 
van 8x8 cm!

€ 5,00

Ook verkrijgbaar als 
dekenbadge

NIEUW
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Er	zijn	vele	mooie	geknoopte	sleutelhangers	
en	mogelijk	heb	jij	er	ook	wel	één	of	meer.	
Gekocht,	gekregen	of	zelfgemaakt,	een	ring	
als	sleutelhanger	blijkt	ook	heel	praktisch.	
Niet	groot,	pakt	makkelijk,	geschikt	voor	
meerdere	sleutels	en	eenvoudig	op	te	hangen.

De	wat	bijzondere	naam	voor	deze	ring	komt	
van	de	bekende	knoop	waarmee	de	twee	
eindjes	aan	elkaar	worden	geknoopt,	de	
twee-zoete-liefjes;	op	de	foto	deze	knoop	
als	verbinding	tussen	het	blauwe-	en	gele	
koord.	In	het	gele	koord	een	gewone	knoop	
om	het	blauwe	koord	en	in	het	blauwe	koord	
een	gewone	knoop	om	het	gele	koord	en	

Meer informatie over dit onderwerp:

dan	die	twee	knopen	naar	elkaar	toe	
trekken.	De	twee	nog	uitstekende	eindjes	
koord	worden	weggewerkt	door	ze	in	het	
koord	te	weg	te	steken.	Daarom	heb	je	
hiervoor	gevlochten	koord	zonder	kern	
nodig,	zoals	bijvoorbeeld	paracord	waar	je	
de	kerndraden	uittrekt.
Wil	je	een	ring	om	je	vinger?	De	kleine	
blauwwitte	ring	is	daar	een	voorbeeld	van.

Een	grotere	ring	kan	heel	mooi	worden	
gebruikt	als	handvat	aan	bijvoorbeeld	een	
kist,	doos	of	lade,	zoals	de	witte	ringen	op	
de	foto.	En	zie	je	het	verschil	in	de	knoop	
van	de	twee	grote	ringen?		

Zoete liefjesring



 

Ben jij zo iemand die peper op zijn ei 
strooit, sambal door de bami roert en 
helemaal opleeft bij een zak hete 
nachochips? Dan zijn deze recepten 
echt wat voor jou en je vuurbestendige 
mond.

Worstenbroodjes met merguez 
Merguez zijn lange worstjes boordevol smaak 
afkomstig uit Marokko en buurlanden, gevuld 
met gehakt, pittige specerijen en smaakma-
kers. 

Nodig
• 4 velletjes bladerdeeg uit de diepvries
• 4 merguezworsten
• Boter 

Laat het bladerdeeg ontdooien. Verwarm de 
oven voor op 200 °C. Verhit een klontje boter 
in een pan en bak de merguezworsten in een 
paar minuten krokant. Snijd ze in 2 of 4 
stukken. Snijd het bladerdeeg net zo lang en 
leg elk worstje op een rechthoekig stuk. Vouw 
het bladerdeeg erover en druk de zijkanten 
aan met een vork. Bestrijk met gesmolten 
boter en zet 15 tot 20 minuten in de oven.
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hoe maak je zelf...

Pittige hapjes van over 
de wereld

MEET DE VLAMMEN UIT 
JE MOND

Chilipepers (rode pepers of Spaanse 
pepers) geven een branderig gevoel in 

de mond, maar zijn veilig voor kinderen 
om te eten. Er zitten zelfs vitaminen in 
en het gezonde stofje capsaïcine dat je 

bloed makkelijker laat stromen. Ze 
variëren in hitte van mild tot zeer heet, 

en die hitte wordt gemeten met de 
schaal van Scoville. Nederlanders 

vinden eten al pittig rond de 500-1000 
Scoville-eenheden, maar in Aziatische 

en Zuid-Amerikaanse landen kunnen ze 
veel meer hebben. De klassieke Indone-
sische sambal oelek, een kruidenmeng-
sel met chilipeper en zout, scoort 2000 
op de schaal van Scoville. De Hanabero 

peper, een van de heetste pepers ter 
wereld uit Havana, kan een score van 

300.000 bereiken.
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Garnalen in knoflooksaus met paprika
Spicy eten houd je lekker warm nu de kachel 
een tandje lager moet. Met deze tapas voor 
een groot gezelschap haal je de Spaanse zon in 
huis - daar heet dit gerechtje gambas al ajillo.

Nodig
• 3 eetlepels olijfolie
• 15 knoflooktenen, grof gehakt
• ½ theelepel hete rode pepervlokken
• 675 g rode paprika's (3), ontpit en in reepjes
• 900 g middelgrote garnalen, gepeld maar 
met staartjes
• 50 ml citroensap
• 50 ml droge witte wijn
• 2 eetlepels peterselieblaadjes, fijngehakt

Verhit de olie in een grote koekenpan. Voeg 
de knoflook, pepervlokken en paprika toe. Bak 
op laag vuur tot de paprika's zacht zijn, 10 tot 
15 minuten, roer af en toe. Breng op smaak 
met zout. Zet het vuur hoog en gooi de 
garnalen erin, roer en draai ze na 1 minuut om. 
Giet citroensap en wijn erover en bak snel, nog 
1 tot 2 minuten, tot de garnalen gaar zijn. 
Serveer met peterselie.

Salsa 
Een simpele maar pittige salsa als dip bij 
tortillachips of als toevoeging aan een 
Mexicaanse schotel. Je kunt de peper weglaten 
als die voor jou too hot to handle is.

Nodig
• 6 rijpe tomaten 
• 1 rode ui
• 1 teentje knoflook
• bosje koriander of peterselie
• 1 limoen
• 1 of 2 rawit pepers 

Snijd de tomaten in hele kleine blokjes. 
Snipper de ui en pers de knoflook. Hak de 
koriander of peterselie fijn en meng alles door 
elkaar. Gebruik je de chilipepers? Hak deze dan 
heel fijn of maal ze in de blender voordat je ze 
toevoegt. Breng de salsa op smaak met 
limoensap, zout en peper en eventueel suiker 
of honing.

HOT IN HOLLAND
Wist je dat er vele soorten snoeihete 

pepers zijn die ook in Nederland 
worden geteeld?

De Deadly Hot Scorpion Mix, de 
Cherry bomb, de Shakira en de alles 

verschroeiende Carolina Reaper 
komen uit kassen in het Westland. 
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Greg 
Heb jij geen groene vingers, maar 
ben je wel gek op planten? Dan 

kun je Greg waarschijnlijk goed gebruiken. 
Deze app herkent planten aan een foto en leidt 
je door de wirwar die planten verzorgen heet. 
Denk aan wat is de ideale potgrootte en hoeveel 
zonlicht heeft je groene vriend nodig? Handig!  
Greg | Gratis | Android en iPhone

Rent please!   
Huur jij zelf een kamer en heb je je 
ooit afgevraagd hoe het is om 

huisbaas te zijn? In deze game kom je daarach-
ter. Je kruipt in de huid van een woningver-
huurder. Aan jou de taak om goede huurders 
voor je pand(en) te vinden en ervoor te zorgen 
dat iedereen netjes de huur betaalt. Ook een 
goede relatie opbouwen en je panden onder-
houden hoort erbij. 
Rent please! | Gratis | Android en iPhone

zonenmaan.net  
Houd jij van fantasy- en young adult-boeken, 
of zou je weleens willen kijken of dit genre 
wat voor je is? Dan is het handig als iemand 
- die young adult en fantasy ademt en ook 
nog zelf schrijft - de keuzes al voor je heeft 
gemaakt. Neem eens een kijkje op Emmies 
boekenblog Zon en maan. Emmy van Ruijven 
zit vrijwel altijd met haar neus in een boek. 
Zelfs tijdens haar werk, want ze is - hoe kan 
het ook anders - mediathecaris op een 
middelbare school. En als afgestudeerd 
illustrator weet ze alles van graphics en 
fantasy. In haar blog vind je bruikbare tips, 
boekrecensies, aanraders, illustraties... en een 
beetje magie. Nice! 

cameranu.nl 
Eigenlijk geen echte vlogpagina, maar wel 
superhandig als je besluit zelf te gaan 
vloggen. Op deze pagina vind je superhan-
dige tips. Van de voorbereiding tot het 
filmen zelf, over lichaamstaal, filmstand-
punten, de montage én het uploaden van je 
video! Plus: alle benodigdheden die je als 
vlogger nodig hebt op een rijtje. 

Mapapers 
Het is weer eens wat anders dan een 
foto. De app Mapapers tovert 

kaarten - bijvoorbeeld van je woonplaats of buurt 
- om in wallpapers voor je telefoon. Je kunt ze 
bijsnijden en verder op maat maken door een 
ander kleurenschema of door bepaalde infra-
structuur een apart kleurtje te geven. 
Mapapers | € 1,09 | Android en iPhone

DE LEUKSTE 
BLOGS/VLOGS

DE 
LEUKSTE 

APPS
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Met vuur als thema voor dit magazine 
mag een overheerlijk kampvuur 
recept natuurlijk niet ontbreken. Eén 
van de moeilijkste dingen bij koken op 
kampvuur is het regelen van de 
temperatuur. Om je hierbij te helpen is 
er de "4 seconden regel". 

Laat hem op je arm tatoeëren, schrijf 
hem op een tegeltje of... verzin zelf een 
manier om de 4 seconden regel te 
onthouden.

"Daar waar je je hand 4 seconden kan 
houden is het ongeveer 180°C." 

Je oranje-brownie in het vuur leggen 
is te heet. We bakken de oranje-brow-
nies dus een eindje naast het vuur 
namelijk daar waar je je hand ...

Je kunt er ook voor kiezen de oranje 
brownies in de gloeiende resten van 
een vuurtje te bakken.  

Nodig
• Brownie beslag (pakje mix of een   
brownie recept naar keuze).
• 8 sinaasappels.

Je maakt de oranje-brownies  
als volgt:
• Snij het dak van de sinaasappels en 
lepel deze leeg.
• Schep de sinaasappels halfvol met 
brownie mix.
• Plaats het dekseltje er weer op.
• Bak de sinaasappels in de gloeiende  
resten van een vuur of gebruik de 4 
seconden regel en bak ze naast het 
vuur.
• Vergeet niet je sinaasappel af en toe 
te draaien als je naast het vuur bakt.
• Na ongeveer 30 minuten is je 
oranje-brownie klaar. Eventueel kun 
je met je zakmes een dikke lange 
houtsplinter afsnijden om even in je 
brownie te prikken. Komt de splinter 
er droog uit dan is je brownie klaar.

KAMPVUUR 
RECEPT

Oranje brownies



DUURZAAM 
STOKEN
HOE DOE JE DAT?

Meer ontdekken? www.scouting.nl
WIL JE MEER WETEN?
SCAN DE QR-CODE!

Stook alleen met 
schoon, droog en 
onbehandeld hout.

Gebruik bij voorkeur kleine 
houtjes of houtkrullen om 
het vuur te starten. Gebruik 
nooit brandbare 
vloeistoffen.

Gooi nooit afval of 
papier op het vuur.

Gebruik de juiste 
vuursoort afhankelijk 
van de omstandigheden: 
bijvoorbeeld de Zwitserse 
methode.

Informeer eens in de 
buurt of men overlast 
ervaart van jouw vuur.

Stook niet bij harde 
wind en denk goed 
na over stoken bij mistig- of 
windstil weer.

Laat het (kamp)vuur 
bij voorkeur vanzelf 
uitbranden. 

Kachel of open haard? 
Laat het hout dan goed 
verbranden onder een hoge 
temperatuur. Maak na elk 
vuur de aslade schoon en 
laat minstens eens per 
jaar de schoorsteen 
vegen.
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vegen.
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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

SCOUTFUN HOODIE 
IJSSCOUT
Verkrijgbaar in de maten XS t/m 5XL

€ 29,95
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Als	je	een	relatie	krijgt	met	iemand	uit	je	
explorerafdeling	zorgt	dat	ervoor	dat	je	op	een	
nieuwe	manier	met	elkaar	omgaat.	Eerst	als	
vrienden	en	nu	als	stel.	Het	is	belangrijk	om	
open	te	zijn	over	dat	jullie	een	relatie	hebben.	
En	eerlijk	is	eerlijk,	waarschijnlijk	komt	de	rest	
van	de	groep	er	snel	genoeg	achter.	Het	is	ook	
goed	om	met	de	rest	van	de	groep	te	bespreken	
hoe	jullie	met	elkaar	omgaan	tijdens	de	
opkomsten.	Blijf	met	elkaar	in	gesprek,	zo	
voorkom	je	dat	jullie	een	eilandje	worden	en	
blijven	jullie	ook	oog	houden	voor	de	rest	van	
de	groep.	
	

HANDIGHEIDJES 
FOR LIFE

Yes, je hebt de liefde van je leven 
gevonden! En jullie hebben ook nog eens 
dezelfde hobby: Scouting. Dat is natuur-
lijk superleuk!

We	zien	vaak	dat	mensen	hun	
partner	ontmoeten	op	een	
plek	waar	ze	vaak	komen,	
bijvoorbeeld	op	school,	
sport	of	natuurlijk	
Scouting.	En	dat	heeft	een	
heleboel	voordelen:	als	je	bij	
dezelfde	groep	zit	heb	je	een	
vast	moment	waarop	je	elkaar	
ziet	en	leuke	dingen	met	elkaar	
doet.	Je	kent	al	veel	verschillende	
kanten	van	elkaar:	je	ziet	hoe	iemand	
’s	ochtends	wakker	wordt	in	de	tent	
en	hoe	diegene	de	afwas	probeert	te	
ontduiken.	Je	kan	het	maar	alvast	weten!	

Als	je	relatie	uit	gaat	is	dat	natuurlijk	hartstikke	
ingewikkeld.	Je	ziet	elkaar	nog	steeds	iedere	
week.	Dat	kan	lastig	zijn,	dus	probeer	te	
focussen	op	een	leuke	opkomst	en	vraag	je	
vrienden	binnen	de	explorerafdeling	of	je	op	
hen	terug	kunt	vallen	als	het	even	lastig	voor	je	
is.	Blijf	ook	in	gesprek	met	je	ex-partner	en	maak	
goede	afspraken	met	elkaar	over	hoe	je	hiermee	
omgaat.	
	
Het	belangrijkste	voor	een	relatie	binnen	
Scouting	is	dat	je	er	gewoon	lekker	van	moet	
genieten!	Ga	veel	leuke	dingen	doen	buiten	
Scouting	om	elkaar	nog	beter	te	leren	kennen	en	
geniet	van	de	tijd	die	jullie	samen	kunnen	
doorbrengen	op	Scouting	tijdens	opkomsten,	
activiteiten	en	kampen.		
	
Natuurlijk	kunnen	jullie	ook	toffe	Scoutingacti-
viteiten	buiten	de	opkomsten	om	doen.	We	
hebben	een	aantal	leuke,	romantische	Scou-
tingdate-ideeën	voor	je	op	een	rijtje	gezet.	Gaaf	
voor	als	je	een	relatie	of	date	hebt	met	een	
scout	of	juist	om	je	date	die	niet	op	Scouting	zit	
meer	te	leren	over	jouw	hobby.		
	
♥ Ga	lekker	klauteren	in	het	klimbos	
♥ Stook	een	vuurtje	en	rooster	iets	lekkers			
♥ Maak	een	romantische		 speurtocht	voor		 	
	 elkaar	
♥ Ga	samen		 	 	
	 kanoën	of	zeilen	
♥ Maak	een		 	
	 wandeling	in	het		
	 bos	of	in	een		 	
	 natuurgebied	
♥ Kook	of	bak	iets		
	 lekkers	op	houtvuur		
	 of	in	de	dutch-oven

Heb jij een relatie in je groep explorergroep of ken je 
iemand in jouw groep die een relatie heeft? Laat ons 

weten hoe jullie daarmee omgaan via Instagram  
(@scouting_nl). Ook zijn we altijd op zoek naar stellen 
die hun verhaal willen vertellen in het magazine. Mail 
daarvoor naar communicatie@scouting.nl en wie weet 
staat jullie romantische verhaal in de volgende editie!  

Als de  Als de  
vonk vonk   

overslaat overslaat 
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De toekomst van warmte

Fossiele brandstoffen  
CO2	is	een	broeikasgas	dat	vrijkomt	bij	het	
verbranden	van	fossiele	brandstoffen.	Dit	gas	is	
slecht	voor	ons	klimaat,	dat	mag	inmiddels	
bekend	zijn	en	daarom	wordt	het	gebruik	van	
deze	fossiele	brandstoffen	tot	het	minimum	
beperkt.	Onze	overheid	investeert	hier	ook	flink	
in.	Maar	wat	is	er	eigenlijk	zo	erg	aan?	Fossiele	
brandstoffen	zijn	stoffen	die	maar	één	keer	
kunnen	worden	verbrand.	Het	zijn	koolwaterstof-
verbindingen	die	zijn	ontstaan	uit	resten	van	
plantaardig	en	dierlijk	leven	in	het	geologisch	
verleden	van	de	aarde,	vooral	in	het	Carboon	
tijdperk.	Aardgas,	aardolie	en	steenkool	zijn	de	
belangrijkste	fossiele	brandstoffen,	ze	zorgen	
voor	een	hoge	CO2	uitstoot.	En	dat	is	dus	alles	
behalve	duurzaam.	De	energie	die	uit	deze	
verbranding	vrijkomt,	staat	bekend	als	zogeheten	
grijze	stroom,	precies	het	tegenovergestelde	van	
groene	stroom.

Het gas kan altijd groener
In	Nederland	gebruiken	we	relatief	gezien	
ontzettend	veel	gas.	Maar	liefst	87%	van	de	
mensen	maakt	nu	nog	gebruik	van	aardgas	om	te	

verwarmen.	Het	streven	van	de	Rijksoverheid	is	
om	in	2050	helemaal	CO2	vrij	te	zijn.	Dat	
betekent	niet	dat	er	geen	gas	meer	gebruikt	mag	
worden,	want	groen	gas	mag	wel.	Dit	gas	wordt	
geproduceerd	uit	natuurlijke	organismen.	Uit	
mest,	uit	slib	afkomstig	van	waterzuiveringen,	
maar	ook	uit	zeewier	bijvoorbeeld.	Het	is	na	de	
bewerking	eerst	biogas	en	dat	kan	uiteindelijk	
omgezet	worden	in	groen	gas.	Dit	is	op	dezelfde	
manier	te	gebruiken	als	aardgas,	waardoor	het	
geschikt	is	voor	huishoudens.	Er	wordt	zelfs	
gezorgd	dat	het	gas	een	geur	krijgt	die	herken-
baar	is.	Op	die	manier	word	je	nog	steeds	
gewaarschuwd	als	je	een	gaslek	hebt.	

Houd jezelf warm
Dat	zijn	dus	allemaal	positieve	ontwikkelingen	
voor	een	beter	milieu,	maar	daarmee	is	de	kou	
in	je	eigen	kamer	nog	niet	uit	de	lucht.	Hoe	hou	
je	jezelf	daar	nou	het	beste	warm,	zonder	
meteen	de	thermostaat	omhoog	te	gooien?	Je	
zou	jezelf	helemaal	in	plastic	vuilniszakken	
kunnen	wikkelen,	maar	dat	is	niet	zo	praktisch	
en	heel	zweterig.	Fleece	is	dan	een	betere	optie,	
dat	is	in	feite	ook	plastic;	het	is	100%	synthetisch	
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Warmte is nog steeds een hot topic deze wintermaanden. De verwarming zetten we nog lager dan 
voorheen. Nu niet alleen meer om bij te dragen aan een beter milieu, maar ook om de kosten te  
beperken. Of je nu naar alternatieven voor een beetje warmte zoekt uit idealisme of om te bezuini-
gen er is gelukkig van alles mogelijk om je warmteverbruik te temperen. 



en	gemaakt	van	polyester.	Het	is	ooit	uitgevon-
den	als	lichtgewicht	tegenhanger	van	wol.	Maar	
uiteindelijk	is	het	toch	wol	dat	nog	steeds	het	
allerbeste	werkt	tegen	de	kou.	En	voor	wie	de	
rillingen	krijgt	bij	de	gedachte	aan	sokken	van	
geitenhaar,	kan	opgelucht	ademhalen.	Of	het	
nou	alpaca-,	schapen-	of	geitenwol	is,	dat	maakt	
niet	uit;	het	is	gewoon	superlekker	warm.	Wol	
heeft	namelijk	vezels	die	geschubd	zijn	en	in	het	
weefsel	zit	veel	ruimte	en	lucht.	Doordat	deze	
lucht	in	het	weefsel	stil	staat,	is	de	isolatie	door	
wol	tiptop	in	orde	en	voelt	het	lekker	warm	aan.	
Grappig	is	wel	dat	als	het	buiten	warm	is	en	de	
temperaturen	oplopen,	wol	juist	weer	zorgt	voor	
verkoeling.	Zo	helpt	het	je	lichaam	een	handje	in	
welke	weersomstandigheid	dan	ook.	Fijn	
bijkomend	voordeel:	wol	absorbeert	ook	nog	
eens	goed,	dus	als	je	het	op	een	gegeven	
moment	zo	warm	hebt	dat	je	gaat	zweten,	
neemt	het	je	transpiratie	op.

Lichaamstemperatuur
Om	de	verwarming	thuis	zo	min	mogelijk	te	
gebruiken,	is	het	zaak	om	je	lichaam	goed	op	
temperatuur	te	houden.	Dat	reguleer	je	
doorgaans	zelf.	Gemiddeld	genomen	ligt	je	
lichaamstemperatuur	rond	de	37	graden.	Je	
lichaam	is	constant	bezig	met	het	naar	buiten	
zenden	van	warmte.	Wanneer	je	het	koud	hebt,	
daalt	de	temperatuur	op	je	huid.	Ga	je	vervol-
gens	bewegen,	dan	maken	je	spieren	warmte	
aan	waardoor	je	het	zelf	ook	weer	warmer	
krijgt.	Je	lichaamstemperatuur	blijft	dus	in	

normale	omstandigheden	stabiel,	alleen	de	
temperatuur	van	je	huid	verandert.	Dat	is	wat	
we	gevoelstemperatuur	noemen.	Als	het	te	
warm	is,	dan	ga	je	zweten	en	dat	water	koelt	je	
huid	af.	Ook	dat	regelt	je	lichaam	goed	zelf.	
Als	je	je	in	een	ruimte	met	een	lage	tempera-
tuur	bevindt,	dan	compenseert	je	lichaam	het	
dus	zelf;	innerlijk	blijf	je	rond	die	37	graden,	
maar	aan	je	huid	voelt	het	ijskoud.	
Als	je	omgeving	koud	is,	zenden	je	hersenen	het	
signaal	naar	je	lichaam	dat	er	minder	warmte	
afgegeven	moet	worden	van	binnenuit.	Het	
effect	is	dat	bloedvaten	zich	vervolgens	
vernauwen	zodat	er	minder	warmte	het	
lichaam	verlaat.	De	eerste	plekken	op	je	lijf	
waar	je	dat	aan	merkt	zijn	je	handen,	je	voeten	
en	het	puntje	van	je	neus.	Het	helpt	dus	om	
vooral	deze	delen	warm	te	houden.	Ineens	zijn	
die	warme	geitenwollen	sokken	dan	toch	niet	
zo’n	geen	slecht	idee!	
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Stage lopen bij Scouting Nederland
Marjet, Corné en Roos lopen stage bij 
Scouting Nederland en raden het iedereen 
aan! Marjet loopt mee met het landelijk 
bestuur, Corné doet zijn afstudeeronder-
zoek bij ScoutShop en Roos doet een 
meeloopstage bij Landelijk team Commu-
nicatie. In dit artikel vertellen ze waarom 
het  zo leuk is om bij Scouting Nederland 
stage te lopen. 

‘Het	informele	maakt	het	leuk	om	bij	
Scouting	Nederland	stage	te	lopen’,	vertelt	
Corné.	‘Iedereen	helpt	je	graag.	Het	is	
dezelfde	sfeer	als	bij	je	eigen	Scoutinggroep.	
Je	zit	gewoon	een	beetje	met	elkaar	te	
kletsen.	Je	moet	wel	hard	werken	natuurlijk,	
maar	tussendoor	kan	je	gerust	grapjes	
maken.’
Marjet	kan	dat	alleen	maar	beamen.	‘Echt	
die	informele	sfeer	en	het	feit	dat	je	heel	
veel	mag	leren	vind	ik	zo	leuk	aan	stage	
lopen	bij	Scouting	Nederland.	Ik	vind	het	
ook	een	voordeel	dat	het	een	kleine	organi-
satie	is.	In	principe	ken	ik	iedereen,	bij	naam	
in	ieder	geval,	en	weet	ik	van	bijna	iedereen	
welke	functie	ze	hebben.	Daardoor	loop	je	

wel	makkelijker	bij	iemand	naar	binnen	en	
maak	je	sneller	een	praatje.’
‘Ik	vind	het	ook	heel	fijn	dat	je	veel	verant-
woordelijkheid	krijgt	als	stagiaire’,	voegt	
Roos	toe.	‘Zo	krijg	je	de	kans	om	jezelf	echt	
te	ontwikkelen.	Ook	vond	ik	het	heel	fijn	dat	
ik	gelijk	werd	opgenomen	in	het	team.	Zo	
voel	ik	mij	echt	onderdeel	van	het	geheel.’

Corné	wil	graag	een	tip	geven	aan	nieuwe	
stagiaires	bij	Scouting	Nederland:	‘Wees	
vooral	lekker	jezelf.’
‘Ja!	En	openstaan	voor	alles	wat	je	kan	doen	
en	de	kansen	die	je	krijgt	met	beide	handen	
aanpakken,	want	je	kan	heel	veel	binnen	
Scouting	Nederland’,	voegt	Marjet	toe.
‘Mensen	staan	ook	open	voor	iedereen.	Als	
je	lekker	jezelf	bent	dan	wordt	dat	juist	
gewaardeerd.	Daar	komen	ook	weer	nieuwe	
inzichten	en	ideetjes	uit.	Gewoon	niet	te	
moeilijk	denken,	lekker	laten	gaan,’	zegt	
Corné	nog.
‘En	vooral	genieten,	want	een	half	jaar	is	
sneller	voorbij	dan	je	denkt.	Bij	deze	stage-
plek	wil	je	dat	júíst	niet’,	sluit	Roos	af.
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Je steunt Scouting in Nederland met je aankoop 11 échte winkels Producten speciaal getest door en voor scouts

FINNVEDEN
Dark olive
Verkrijgbaar in maat 46 t/m 58
Zeer comfortabel bij outdooravonturen. 
Uitgerust met stretchdelen om je 
lichaamsbewegingen te volgen en behandeld 
met wax voor meer duurzaamheid en 
waterafstotende eigenschappen. De ventilatierits 
geeft heerlijke verkoeling als je net die extra 
luchtcirculatie nodig hebt.

€ 74,95
Ledenprijs € 69,95

CARIBOU 
Mossgreen / black
Verkrijgbaar in maat 46 t/m 58
Comfortabele wandel en hiking broek met 
strakke pasvorm gemaakt van waterafstotend 
materiaal. Stretch materiaal op de knieën 
en achterzijde voor maximale flexibiliteit en 
comfort. 

€ 99,95
Ledenprijs € 89,95

LAPPLAND 2.0
Mossgreen-zwart
Verkrijgbaar in maat 46 t/m 58
Duurzame heavy-duty broek voor meer 
uitdagende activiteiten in de wildernis. 
Winddicht, ademend, beschermt tegen 
muggen en UV-straling en is daarmee 
geschikt voor alle weerstypen.

€ 99,95 
Ledenprijs € 89,95 Functionele en stevige outdoor-

wandelbroeken die tegen een stootje kunnen



Flamberen kun je leren 
Niets zo uitdagend als ‘spelen’ met vuur. Flamberen als kooktechniek is niet alleen 

een leuk spektakel; het doet ook echt iets met de smaak. Een kleine snelcursus.

Flamberen doe je met drank die 30 tot 40 procent alcohol* 
bevat. Tijdens het branden karamelliseert de suiker en doordat 
een deel van de alcohol verdampt, worden de smaken intenser. 
Gebruik geen drank met een te hoog alcoholpercentage, 
anders krijg je te grote vlammen. Met een drank met een te 
laag alcoholpercentage, zoals wijn, zal het ook niet lukken – de 
drank vat dan geen vlam.

Voorzorgsmaatregelen
• Zorg dat de afzuigkap uitstaat vóórdat je gaat flamberen. 
Door de zuigende werking van de afzuigkap zou deze sneller 
vlam kunnen vatten.
• Draag een katoenen schort over je kleding en spuit geen deo 
of parfum vlak voor het flamberen. 
• Gebruik een koekenpan met een dikke bodem en zonder 
antiaanbaklaag, die bestand is tegen hoge temperaturen. Houd 
een deksel bij de hand. Worden de vlammen te hoog? Leg het 
deksel op de pan. Zo doof je snel en veilig het vuur zonder het 
gerecht te verpesten.

Zo doe je het 
Giet een flinke scheut drank in de pan met bijvoorbeeld een 
biefstuk of crêpes en verwarm even. Houd de pan nu schuin 
tegen de brandende gaspit aan, zodat de alcoholdampen vlam 
kunnen vatten. Zie je vlammetjes in de pan ontstaan? 
Gefeliciteerd, je bent aan het flamberen! Lukt het niet? Je kunt 
ook een extra lange lucifer gebruiken om de drank in de pan 
aan te steken. Houd de boel goed in de gaten en blijf op 
voldoende afstand.

Hoelang?
Flamberen duurt nooit lang. De vlammen doven meestal 

binnen één minuut vanzelf. Gaat het vuur niet uit of worden 
de vlammen te groot? Geen paniek. Leg het deksel van je af 
op de pan en zet het vuur uit. Zonder zuurstof is er geen vuur 
en zullen de vlammen snel uitdoven. Doof het vuur nooit met 
water. 

Crêpes Suzette  (Per 6 personen)
• boter om te bakken • 50 g suiker • 50 g boter • 150 ml vers 
sinaasappelsap • 100 ml Grand Marnier
Voor het beslag: • 2 eieren • 20 g suiker • snuf zout
• 125 g bloem • 300 ml volle melk • 100 ml slagroom
geraspte schil van ½ sinaasappel

Roer voor het beslag met een garde de eieren, suiker, het zout 
en de bloem door elkaar. Voeg steeds een beetje melk toe en 
en roer tot het een glad beslag is. Ga door tot je alle melk en 
daarna de slagroom toe kunt voegen zonder klontjes te 
krijgen. Roer de sinaasapppelschil door het beslag en laat 
even rusten. 
Smelt telkens een klontje boter in een koekenpan en giet er 
wat van het beslag in. Draai de pan zodat de hele bodem 
bedekt is met een dun laagje beslag. Bak tot de bovenkant 
droog is en draai de crêpe om. Bewaar de gebakken crêpes op 
een bord. Strooi na de laatste crêpe 50 g suiker in de pan en 
laat karamelliseren. Voeg 50 g boter en het sinaasappelsap 
toe en laat rustig koken tot de karamel is opgelost. Neem van 
het vuur en voeg voorzichtig de Grand Marnier toe. Houd 
voorzichtig een lange lucifer of aansteker bij de saus om hem 
te flamberen. Zorg dat je niet recht boven de pan hangt en 
dat je afzuigkap niet aanstaat. Wentel de crêpes door de saus 
en vouw ze in vieren. Verdeel over bordjes en schep er wat 
saus overheen. Lekker met vanille-ijs.
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Scouting Nederland bestaat in 2023 50 jaar! Hé, maar we vierden in 2010 100 jaar Scouting 
in Nederland. Hoe zit dat? De eerste Nederlandse Scoutinggroepen ontstonden al in 1910. 
Drie jaar na het beroemde, eerste verkennerkamp op het Engelse Brownsea Island. Al snel 

vormen zich de eerste 3 'padvindersorganisaties' die onderling ook weer samenwerken. 
Door de jaren heen vinden er behoorlijk wat wijzigingen en fusies plaats tot 50 jaar geleden 

toen het huidige Scouting Nederland ontstond.  
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vrijetijdsactiviteiten en sociale activiteiten voor jongen 
geen luxe zijn, maar essentieel voor hun fysieke en 
mentale gezondheid en voor hun ontwikkeling. Scouting 
levert hier een belangrijke bijdrage aan. Juist de 
afgelopen jaren heeft Scouting laten zien op een 
creatieve manier, ondanks de beperkingen, het verschil 
te maken in het leven van jongeren. Maar niet alleen 
tijdens de coronapandemie liet Scouting haar waarde 
zien: ook tijdens de extreme wateroverlast en 
overstromingen in Limburg en de oorlog in Oekraïne 
stonden scouts klaar om hun steentje bij te dragen. 
Nu we 50 jaar Scouting Nederland zijn, bewijzen we nog 
steeds dat Scouting een belangrijke waarde is in de 
Nederlandse samenleving.  

      

• 1910: eerste Scoutinggroepen ontstaan in Nederland 
• 1911: diverse padvindersverenigingen worden   
 opgericht 
• 1973: oprichting Scouting Nederland met kantoor  
 aan stadsring Amersfoort 
• 1979: verhuizing kantoor naar Larikslaan 5 in Leusden 
• 1985: 75 jaar Scouting in Nederland met viering  
 JubJam nabij Apeldoorn met 7500 scouts 
• 1995: de World Scout Jamboree vindt plaats in  
 Dronten met bijna 30.000 scouts uit de hele wereld 
• 2005: Koningin Máxima wordt beschermvrouwe van 
 Scouting Nederland, ze volgt prins Claus op 
• 2010: 100 jaar Scouting in Nederland met vieringen  
 Scouts2day in Utrecht en JumJam100 (jubileum   
 jamboree) in Roermond 
• 2015: opening Scoutinglandgoed Zeewolde 
• 2021: Freek Vonk wordt Chief scout 
• 2024: verwachte datum verhuizing kantoor naar  
 Scoutinglandgoed Zeewolde 
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Fusie tot Scouting Nederland 
Eind jaren ‘60 wordt er door Vereniging De Nederland-
sche Padvinders (NPV), Katholieke Verkenners (KV), 
Nederlandse Padvinders Gilde (NPG) en Nederlandse 
Gidsen (NG) voor het eerst samengewerkt als federatie. 
In 1973 fuseren zij tot Scouting Nederland. Dit betekent 
dat katholieken, protestanten en andere gezindten, 
meisjes en jongens allemaal binnen één vereniging 
hetzelfde spel gaan spelen. Verkennerij en padvinderij 
heet voortaan Scouting. De verzuiling was toen nog 
volop aanwezig in onze maatschappij, deze fusie was 
voor die tijd daarom heel vooruitstrevend. Er moest ook 
veel werk worden verzet! De vier spelvisies worden 
samengevoegd tot één spelvisie, er komen nieuwe 
uniformen en insignes, de vier landelijke kantoren 
gingen samen tot één kantoor in Amersfoort en 
verhuisen later naar het huidige kantoor in Leusden, er 
komen afspraken over trainingen en bijeenkomsten, 
Gilwell en de kampeerterreinen. En ook lokaal en 
regionaal betekende het veel. Zo kwamen er nieuwe 
districten, wat we nu Scoutingregio’s noemen. 

Eén Scouting Nederland 
Het is bijzonder dat Scouting in Nederland verenigd is in 
één organisatie: dat zien we bijna nergens op de wereld. 
In veel landen waar Scouting actief is, bestaan er 
meerdere verenigingen. We zijn trots om in Nederland 
als één Scouting Nederland te opereren. Zo kunnen we 
er samen voor zorgen dat Scouting in Nederland ook de 
komende jaren nog kan groeien.
 
Meerwaarde van Scouting nog steeds actueel 
Ook nu, in 2023, staat Scouting nog steeds midden in de 
samenleving. Gave activiteiten organiseren, talenten 
ontwikkelen, vrienden maken: wij weten waar onze 
vereniging voor staat en welk verschil we maken in het 
leven van onze kinderen en jongeren. Hiermee leveren 
we een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de 
jeugd in Nederland.  
De coronapandemie heeft laten zien dat georganiseerde 

• 21 admiraliteiten 
• 37 fte beroepskrachten 
• 11 leden landelijk bestuur 
• 93 landelijk raadsleden

   Facts and figures over Scouting 
• 118.000 leden 
• 85.000 jeugdleden 
• 33.000 vrijwilligers 
• 1.000 Scoutinggroepen 
• 45 regio’s 
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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



    

Gilwell-training 100 jaar in Nederland! 

In het weekend van 22/23 september organiseren 
we een grote reünie voor Gilwellians op Gilwell 
Ada’s Hoeve in Ommen, waar het 100 jaar geleden 
allemaal begon. Tijdens dit fantastische reünie-
weekend kun je je weer helemaal onderdompelen 
in die echte Gilwell-sfeer door bijvoorbeeld een 
workshop te volgen, elkaar te ontmoeten in het 
Gilwell-café of het Gilwell-museum te bezoeken. 
Het weekend wordt extra bijzonder omdat dan 
ook het 100-jarig jubileum van Gilwell Ada’s Hoeve 
wordt gevierd.

Een Scoutingtraining die al meer dan 100 jaar 
bestaat… dat moet wel iets bijzonders zijn! 
Sinds 1923, toen de eerste Gilwell-training 
plaatsvond op Gilwell Ada’s Hoeve in Ommen, 
hebben duizenden scouts dankzij deze training 
gewerkt aan hun persoonlijk ontwikkeling. 
Onderwerpen die vaak terugkomen zijn het 
geven en ontvangen van feedback, de leiding 
nemen of juist een stapje terug doen en ontdek-
ken welke rol goed bij je past binnen je  
Scoutingteam.

BEN OF KEN JIJ IEMAND DIE DE GILWELL-
TRAINING GEVOLGD HEEFT?

Kijk dan voor meer informatie op  
gilwell.scouting.nl en gilwell23.nl.  
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2023 wordt een heel bijzonder jubileumjaar. We 
gaan ons 100-jarig bestaan vieren met waar we 
goed in zijn: het geven van trainingen. In juli 2023 
vinden twee trainingen plaats: één Gilwell-training 
voor nieuwe deelnemers en één speciaal voor 
Gilwellians (scouts die de Gilwell-training hebben 
afgerond). 
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Kandersteg International Scout Centre (KISC) viert heel  
2023 haar 100ste verjaardag!

Kandersteg International Scout 
Centre 100 jaar

Het	World	Scout	Centre,	gesitueerd	in	de	
Zwitserse	Alpen,	is	de	Permanent	Mini	
Jamboree	waar	jaarlijks	15.000	scouts	
kamperen.	In	1923	opende	Robert	Baden	
Powell,	de	oprichter	van	Scouting,	het	
internationale	scouting	terrein	waar	tot	op	
de	dag	van	vandaag	scouts	hun	zomerkamp	
draaien,	leren	skiën	of	met	een	kleine	groep	
andere	scouts	uit	de	hele	wereld	ontmoe-
ten.	KISC	biedt	verschillende	activiteiten	
aan	gebaseerd	op	de	thema’s	internationale	
vriendschap,	avontuur	in	de	bergen	en	
aandacht	voor	het	milieu.	Het	centrum	
wordt	gerund	door	een	vrijwillige	organisatie	
van	enthousiaste	jonge	staff/scouts,	ook	wel	
‘Pinkies’	genoemd,	omdat	ze	herkenbaar	zijn	
aan	hun	roze	T-shirts.	Ze	komen	uit	de	hele	

wereld	voor	een	periode	van	drie	maanden	
(Short	Term	Staff)	of	een	jaar	(Long	Term	
Staff)	in	het	centrum	werken.
Verspreid	door	heel	het	jaar	zijn	er	meerde-
re	grote	events	waar	jij	bij	kunt	zijn.	Maar	
niet	alleen	dan	kan	jij	op	ontdekkingsreis	
naar	Zwitserland.	Het	Internationale	Scout	
Centrum	is	365	dagen	per	jaar	open	om	jou	
het	Permanente	Mini	Jamboree	gevoel	te	
geven.
Het	festiviteiten	jaar	begon	tijdens	‘Welco-
me	to	the	Centenary’,	een	event	van	28	
december	tot	2	januari	2023.	Een	week	vol	
met	avontuurlijke	activiteiten	en	de	kick-off	
voor	het	Nieuwjaar	door	middel	van	een	
wonderbaarlijke	ceremonie.
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Deze	maand	heeft	KISC	een	online	event	
samen	met	WOSM.	Tijdens	het	event	zijn	er	
online	activiteiten	georganiseerd,	zoals	live	
workshops,	webinars	en	challenges.	Dit	
evenement	wordt	gezien	als	het	meest	
divers	en	inclusief,	met	als	doel	mensen	van	
over	de	hele	wereld	te	bereiken	-	zelfs	
degenen	die	dit	feestelijke	jaar	niet	per-
soonlijk	kunnen	bijwonen	-	zodat	ook	zij	
geïnspireerd	worden	om	een	betere	wereld	
te	creëren	en	het	onmogelijke	te	bereiken.
Het	belangrijkste	evenement	vindt	plaats	in	
de	zomer.	Tijdens	een	internationaal	avon-
tuur	van	12	dagen	maken	ongeveer	2.000	
scouts	uit	alle	hoeken	van	de	wereld	kennis	
met	internationale	vriendschappen,	avon-
tuur	in	de	bergen	en	zorg	voor	het	milieu.	
Van	wandelingen	in	de	Zwitserse	Alpen	en	
het	internationale	kampvuur	tot	groepsacti-
viteiten,	samen	met	scoutsgroepen	uit	ande-
re	landen,	zullen	scouts	elkaars	cultuur	leren	
kennen,	nieuwe	dingen	leren	en	een	onge-
looflijke	tijd	beleven.
Kander	100	is	een	unieke	gebeurtenis	die	de	
wereld	zal	laten	zien	wat	er	mogelijk	is	
wanneer	jongeren	zonder	grenzen	samenle-
ven	en	samenwerken,	en	die	de	droom	van	

Lord	Baden-Powell	waarmaakt.	Namelijk	
een	plek	waar	scouts	kunnen	samenkomen	
in	een	‘Permanente	Mini-Jamboree’,	precies	
op	de	plek	waar	het	ooit	begon.
Ten	slotte	zal	in	december	2023,	in	het	
World	Scout	Centre	het	laatste	evenement	
van	het	jaar	plaatsvinden.	"See	you	in	100	
years"	zal	geen	afscheid	zijn,	maar	een	tot	
ziens	voor	iedereen	die	tijdens	het	jaar	het	
centrum	heeft	bezocht	zijn	stempel	heeft	
gedrukt	op	de	geschiedenis	van	het	Kander-
steg	International	Scout	Centre.
Aan	de	oever	van	de	rivier	de	Kander,	1.200	
m	boven	de	zeespiegel,	komt	het	World	
Scout	Centre	samen	met	alles	wat	Lord	
Robert	Baden-Powell	voor	ogen	had.	Een	
plaats	waar	vrijheid,	tolerantie,	medeleven	
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In de herfst van 2021 ging Jesse (16) 
mee met het avontuur ‘De Groene 
Koers’ van Stichting ‘t Wylde Leren. 
Voor drie weken ruilde hij het 
klaslokaal in voor de échte wereld. 
Met een  duurzaam zeilschip bezocht 
hij tiny houses, een plastic recycling 
bedrijf, duurzame festivals en meer! 
Zo ontdekte hij samen met twaalf 
andere middelbare scholieren dat 
je veel meer zélf kan doen tegen 
klimaatverandering dan je denkt.

Wat was de reden voor jou om mee te 
gaan met ’t Wylde Leren? 
Het zeilen door de Nederlandse natuur 
sprak me vooral erg aan. En gewoon even 
het klaslokaal uit! Ik wilde op avontuur 
met een groep  onbekende jongeren die 
hetzelfde leuk vinden en nieuwe vrienden 
maken.

“We ��� ‘s av�ds met 
�t geplukte z
wi� iets 
�kk�s gek�kt”

Welke activiteiten zijn je het meest 
bijgebleven? 
Samen de zeilen hijsen en zelf aan 
het roer staan! Met mijn laarzen aan 
een kruiwagen vol zeewier plukken bij 
WildWier vond ik tof. Nooit geweten dat 
je al het zeewier in Nederland kunt eten, 
natuurlijk is niet alles even lekker.

“Hu�w�k mak�? 
Ik �d � bijna z� �!”

Ook het bezoek aan Clear Rivers en het 
zelf plastic rapen heeft indruk gemaakt. 
Het heeft me aan het denken gezet 
hoeveel bruikbaars er dagelijks wordt 
weggegooid. Ook van plastic afval valt 
nog veel te maken!

Je deed je schoolwerk ook nog 
aan boord?
Ja, voor de reis dacht ik eerlijk gezegd dat 
dat een stuk lastiger zou worden. Maar 
dat viel alles mee, zeker met hulp van 
de docenten aan boord. Ik had juist veel 
concentratie en iedereen hielp elkaar. Vier 
uur zelf werken in de ochtend, ik dacht: 
“dat wordt vier uur hel”. Maar uiteindelijk 
had ik er bijna zin in!

JESSE EVERS, 16 JAAR
Bij de scouting sinds zijn 7e, 
Scoutinggroep Delta, Goes.

KO�  �  AV� TU� N

De Groene Koers (14+)
Nederland

Zeilend van Zeeland tot Friesland 
ontdek je allerlei duurzame initiatie-
ven. En ga je duurzaam DOEN! 

10 apr – 1 mei 2022
24 sep – 15 okt 2022

Fluitend door de Fjorden (16+)
Noorwegen

Geniet van het frisse groen op de 
hoogvlaktes, ga hiken, wildkamperen, 
kajakken en meer!

19 mei – 18 jun 2022

Jouw Noorderlicht (16+)
Noorwegen

Beleef de Noorse winter, doorkruis 
besneeuwde hoogvlaktes en leer een 
sneeuwhol te graven na een tocht op 
een hondenslee.

januari – maart 2023

Meer weten?
Meld je (vrijblijvend) aan voor een 
van de digitale informatie-avonden 
waarin het team je alles vertelt over 
wat je kunt verwachten!

Sc�  �  QR-co�  v� r � t � �  � t� view met J� se �  v� r m
 r � fo!

m
 m
 
av� tuurGa

Meld je aan voor een online info-avond!  |  www.wyldeleren.eu

av� tuurav� tuurGa
OP av� tuurav� tuurOP

Gew� n � � R SCH� L� JD! Compleet stappenplan
In de workshop komen alle belangrijke 
beslismomenten en de daarbij horende 
zaken aan bod. Het biedt jullie structuur 
tijdens het maken van je plannen en zorgt 
dat er niets vergeten wordt, zodat je aan het 
einde van de workshop een stappenplan 
hebt liggen en je meteen met de uitwerking 
kan beginnen! 

6 invalshoeken
Op de website vind je 6 verschillende 
invalshoeken voor het maken van je keuzes. 
Alle invalshoeken bieden je handvaten 

waarmee je op een actieve en creatieve 
manier aan de slag kan, zodat het maken van 
jullie plannen allesbehalve saai wordt. Van 
Triviant tot cultuurconfrontaties en je eigen 
vakantiebeurs. 

Nieuwsgierig geworden?
Je kunt de workshop vinden op  
scouting.nl/internationaal. 
De activiteiten zijn zo opgezet dat de 
uitkomst helemaal niet vaststaat. Je hoeft je 
ook niet te houden aan het eindresultaat. 
Het is vooral inspirerend en jullie zijn 
uiteindelijk je eigen adviseur.

Op kamp in het buitenland
Misschien is dit voor jullie explorergroep wel hartstikke vanzelfsprekend, misschien is 
het iets waar jullie wel van dromen, maar nog niet hebben gedurfd. Om je te helpen bij 
het organiseren van een buitenlands kamp, is er op scouting.nl een nieuwe workshop te 
vinden, waarmee je je eigen reisgids kunt samenstellen! Handig als leidraad voor je eer-
ste kamp, maar het geeft ook zeker goede handvaten voor de ervaren explorergroepen. 

Wie weet kom je dan ineens totaal ergens anders uit! 

flitz  |  39

SPATZ GROEPSTENTEN

De Ruimtevaarder
krijgt twee vervangers!

Groepsbestellers en materiaalmeesters hadden het al gemerkt. De aloude Ruimtevaarder 
patrouilletenten zijn niet meer te bestellen bij ScoutShop. Hiervoor in de plaats komen 

maar liefst twee vervangende merken terug in het ScoutShop assortiment. Groepstenten 
van het Zwitserse merk Spatz én Alpino-tenten uit België. 

Wie kent ze niet, de speciale patrouille-
tenten voor je Scoutinggroep: de 
Ruimtevaarder. Al jarenlang verkoopt de 
ScoutShop ze en je komt ze dan ook in heel 
Nederland en daarbuiten met regelmaat 
tegen. We kennen ze in diverse uitvoeringen 
bijvoorbeeld met of zonder duikluifel, 
met of zonder extra dik grondzeil, etc. etc. 
Al die verschillende uitvoeringen kon de 
ScoutShop aanbieden doordat deze pure 
kwaliteitstent in relatief kleine aantallen 
speciaal gemaakt werd voor Scouting 
Nederland door Nederlandse tentmakers.
 
Maar hoe onverwoestbaar hij ook is, soms 
is ook jouw Ruimtevaarder aan vervanging 
toe of is je groep zo gegroeid dat je er 
meer nodig hebt. Tot nu toe ging dit altijd 

prima, de ScoutShop had altijd wel een 
aantal tenten op voorraad, één keer per jaar 
werden er nieuwe tenten gefabriceerd.

De laatste tijd gaf dat echter steeds vaker 
problemen. Door grondstoftekorten en 
steeds minder beschikbare tentmakers in 
Nederland steeg niet alleen de prijs, voor 
deze toch al niet goedkope tenten. Er 
konden niet meer genoeg tenten worden 
geproduceerd en het naleveren werd al 
helemaal een probleem. 

Tijd om op zoek te gaan naar goede 
alternatieven voor de aloude Ruimtevaarder. 
Het goede nieuws is dat die gevonden zijn 
in het Belgische Alpino en het Zwitserse 
Spatz.

Kijk snel op www.scoutshop.nl voor meer informatie!Kijk snel op www.scoutshop.nl voor meer informatie!
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Alpino tenten
Alpino maakt al meer dan 60 jaar 
specifieke scouting en slaaptenten voor 
onder andere onze collega-scouts uit 
België. De tenten worden geheel in eigen 
beheer ontwikkeld en gefabriceerd en 
hebben mede daardoor een uitstekende 
kwaliteit. Zo is o.a. het model Castor 
gemaakt van vlamwerend doek. Niet 
voor niets neemt Hopper (de Belgische 
ScoutShop) al jarenlang deze tenten af.

Het mooie van deze patrouilletenten is 
dat ze heel veel weg hebben van onze 
oude vertrouwde Ruimtevaarders. Ze zijn 
er met en zonder luifel, zijn allemaal uit-
gevoerd in een dubbeldaksuitvoering én 
hebben een los grondzeil. Verkrijgbaar in 
verschillende maatvoeringen (geschikt 
van 6 tot wel 12 personen). 

“Dus altijd wel een tENT 
die aan jullie wENsEN 
voldoet.”
Ook de kwaliteit van het doek en de 
stiksels zijn zeer te vergelijken. Doordat 
we ze niet meer zelf op voorraad hoeven 
te nemen – onze zuiderburen kunnen 
vrijwel uit voorraad leveren – en ze niet 
meer speciaal voor ons gemaakt worden, 
is de prijs ook gunstiger dan van een 
Ruimtevaarder. De eerste exemplaren 
hebben zelfs een mooie introductiekor-
ting (geldig t/m 30 april 2023).

Spatz tenten
Uit Zwitserland komen een aantal mo-
dellen van Spatz. Prachtige no-nonsense 
tenten met ruimte voor je hele patrouille 
van 6 tot 10 personen, waaronder ook 
een zogenaamde Rondo. En zoals je mag 
verwachten in een zeer degelijke kwa-
liteit. De tenten zijn allemaal uitgevoerd 
in een dubbeldaksuitvoering en hebben 
een vast grondzeil.

Waarom een Alpino of een 
SpATz kopEN als er ook 
goedkopere exemplarEN te 
koop zijn?.
Deze vraag wordt met enige regel-
maat gesteld door materieelmeesters 
of penningmeesters. Het antwoord is 
eigenlijk heel simpel: duurzaamheid. De 
ruimtevaarders – en nu ook de Spatz- en 
Alpinotenten – staan garant voor letter-
lijk jarenlang plezier van je tent. Op de 
Ruimtevaarder zit 15 jaar garantie maar 
de meeste groepen zullen beamen dat 
deze tent meer dan 25 jaar meegaat. 

Niet alleen de kwaliteit van de stokken 
en het grondzeil zijn bijzonder hoog, het 
is vooral het doek dat verschil maakt. 

Zo worden de tenten van Alpino 
uitgerust met tentdoek van 330 gr/m2 
polykatoen (buiten) en katoen 300gr/
m2 (binnen). En natuurlijk is het ook 
behandeld voor waterafstotendheid en 
rotwerendheid. De modellen van Alpino 
zijn daarnaast in de basis al jarenlang 
hetzelfde, hierdoor is vervanging van 
een onderdeel vaak geen probleem. 
Ook niet als de tent al een behoorlijke 
leeftijd heeft. Doordat het doek van hoge 
kwaliteit is is een reparatie vaak ook 
geen probleem. 

Samen met de kwaliteit betekent dit dat 
je tent zolang meegaat dat de prijs per 
levensjaar zeer aantrekkelijk wordt. En 
mooi meegenomen: Door te kiezen een 
tent die minder vaak aan vervanging toe 
is zorgen we ook voor minder afval, pas-
send bij Scouting en in de huidige tijd.

ALPinO GROEPSTENTEN

SPATZ GROEPSTENTEN

TENTENshow op 12, 18 EN 19 maart op Landelijk ServicecENTrum in Leusden.
SCan de QR COde!

SPATZ RONDO

De Spatz Rondo biedt veel ruimte en 
comfort aan 6 tot 8 personen.
€ 1699,00

SPATZ GROEPSTENTEN

De grote ruimte, het ademende katoen 
en de robuuste constructie maken 
deze tent tot een ideale Scoutingtent. 
Vanaf € 1799,00

ALPINO 

Klassieke dubbeldakse Alpino 
Patrouilletent zonder voorbouw met 
een bruin dubbeldak in polykatoen en 
beige katoenen tent
Introductie prijs € 1475,00
Normale prijs: € 1475,00 

Deze actie is geldig tot en met 30 april 2023.

Kijk snel op www.scoutshop.nl voor meer informatie!Kijk snel op www.scoutshop.nl voor meer informatie!
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Tijd om op zoek te gaan naar goede 
alternatieven voor de aloude Ruimtevaarder. 
Het goede nieuws is dat die gevonden zijn 
in het Belgische Alpino en het Zwitserse 
Spatz.

Kijk snel op www.scoutshop.nl voor meer informatie!Kijk snel op www.scoutshop.nl voor meer informatie!

In de herfst van 2021 ging Jesse (16) 
mee met het avontuur ‘De Groene 
Koers’ van Stichting ‘t Wylde Leren. 
Voor drie weken ruilde hij het 
klaslokaal in voor de échte wereld. 
Met een  duurzaam zeilschip bezocht 
hij tiny houses, een plastic recycling 
bedrijf, duurzame festivals en meer! 
Zo ontdekte hij samen met twaalf 
andere middelbare scholieren dat 
je veel meer zélf kan doen tegen 
klimaatverandering dan je denkt.

Wat was de reden voor jou om mee te 
gaan met ’t Wylde Leren? 
Het zeilen door de Nederlandse natuur 
sprak me vooral erg aan. En gewoon even 
het klaslokaal uit! Ik wilde op avontuur 
met een groep  onbekende jongeren die 
hetzelfde leuk vinden en nieuwe vrienden 
maken.

“We ��� ‘s av�ds met 
�t geplukte z
wi� iets 
�kk�s gek�kt”

Welke activiteiten zijn je het meest 
bijgebleven? 
Samen de zeilen hijsen en zelf aan 
het roer staan! Met mijn laarzen aan 
een kruiwagen vol zeewier plukken bij 
WildWier vond ik tof. Nooit geweten dat 
je al het zeewier in Nederland kunt eten, 
natuurlijk is niet alles even lekker.

“Hu�w�k mak�? 
Ik �d � bijna z� �!”

Ook het bezoek aan Clear Rivers en het 
zelf plastic rapen heeft indruk gemaakt. 
Het heeft me aan het denken gezet 
hoeveel bruikbaars er dagelijks wordt 
weggegooid. Ook van plastic afval valt 
nog veel te maken!

Je deed je schoolwerk ook nog 
aan boord?
Ja, voor de reis dacht ik eerlijk gezegd dat 
dat een stuk lastiger zou worden. Maar 
dat viel alles mee, zeker met hulp van 
de docenten aan boord. Ik had juist veel 
concentratie en iedereen hielp elkaar. Vier 
uur zelf werken in de ochtend, ik dacht: 
“dat wordt vier uur hel”. Maar uiteindelijk 
had ik er bijna zin in!

JESSE EVERS, 16 JAAR
Bij de scouting sinds zijn 7e, 
Scoutinggroep Delta, Goes.

KO�  �  AV� TU� N

De Groene Koers (14+)
Nederland

Zeilend van Zeeland tot Friesland 
ontdek je allerlei duurzame initiatie-
ven. En ga je duurzaam DOEN! 

10 apr – 1 mei 2022
24 sep – 15 okt 2022

Fluitend door de Fjorden (16+)
Noorwegen

Geniet van het frisse groen op de 
hoogvlaktes, ga hiken, wildkamperen, 
kajakken en meer!

19 mei – 18 jun 2022

Jouw Noorderlicht (16+)
Noorwegen

Beleef de Noorse winter, doorkruis 
besneeuwde hoogvlaktes en leer een 
sneeuwhol te graven na een tocht op 
een hondenslee.

januari – maart 2023

Meer weten?
Meld je (vrijblijvend) aan voor een 
van de digitale informatie-avonden 
waarin het team je alles vertelt over 
wat je kunt verwachten!

Sc�  �  QR-co�  v� r � t � �  � t� view met J� se �  v� r m
 r � fo!

m
 m
 
av� tuurGa

Meld je aan voor een online info-avond!  |  www.wyldeleren.eu

av� tuurav� tuurGa
OP av� tuurav� tuurOP

Gew� n � � R SCH� L� JD! Compleet stappenplan
In de workshop komen alle belangrijke 
beslismomenten en de daarbij horende 
zaken aan bod. Het biedt jullie structuur 
tijdens het maken van je plannen en zorgt 
dat er niets vergeten wordt, zodat je aan het 
einde van de workshop een stappenplan 
hebt liggen en je meteen met de uitwerking 
kan beginnen! 

6 invalshoeken
Op de website vind je 6 verschillende 
invalshoeken voor het maken van je keuzes. 
Alle invalshoeken bieden je handvaten 

waarmee je op een actieve en creatieve 
manier aan de slag kan, zodat het maken van 
jullie plannen allesbehalve saai wordt. Van 
Triviant tot cultuurconfrontaties en je eigen 
vakantiebeurs. 

Nieuwsgierig geworden?
Je kunt de workshop vinden op  
scouting.nl/internationaal. 
De activiteiten zijn zo opgezet dat de 
uitkomst helemaal niet vaststaat. Je hoeft je 
ook niet te houden aan het eindresultaat. 
Het is vooral inspirerend en jullie zijn 
uiteindelijk je eigen adviseur.

Op kamp in het buitenland
Misschien is dit voor jullie explorergroep wel hartstikke vanzelfsprekend, misschien is 
het iets waar jullie wel van dromen, maar nog niet hebben gedurfd. Om je te helpen bij 
het organiseren van een buitenlands kamp, is er op scouting.nl een nieuwe workshop te 
vinden, waarmee je je eigen reisgids kunt samenstellen! Handig als leidraad voor je eer-
ste kamp, maar het geeft ook zeker goede handvaten voor de ervaren explorergroepen. 

Wie weet kom je dan ineens totaal ergens anders uit! 
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Alpino tenten
Alpino maakt al meer dan 60 jaar 
specifieke scouting en slaaptenten voor 
onder andere onze collega-scouts uit 
België. De tenten worden geheel in eigen 
beheer ontwikkeld en gefabriceerd en 
hebben mede daardoor een uitstekende 
kwaliteit. Zo is o.a. het model Castor 
gemaakt van vlamwerend doek. Niet 
voor niets neemt Hopper (de Belgische 
ScoutShop) al jarenlang deze tenten af.

Het mooie van deze patrouilletenten is 
dat ze heel veel weg hebben van onze 
oude vertrouwde Ruimtevaarders. Ze zijn 
er met en zonder luifel, zijn allemaal uit-
gevoerd in een dubbeldaksuitvoering én 
hebben een los grondzeil. Verkrijgbaar in 
verschillende maatvoeringen (geschikt 
van 6 tot wel 12 personen). 

“Dus altijd wel een tENT 
die aan jullie wENsEN 
voldoet.”
Ook de kwaliteit van het doek en de 
stiksels zijn zeer te vergelijken. Doordat 
we ze niet meer zelf op voorraad hoeven 
te nemen – onze zuiderburen kunnen 
vrijwel uit voorraad leveren – en ze niet 
meer speciaal voor ons gemaakt worden, 
is de prijs ook gunstiger dan van een 
Ruimtevaarder. De eerste exemplaren 
hebben zelfs een mooie introductiekor-
ting (geldig t/m 30 april 2023).

Spatz tenten
Uit Zwitserland komen een aantal mo-
dellen van Spatz. Prachtige no-nonsense 
tenten met ruimte voor je hele patrouille 
van 6 tot 10 personen, waaronder ook 
een zogenaamde Rondo. En zoals je mag 
verwachten in een zeer degelijke kwa-
liteit. De tenten zijn allemaal uitgevoerd 
in een dubbeldaksuitvoering en hebben 
een vast grondzeil.

Waarom een Alpino of een 
SpATz kopEN als er ook 
goedkopere exemplarEN te 
koop zijn?.
Deze vraag wordt met enige regel-
maat gesteld door materieelmeesters 
of penningmeesters. Het antwoord is 
eigenlijk heel simpel: duurzaamheid. De 
ruimtevaarders – en nu ook de Spatz- en 
Alpinotenten – staan garant voor letter-
lijk jarenlang plezier van je tent. Op de 
Ruimtevaarder zit 15 jaar garantie maar 
de meeste groepen zullen beamen dat 
deze tent meer dan 25 jaar meegaat. 

Niet alleen de kwaliteit van de stokken 
en het grondzeil zijn bijzonder hoog, het 
is vooral het doek dat verschil maakt. 

Zo worden de tenten van Alpino 
uitgerust met tentdoek van 330 gr/m2 
polykatoen (buiten) en katoen 300gr/
m2 (binnen). En natuurlijk is het ook 
behandeld voor waterafstotendheid en 
rotwerendheid. De modellen van Alpino 
zijn daarnaast in de basis al jarenlang 
hetzelfde, hierdoor is vervanging van 
een onderdeel vaak geen probleem. 
Ook niet als de tent al een behoorlijke 
leeftijd heeft. Doordat het doek van hoge 
kwaliteit is is een reparatie vaak ook 
geen probleem. 

Samen met de kwaliteit betekent dit dat 
je tent zolang meegaat dat de prijs per 
levensjaar zeer aantrekkelijk wordt. En 
mooi meegenomen: Door te kiezen een 
tent die minder vaak aan vervanging toe 
is zorgen we ook voor minder afval, pas-
send bij Scouting en in de huidige tijd.

ALPinO GROEPSTENTEN

SPATZ GROEPSTENTEN

TENTENshow op 12, 18 EN 19 maart op Landelijk ServicecENTrum in Leusden.
SCan de QR COde!

SPATZ RONDO

De Spatz Rondo biedt veel ruimte en 
comfort aan 6 tot 8 personen.
€ 1699,00

SPATZ GROEPSTENTEN

De grote ruimte, het ademende katoen 
en de robuuste constructie maken 
deze tent tot een ideale Scoutingtent. 
Vanaf € 1799,00

ALPINO 

Klassieke dubbeldakse Alpino 
Patrouilletent zonder voorbouw met 
een bruin dubbeldak in polykatoen en 
beige katoenen tent
Introductie prijs € 1475,00
Normale prijs: € 1475,00 

Deze actie is geldig tot en met 30 april 2023.

Kijk snel op www.scoutshop.nl voor meer informatie!Kijk snel op www.scoutshop.nl voor meer informatie!
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Marieke (27) en Wouter (35) raakten bevriend 
toen ze allebei welpenleiding werden bij 
Scouting Paul Kruger in Nijmegen. De vriend-
schap ging over in verkering en die verkering 
ging vervolgens viral op social media dankzij 
een opvallende actie van Wouter. Hij wilde 
Marieke ten huwelijk vragen tijdens een groot 
Scout-event. “Toen ik het podium opliep, wist 
ik nog helemaal niet of ze nog in het publiek 
zat!”

Marieke	kwam	al	jong	met	Scouting	in	aanraking,	
maar	Wouter	wat	later.	Pas	toen	een	vriend	hem	
in	zijn	studententijd	vroeg	of	hij	themafiguur	
wilde	zijn	bij	de	welpen	ontdekte	hij	hoe	leuk	
Scouting	was.	Wouter	en	Marieke	werden	samen	
welpenleiding	en	zijn	meteen	hele	goede	
vrienden	geworden.	“Ik	was	de	eerste	die	meer	
voelde	dan	vriendschap,”	vertelt	Marieke.	
“Wouter	had	dat	nog	niet	helemaal	door.	
Uiteindelijk	spraken	we	af	om	bij	Wouter	thuis	
een	serie	te	kijken	en	pannenkoeken	te	eten.	
Achteraf	gezien	was	dat	de	eerste	date.”	Wouter:	
“En	de	laatste,	want	na	die	avond	hadden	we	
meteen	verkering.	Het	duurde	inderdaad	even	bij	
mij,	maar	als	je	eenmaal	ziet	dat	iemand	nog	
zoveel	meer	heeft…	dan	laat	je	dat	niet	meer	
los.”

Nu even serieus
De	scouts	zetten	meteen	de	vaart	erin.	Want	na	

die	eerste	date	in	oktober,	gaan	ze	in	januari	al	
samenwonen.	Het	blijft	goed	gaan	tussen	de	twee	
en	vanzelfsprekend	praat	je	dan	ook	over	de	
toekomst.	Ze	willen	trouwen,	maar	er	zijn	wel	
een	aantal	voorwaarden.	“Marieke	en	ik	hadden	
afgesproken	dat	ik	haar	ten	huwelijk	zou	vragen,”	
vertelt	Wouter.		“Dat	vond	ik	leuk	om	te	doen.	En	
we	hadden	een	gouden	regel.	Als	ik	haar	zomaar	
zou	vragen,	dan	telde	het	niet.	Tenzij	ik	expliciet	
de	woorden	‘nu	even	serieus’	ervoor	zou	zeggen.	
Dan	zou	het	pas	officieel	zijn.”

Kandersteg
Het	leek	Wouter	leuk	om	het	aanzoek	een	
Scouting-tintje	te	geven.	En	als	ze	in	de	zomer	
van	2018	met	vrienden	voor	het	eerst	naar	
Kandersteg	International	Scoutcenter	gaan,	is	dat	
voor	Wouter	misschien	wel	een	optie	om	daar	op	
één	knie	te	gaan.
“Heel	zeker	wist	ik	het	niet,	want	ik	had	geen	idee	
hoe	Kandersteg	zou	zijn.	Stel	dat	het	helemaal	
niks	was,	dan	had	ik	het	echt	niet	gedaan.”	Maar	
Kandersteg	blijkt	fantastisch	en	Wouter	besluit	
de	verlovingsring	mee	te	smokkelen	in	zijn	tas	en	
mee	te	nemen	naar	het	kampvuur	van	die	avond.	
Iets	wat	bij	Marieke	wel	tot	wat	bevreemding	

Een huwelijksaanzoek 
voor zevenhonderd              

scouts!

L ve
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leidt.	“Waarom	liep	hij	nou	toch	met	die	rugzak?	
Zo	onhandig	om	die	mee	te	nemen,”	lacht	
Marieke.		
Wouter:	“De	sfeer	was	echt	heel	goed,	het	was	
supergezellig.	We	zaten	daar	met	zevenhonderd	
man	en	iedereen	was	lekker	aan	het	meezingen.	
Op	een	gegeven	moment	zei	ik	tegen	Marieke	
dat	ik	heel	nodig	naar	de	wc	moest	en	heb	ik	
haar	op	de	tribune	achtergelaten	met	een	paar	
van	onze	vrienden.	Die	wisten	ook	van	niks.	Toen	
ben	ik	achter	de	coulissen	geslopen	en	vroeg	aan	
iemand:	‘I	want	to	propose	to	my	girlfriend,	can	I	
do	that	here?’	Gelukkig	vonden	ze	het	een	super	
leuk	idee!”

Voor gek op het podium
En	dan	begint	het	grote	wachten,	want	Wouter	
kan	niet	meteen	het	podium	op.	Marieke	zit	
intussen	al	die	tijd	op	de	tribune,	niet	wetende	
wat	haar	te	wachten	staat.	Het	duurde	ontzet-
tend	lang.		Marieke:	“Een	deel	van	onze	vrienden-
groep	was	ook	al	teruggegaan	naar	onze	slaap-

plek.	Maar	ik	wilde	niet	teruglopen	zonder	
Wouter,	want	ik	ken	zijn	richtingsgevoel,	dat	is	
niet	formidabel,	haha!”	Wouter:	“Ik	heb	daar	
meer	dan	twintig	minuten	moeten	wachten	en	
ging	helemaal	kapot	van	de	zenuwen.	Ik	was	
namelijk	heel	erg	bang	dat	Marieke	niet	meer	in	
het	publiek	zou	zitten,	dat	ze	inmiddels	mis-
schien	wel	terug	naar	onze	tent	was	gelopen.”
Als	Wouter	eindelijk	het	podium	op	mag,	ziet	hij	
pas	dat	er	zo	veel	publiek	zit	dat	hij	Marieke	niet	
kan	ontdekken	in	de	menigte.	De	felle	lampen	
die	op	hem	gericht	staan,	werken	ook	niet	mee.	
Wouter:	“Ik	moest	iets	verzinnen	en	toen	liet	ik	
het	hele	publiek	als	een	soort	herhaalspelletje	
‘Marieke’	roepen.	Zo	hoopte	ik	dat	ik	intussen	
kon	pinpointen	of	ze	er	nog	zat	en	zo	ja:	waar	
dan?	Pas	toen	iedereen	haar	naam	riep	en	ik	haar	
zag	zitten,	waren	alle	zenuwen	weg;	ze	zat	er	
nog!	Dat	was	voor	mij	het	belangrijkste,	dat	ik	
niet	voor	gek	stond	op	dat	podium	om	iemand	
ten	huwelijk	te	vragen	die	er	niet	was.”
	
Viral video
Marieke:	“Toen	ik	hem	daar	zag	staan,	moest	ik	
meteen	huilen.	Ik	wist;	dit	is	het!	Vooral	omdat	
het	niets	voor	Wouter	is	om	zo	weg	te	sluipen	en	
voor	een	groot	publiek	te	gaan	staan.	Dus	ik	ging	
ook	naar	het	podium.“
Wouter:	“Ik	pakte	de	ring	uit	mijn	rugzak	en	zei	
‘Marieke,	nu	even	serieus…	Wil	je	met	me	
trouwen?’”
Marieke:	“Natuurlijk	wilde	ik	dat!	Het	publiek	
reageerde	uitzinnig,	heel	leuk!	Het	is	gefilmd	en	
de	video	die	op	Facebook	staat	is	inmiddels	al	
meer	dan	260	duizend	keer	bekeken!”	
Volgend	jaar	hopen	Marieke	en	Wouter	eindelijk	
te	trouwen,	liefst	buiten	op	een	Scoutingterrein	
waar	vrienden	en	familie	de	hele	dag	aanwezig	
kunnen	zijn.	We	kunnen	het	iedereen	aanraden!”

Benieuwd	geworden	naar	het	
huwelijksaanzoek	van	
Wouter?	Scan	de	QR-code.	
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IN HET HEETST VAN DE STRIJD

Wie met groepen mensen werkt, ontkomt er niet aan; af en toe een fikse ruzie is  
onvermijdelijk. Niet alles gaat altijd in harmonie en onenigheid is niet altijd af te wenden. 

Zeker wanneer je ook nog te maken hebt met temperamentvolle personen, kan samen- 
werken in een groep een uitdaging zijn.  Maar hoe hou je een ruzie binnen de perken? 

Ieder	mens	bezit	temperament.	Als	je	het	
woordenboek	erop	na	slaat,	staat	er:	tempera-
ment	is	een	karaktereigenschap	die	bepaalt	hoe	
je	op	de	dingen	reageert.	Vanuit	de	Griekse	
oudheid	staat	temperament	voor	het	zichtbare	
deel	van	iemands	persoonlijkheid.	Er	werden	in	
die	tijd	vier	groepen	onderscheiden;	je	bent	
cholerisch,	melancholisch,	flegmatisch	of	
sanguinisch.	
Ben	je	cholerisch,	dan	zit	je	vol	passie,	maar	ben	
je	wel	licht	ontvlambaar.	Melancholische	
mensen	zijn	artistiek,	maar	zitten	snel	in	mineur	
en	raken	gemakkelijk	overstuur.	Ben	je	flegma-
tisch	dan	ben	je	kalm	en	weloverwogen	en	
sanguinische	mensen	worden	gezien	als	
gemakkelijk	in	de	omgang	omdat	ze	zich	snel	
openstellen,	ze	zijn	daarnaast	zelfverzekerd	en	
positief.	

In	welke	groep	je	als	persoon	zit,	is	voor	het	
grootste	gedeelte	erfelijk	bepaald,	maar	met	

opvoeding	valt	het	temperament	uiteraard	te	
sturen.	

De boel op scherp
Als	iemand	met	temperament	reageert	op	een	
situatie,	heeft	dat	ook	mooie	kanten.	Iemand	geeft	
met	volle	overtuiging	en	gepassioneerd	zijn	mening	
waar	anderen	wel	over	na	moeten	denken,	het	zet	
de	boel	op	scherp.	Zou	het	niet	een	beetje	een	
saaie	boel	zijn	als	iedereen	op	vlakke	toon	zijn	
mening	geeft?	Dat	zou	bijna	onverschillig	lijken.		
Het	is	toch	ook	mooi	als	iemand	laat	merken	dat	
hij	ergens	om	geeft	en	geraakt	is?	De	tempera-
mentvolle	persoon	zal	waarschijnlijk	ook	met	
passie	voor	een	positief	onderwerp	pleiten	en	dit	
werkt	aanstekelijk	en	stimulerend.	En	dat	is	meteen	
één	van	de	grote	voordelen	van	iemand	met	
temperament	in	je	omgeving;	het	opschudden	van	
een	saaie	situatie	en	mensen	alert	houden.	Er	is	
vaak	een	sterke	wil	aanwezig	wat	een	uitstekende	
kwaliteit	is	voor	leiderschap.

cholerisch
melangolisch

flegmatisch
sanguinisch
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Onrust in de groep
Wanneer	je	in	een	groep	te	maken	hebt	met	een	
of	meerdere	temperamentvolle	personen,	kan	dit	
een	uitdaging	zijn.	Iemand	is	dan	wellicht	meer	
extravert,	gevoeliger	voor	prikkels	en	beweeglij-
ker.	Duidelijke	grenzen	stellen	en	structuur	
bieden	lijkt	een	oplossing,	maar	meebewegen	is	
soms	een	veel	beter	alternatief.	Stoeien,	uitrazen	
of	afreageren	kunnen	uiteindelijk	ook	rust	
brengen.	En	natuurlijk	kun	je	juist	gebruik	maken	
van	het	temperament.		Daarbij	kan	het	uiten	van	
emotie	als	voorbeeld	dienen	voor	de	rest	van	de	
groep	met	als	boodschap:	krop	niks	op	en	gooi	
frustraties	eruit.	Scouting	is	bij	uitstek	een	plek	
waar	ruimte	is	voor	temperament.	Zolang	de	
grenzen	van	de	ander	maar	worden	gerespec-
teerd,	het	niet	te	persoonlijk	wordt	gebracht	en	
geen	negatieve	invloed	heeft	op	de	sfeer.

Objectief bemiddelen
Hoewel	je	natuurlijk	zo	min	mogelijk	ruzie	in	je	
groep	wil,	kun	je	het	niet	altijd	voorkomen.	Dan	
botsen	de	temperamentvolle	karakters	of	krijgen	
de	introverten	niet	bij	elkaar	eruit	wat	ze	willen.	
Soms	moet	je	andere	combinaties	maken	van	
types.	Dan	kun	je	twee	uitersten	aan	elkaar	
koppelen	om	van	elkaar	te	leren	en	om	het	beste	
in	elkaar	naar	boven	te	halen.	Clasht	het	binnen	je	
groep	toch,	wees	dan	objectief	en	leg	niet	de	
schuld	bij	degene	met	het	meeste	temperament.	
Doe	dat	ook	niet	met	de	grootste,	de	oudste,	of	
degene	die	verbaal	het	sterkst	is.	Bekijk	iedere	
situatie	opnieuw,	ook	wanneer	een	persoon	vaker	
bij	een	ruzie	betrokken	was.	Kortom,	wees	altijd,	
iedere	keer	opnieuw,	objectief.	Laat	de	ruziema-

kers	het	zo	veel	mogelijk	samen	uitpraten	en	laat	
hen	zelf	met	oplossingen	komen.	Doof	het	
oplaaiende	vuur	zo	vroeg	mogelijk	en	houd	de	
sfeer	goed.	Ruzies	lopen	hoog	op	als	irritaties	
worden	opgekropt.	En	juist	daarin	kunnen	we	aan	
temperamentvolle	personen	een	voorbeeld	
nemen.	

Verschil van mening
Verschillende	meningen	zijn	nuttig.	Diverse	
kanten	worden	belicht	en	door	je	te	verdiepen	in	
de	argumenten	van	de	ander	kan	dat	je	blik	
verruimen.	Maar	als	er	structureel	over	iets	
verschillend	gedacht	wordt,	kan	dat	tot	ruzie	
leiden	en	samenwerking	in	de	weg	zitten.	Je	zou	
dan	eens	een	debat	kunnen	organiseren	over	het	
heikele	onderwerp.	Dat	kan	op	een	speelse	
manier	met	het	droppen	van	een	stelling	en	de	
groep	te	verdelen	in	voor-	en	tegenstanders.	Zo	
leren	groepsleden	te	argumenteren	en	discussië-
ren.	Ze	leren	hun	gevoelens	uiten	en	vervolgens	
samen	te	werken	om	tot	een	oplossing	te	komen.	
En	die	oplossing	kan	ook	zijn;	ook	al	word	je	het	
niet	eens,	respecteer	elkaars	opvatting	wel.
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Als verlegen jochie kwam Niels Kalk-
man (31) uit Utrecht terecht bij Scou-
ting Marco Polo Delft, die letterlijk 
aan de overkant van zijn straat zat. 
Niet alleen leerde hij er vuurtjes 
stoken, ook werd daar de liefde voor 
natuur en dierenwelzijn aangewak-
kerd. Die passies komen nu van pas als 
woordvoerder van de Dierenbescher-
ming én wanneer hij gaat wildkamperen. 

Wat vond je leuk aan Scouting?
“Ik was de eerste in de familie die op Scouting 
ging. Eigenlijk had ik geen enkel idee wat ik 
moest verwachten. Achteraf had ik er veel 
eerder op moeten gaan, want ik vond het 
ontzettend leuk. De spelletjes in en rondom 
de natuur, fikkies stoken en broodjes erboven 
bakken, het overvliegen als ik naar een hogere 
groep ging – daar liep de hele wijk voor uit. 
Fantastisch vond ik dat. Mijn beste maatje 
Mike zat bij mij in de groep. Dat was ontzet-
tend vertrouwd. We deden samen dingen die 
ik alleen nooit had gedurfd.”

Klinkt als een onbezonnen tijd
“Dat was het ook. We hadden elk jaar een kamp, 
maar gingen veel vaker weekendjes weg. Soms 
naar een bevriende vereniging, slechts drie 
kilometer verderop. Toch maakte dat ontzettend 
veel indruk op me. Als er JOTA-JOTI was, stond 
de hele vereniging op z'n kop en deden we nóg 
leukere dingen dan normaal. De apparatuur die 
er dan stond, was ontzettend indrukwekkend 
voor een jong broekie als ik.” 

Bleef Scouting voor jou ook uitdagend 
naarmate je ouder werd?
“An sich wel. Naarmate je ouder wordt, krijg je 
bij Scouting nét iets meer vrijheid dan leeftijds-
genootjes. Dat vond ik wel chill. Klasgenoten 
gingen voor het eerst zonder ouders op vakantie 
als ik al lang en breed zonder ouderlijk toezicht 
op kamp was geweest, bijvoorbeeld. Maar zij 
begonnen ook met uitgaan terwijl ik nog steeds 
het liefste een vuurtje stookte en broodjes bakte. 
Ik deed niets liever dan dat, maar dat was wel 
een reden dat veel vrienden bij Scouting afhaak-
ten en onze hechte groep steeds verder uitdunde. 
Uiteindelijk ben ik gestopt. Niet omdat ik 

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

tot
woordvoerder

VAN SCOUT 

“Priegelen met een  
bijl, hout en lucifers, 
ik doe nog steeds  
niets liever!”
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Scouting niet meer leuk vond, maar omdat al 
mijn vrienden wegwaren.”

Wat heeft Scouting jou gebracht?
“Toen ik bij Scouting begon, was ik een heel 
verlegen jongetje dat het heel moeilijk vond om 
sociale contacten te maken. Bij Scouting móét je 
wel. Mezelf over die drempel duwen heeft 
ervoor gezorgd dat ik socialer ben geworden. 
Scouting heeft ervoor gezorgd dat ik de waarde 
ben gaan inzien van het met vrienden op 
avontuur gaan in slootjes, bosjes en de natuur. 
Die drang naar avontuur en het belang inzien 
van wat er om ons heen groeit en bloeit; dat is 
door Scouting echt aangemoedigd. Om nog 
maar te zwijgen over het feit dat een vakantie 
voor mij geen vakantie is, als ik niet naast een 
houtvuurtje kan zitten. Ik ga geregeld met de 
camper op pad, en dan moet ik ergens heen 
waar ik een vuurtje kan stoken. En als het even 
kan: een zelf gekneed broodje aan een zelfgesle-
pen stok om boven het vuur te bakken!”

Hoe heeft Scouting je gevormd?
“Heel veel basale sociale vaardigheden heb ik bij 
Scouting geleerd. Het bewegen in groepen, het 
samen optrekken, het met elkaar dingen moeten 
regelen en er niet vies van zijn om bergen werk 
te verzetten. We hadden een redelijk kleine 
vereniging, waarbij de roverscouts niet álles kon 
doen. We leerden dan ook 'wil je iets leuks 
doen, dat kan altijd, maar help mee'. Daarnaast 
heb ik bij Scouting geleerd om het spaarzame 
groen dat we om ons heen hebben en wat 
daarin groeit en bloeit, te waarderen. Bij een 
veldje vol insecten zie ik geen vervelend 
gekriebel, maar een gezonde, vruchtbare grond 
waarop wij te gast zijn. En zo moeten we ons 
ook gedragen!

Die houding en filosofie komen goed van pas bij 
mijn werk als woordvoerder van de Dierenbe-
schermer. Ik ben me er nu nog meer dan 
vroeger van bewust dat we zuinig moeten zijn 
op onze planeet.”

Hoe en wanneer zet je je Scouting skills  
nog in?
“Zoals ik al zei, ga ik regelmatig kamperen. Het 
idee van 'laat niets achter behalve voetstappen 
en neem niets mee behalve foto's' is bekend, 
maar ik leef daar ook echt naar in het dagelijks 
leven. Dat komt écht omdat ik op jonge leeftijd 
heb kennisgemaakt met dit principe. Zeker op 
wildkampeerplekjes in de volle natuur, waar ik 
echt het meest van geniet, heb ik door Scouting 
geleerd om respect te hebben. Qua skills denk 
ik dat ik nog steeds het allerbeste van het hele 
land een kampvuur kan maken, haha. Laat mij 
maar priegelen met een bijltje, wat hout en 
lucifers en binnen een paar minuten zit 
iedereen er warmpjes bij. In het dagelijks leven 
staan het dierenwelzijn en de natuur bij mij 
voorop. Ik vind het belangrijk dat elk dier zijn 
natuurlijk gedrag moet kunnen vertonen. Ik 
spring dan ook op de bres voor alles wat groeit 
en bloeit, en je kan me niet blijer maken dan 
wanneer ik een mooi dier in het wild zie. Die 
liefde voor de natuur en dieren heb ik absoluut 
meegekregen bij Scouting en daar ben ik reuze 
dankbaar voor.”



Van toren naar brug,  
JOTA-JOTI verandert

Heb jij al eens meegedaan aan JOTA-JOTI? Heb 
je geen idee wat dit inhoudt? Of organiseer jij 
JOTA-JOTI voor je eigen groep? Lees dan 
vooral verder!

In het derde volle weekend van oktober doen 
wereldwijd meer dan 30.000 scouts mee aan 
JOTA-JOTI. Dit staat voor Jamboree On The Air en 
Jamboree On The Internet. Amateurradio en het 
internet worden dan volop gebruikt om groepen 
te verbinden.
 
• Communiceren
Iedereen communiceert met elkaar. Heb is een 
leuke gesprekstechniek die je anderen kan leren? 
Typisch JOTA-JOTI.
• Techniek
Ben jij een maker, een onderzoeker, iemand die 
graag wil weten hoe het zit? Creatief experimen-
teren met techniek? Typisch JOTA-JOTI.
• Zenden
Ben jij een radiomaker op een digitale zender, 
verzorg je een uitzending bij een lokale  

omroep of maak jij tijdens JOTA-JOTI  
als piraat een lokale uitzending? Typisch  
JOTA-JOTI.
• Ontvangen
Hoor jij op kanaal 77 de laatste gossip, van dat 
ene feestje op een wachtschip? Of stem jij af op 
een ander sociaal Scouting-kanaal? Typisch 
JOTA-JOTI.
• Internationaal samenwerken
Heb jij ineens live contact met Scouts van de 
andere kant van de wereld, via internet of de 
lucht? Typisch JOTA-JOTI.

Wil je meer weten, heb je een leuk idee of wil je 
meebouwen aan de komende editie? Kijk dan 

op jota-joti.scouting.nl
  

Wij zoeken niet alleen scouts die structureel 
willen meewerken aan mooie edities. Juist ook 
als jij een vet idee hebt voor één editie of een 

geniaal spel hebt uitgewerkt waar andere 
groepen ook gebruik van kunnen maken. 

Typisch JOTA-JOTI.
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Inschrijvingen zomerweken Zeilschool 
Scouting Nederland gaan van start!

scouts info |  65

Zeilschool Scouting Nederland organiseert 
elk jaar een aantal lesweken en weekenden 
waarin een scout zoals jij leert zeilen met je 
leeftijdsgenoten en medescouts. Elke week is 
uitgerust met een uitgebreid thema en fantas-
tische avonden.

Hoe ziet een week zeilschool eruit?
Nadat je op vrijdag een middag hebt gezeild, 
word je met een groepje in een boot ingedeeld, 
op basis je niveau. Vanaf zaterdag ga je samen 
met je groepje werken aan het leren en afteke-
nen van alle eisen van het CWO-niveau waar-
voor je bent ingedeeld. Je begint de ochtend 
met een gezamenlijk ontbijt waarna je snel je 
boot optuigt en het water op racet! Nadat je de 
hele ochtend en middag lekker op het water 
bent geweest heb je vrije tijd voordat je gaat 

eten, waarna je theorieles krijgt samen met de rest.

Hierna is het alweer avond... Gelukkig is ook de 
avond een kans voor genot! Mocht je hier zin in 
hebben, kan je samen met de rest naar de bar waar 
drankjes en snacks te krijgen zijn en natuurlijk de 
muziek niet gemist wordt. Helaas is dan uiteindelijk 
de dag toch voorbij... Gelukkig zal morgen nog 
leuker zijn!

Kom jij komende zomer naar een van onze jonge-
renweken (11 t/m 15) of ouderenweken (16+)? Je kan 
je op nu al inschrijven, voor de echt enthousiaste 
scout zal er ook een vroegboekactie zijn, wees er 
dus snel bij!

Meer informatie kan je vinden op:  
zeilschool.scouting.nl
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wordt	er	aan	vaardigheden.	Inschrijven	is	
noodzakelijk,	want	er	zijn	maar	een	beperkt	
aantal	plekken	beschikbaar.
3. Themacafé’s: dit	zijn	online	of	hybride	
bijeenkomsten	met	hoog	interactief	gehalte.		
Er	staat	één	thema	centraal	waarover	met	
elkaar	van	gedachte	kan	worden	gewisseld.	
Inschrijven	is	noodzakelijk.	
4. Ontmoetingen:	dit	zijn	online	of	hybride	
ontmoetingen	met	vrijwilligers	met	dezelfde	rol	
of	functie	of	met	een	specifieke	doelgroep	
(bijvoorbeeld	regiobestuurders).	Deze	rol	staat	
centraal	en	over	de	invulling	of	de	uitdagingen	
kan	met	elkaar	van	gedachte	worden	gewisseld.	
Ook	hiervoor	is	inschrijven	noodzakelijk.

Op	1	maart	om	19:00	uur	zal	de	opening	online	
plaatsvinden.	Wil	je	daarbij	zijn?	Ga	dan	naar	
www.scouting.nl/besturenmaand.	Je	kunt	je	
ook	via	deze	website	ook	inschrijven	op	de	
bijeenkomsten.	
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Is besturen voor jou soms ook één groot 
avontuur? Beleef je nog steeds plezier aan wat 
je doet als bestuur of kan je wel wat inspiratie 
gebruiken? Dat kan! In maart 2023 start voor de 
derde keer de besturenmaand binnen Scouting. 
De besturenmaand is een (voornamelijk) online 
evenement voor leden en belangstellenden van 
alle Scoutingbesturen die Scouting rijk is. Voor 
2023 bieden we vier soorten (avond)bijeenkom-
sten aan. Het hele programma is nu bekend!

Dit zijn de verschillende bijeenkomsten:
1. Webinars: dit	zijn	online	bijeenkomsten	van	
maximaal	1	uur	met	een	laag	interactief	karakter.	
Leun	lekker	achterover	op	je	bank	en	laat	je	
inspireren	door	een	enthousiaste	spreker!	
Inschrijven	heeft	de	voorkeur,	maar	is	niet	
verplicht..
2. Workshops:	dit	zijn	online	bijeenkomsten	van	
maximaal	1,5	uur	met	een	redelijk	hoog	interactief	
karakter.	In	de	workshops	krijg	je	inzichten	of	

Avontuur in bestuur, de maand van besturen 2023

Het volledige programma ziet er als volgt uit:
Opening	besturenmaand	 Webinar	 1-mrt

Visie	op	besturen	 Webinar	 1-mrt

Bestuurscafé	secretarissen	 Ontmoeting	 2-mrt

Bestuurlijk	vormgeven	van	het	CWO-systeem	in	je	groep	 Workshop	 2-mrt

Power	Up	Your	Game	(bestuursvariant)	 Workshop	(hybride)	 4-mrt

Interne	en	externe	communicatie	van	Scoutingorganisaties		 Workshop	 6-mrt

Kascommissie	 Themacafé	 6-mrt

Bestuurscafé	regiobestuurders	 Ontmoeting	 7-mrt

De	vijf	rollen	van	een	STER-bestuur	 Workshop	 7-mrt

Scouts	met	een	beperking	(alle	kinderen	doen	mee!)	 Themacafé	 7-mrt

Bestuurlijk	gebruik	van	kaarten,	geodata	en	Scouts	in	kaart	 Webinar	 8-mrt

Bestuurscafé	groepsvoorzitters	 Ontmoeting	 8-mrt

Aan	boord	nemen	van	nieuwe	vrijwilligers	 Workshop	 9-mrt

Alweer	gedoe	in	mijn	groep	 Workshop	 9-mrt
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Power	Up	Your	Game	(bestuursvariant)	 Workshop	(hybride)		 11-mrt

Bestuurscafé	admiraliteitsbestuurders	 Ontmoeting	 13-mrt

De	Scoutingapp	uitgebreid:	nieuwe	mogelijkheden	 Webinar	 13-mrt

Duurzaamheidsmaatregelen	voor	je	Scoutingorganisatie		 Webinar	 13-mrt

Bestuurscafé	praktijkbegeleiders	 Ontmoeting	 14-mrt

Vormgeven	van	(meerjaren)beleid	voor	je	Scoutingorganisatie	 Workshop	 14-mrt

Bestuurscafé	penningmeesters	en	ledenadministrateurs	 Ontmoeting	 15-mrt

Besturen	bij	calamiteiten	(overlijden,	grensoverschrijdend	gedrag,	etc.)	 Workshop	 15-mrt

De	juridische	aspecten	aan	vastgoed	en	financiering	 Themacafé	 16-mrt

Bewaken	en	uitvoeren	van	privacyregels	 Workshop	 16-mrt

Verzekeringen	 Themacafé	 16-mrt

Power	Up	Your	Game	(bestuursvariant)	 Workshop	(hybride)		 18-mrt

Bestuurscafé	contactpersonen	communicatie	 Ontmoeting	 20-mrt

Vormgeven	van	het	financiële	(meerjaren)beleid		

voor	je	Scoutingorganisatie		 Workshop	 20-mrt

Nautische	veiligheid	binnen	je	Scoutingorganisatie	 Webinar	 20-mrt

Zijn	we	nu	een	sport-,	cultuur-	of	een	jongerenorganisatie?		 Themacafé	 20-mrt

Het	hoe	en	wat	van	aansprakelijkheidsverzekeringen		

(niet	zijnde	bestuursaansprakelijkheid)	 Workshop	 21-mrt

Varen	met	grote	schepen	 Themacafé	 21-mrt

Bestuurscafé	groepsbegeleiders	 Ontmoeting	 21-mrt

Sociaal	veilige	cultuur	binnen	je	Scoutingorganisatie	 Workshop	 22-mrt

De	9	gezichten	van	besturen	 Workshop	 22-mrt

Juridische	vraagstukken	stichtingen	en	verenigingen	 Themacafé	 23-mrt

Bemiddeling	en	of	coaching	in	je	Scoutingorganisatie	 Workshop	 23-mrt

Power	Up	Your	Game	(bestuursvariant)	 Workshop	(hybride)		 25-mrt

Aandacht	voor	mentale	gezondheid	van	

Je	(jeugd)leden	en	vrijwilligers	 Workshop	 27-mrt

Bestuurscafé	gebouwbeheerders	 Ontmoeting	 27-mrt	

Bestuurscafé	admiraliteitsondersteuners		 Ontmoeting	 27-mrt

Ontmoeting	met	het	landelijk	bestuur	 Ontmoeting	 28-mrt

Maken	en	gebruik	van	Arcgis	storymaps	 Workshop	 28-mrt

Scouting	Academy	2.0	 Webinar	 29-mrt

Bestuurscafé	stichtingsbestuurder	 Ontmoeting	 29-mrt

Vertrouwenspersonen	binnen	je	Scoutingorganisatie	 Webinar	 29-mrt

Het	vrijwilligersbeleid	binnen	je	Scoutingorganisatie	 Webinar	 30-mrt


