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INHOUD
Veel reptielen houden in de 

winter een winterslaap, dus de kans 
dat je ze nu tegenkomt is niet heel 
groot. Gelukkig heb je deze editie 

van het Scouting Magazine dat 
helemaal om reptielen draait. Zo 

kom je de winter wel door.  
Veel leesplezier! 

Beverpost
Reptielen zien er soms best eng uit, maar 

sommige zijn juist heel schattig. Stuiter leert tijdens 
zijn boswandeling met Rebbel en Bas Bos ook dat rep-
tielen vaak helemaal niet zo eng zijn als ze eruitzien.

Scouty
Na het lezen van deze Scouty weet jij hoe 

jij jouw huid weer gloednieuw kan maken, maar ook 
dat slangen hier helemaal geen middeltjes voor nodig 
hebben! Ook leer je meer over andere reptielen van 
nu en van heel lang geleden.

Flitz
Deze Flitz heeft een wel heel bijzondere 

scout op de cover, namelijk Elsje. Al jaren beleeft 
zij spannende Scoutingavonturen die nu gebundeld 
zijn in een speciaal Scoutingboek. Je leert ook meer 
over een bijzonder natuurverschijnsel aan de kust 
van Noord-Ierland en hoe je je tuin helemaal kunt 
voorbereiden op de winter. 

IXIXEL
De handen uit de mouwen voor een goed 

doel? Lees dan snel verder hoe je een inzame-
lingsactie kan organiseren. Verder nemen we je 
mee naar de laatste expeditietip en lees je hoe je 
de allerlekkerste bloemkool rookt!

Tijdrover
De dieren die ons huis binnen komen raken 

steeds gevarieerder, zowel degene die we verzor-
gen als degene die op ons bord belanden. Haal jij 
meelwormen om aan je varaan te voeren of kook je 
er zelf wat lekkers mee? 

Scouts Info
Deze Scouts Info staat weer boordevol inspiratie en 
verhalen. Reptielenkenner Sterrin Smalbrugge vertelt 
waarom mensen veel van reptielen kunnen leren, het 
eerste beverdoepad in Nederland is een feit en je 
leest wanneer je waarderingstekens kunt aanbieden 
aan vrijwilligers.

Deze keer in...
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...die je ooit gezien hebt! 
Vind je reptielen maar eng en koud? Dan heb je deze 

soorten nog niet gezien. Superschattig zijn ze.  
Of lijkt dat maar zo? 

De 3  schattigste REPTIELSOORTEN

De kuifgekko
Agossie, die lieve oogjes. Zijn kleine pootjes. Die schattige lach. En 
wat een wimpers! Geen wonder dat deze soort gekko het meeste 
als huisdier wordt gehouden. Maar dan moet je wel zorgen voor 
een dieet van krekels, meelwormen en waswormen. En oh ja, ze 
vervellen als ze klein zijn zelfs één keer per week. Oorspronkelijk kwamen ze alleen voor in 
Nieuw-Caledonië, een eiland in de stille oceaan. Ze kregen hun naam van de haarachtige 
uitsteeksels boven de ogen. Deze ‘franjes’ lopen vaak door over hun nek en rug. Je komt de 
gekko ook weleens tegen onder zijn andere naam: de wimpergekko. Maar knipperen zul je ze 
niet zien doen. Kuifgekko's hebben geen oogleden. Ze gebruiken hun lange tong om hun ogen 
te bevochtigen en stof, zand en ander vuil te verwijderen.

Wormhagedis
Wat een mooie kleur hebben deze wormen… Eh slangen... Of toch 

hagedissen? Juist! De Mexicaanse wormhagedis is een bijzondere in zijn 
soort. De meeste zijn pootloos. Slechts een paar soorten hebben twee 

voorpoten, vlak onder hun hoofd. Wormhagedissen bewegen zich in een 
rechte lijn, niet kronkelend zoals slangen, en kunnen zowel voor- als achter-

uit. Dat doen ze alleen bijna nooit boven de grond. Ze leven vlak onder de 
grond, tussen de wortels. Daar jagen ze op kleine ongewervelde dieren, 

zoals wormen, mieren en termieten. Zelf moeten ze oppassen voor slangen, 
die ze overvallen in hun eigen hol en daar vaak ook opgegeten worden. Een 

grappig detail is dat het uiteinde van hun staart ook op een hoofd lijkt. 

Doosschildpad
Klein maar fijn. Dat zou je denken. Maar de doosschildpad – met een schild dat volwassen 
inderdaad niet groter wordt dat 14 centimeter – heeft wél scherpe snavels, een ruwe, schilferige 
huid en puntige klauwen. Hij kan zijn buikschild dichtklappen (als een ‘doosje’ dus) om zichzelf 
tegen gevaar te beschermen. Hij lijkt misschien schattig, maar de water-
schildpad kan flink bijten. Daarbij draagt hij ook behoorlijk wat 
bacteriën met zich mee waar ook wij als mens ziek van kunnen 
worden. Niet te veel knuffelen dus. 
In het wild komen ze voor in Noord-Amerika: in het zuiden 
van de Verenigde Staten en in Mexico.
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De Hazelworm



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

 Boswandeling 
Voorleesverhaal

Ik loop met Bas Bos en Rebbel een rondje door het bos. Gewoon, voor de 
gezelligheid. Het is bijna herfst en de blaadjes beginnen al een beetje te 
verkleuren. Ik kijk goed op de grond of er al gekleurde blaadjes gevallen 
zijn die ik mee kan nemen naar huis.
Dan zie ik opeens een lang, glibberig, bruin dier. De kop van het dier 
komt me bekend voor. “Kijk, een slang!” roep ik naar Rebbel en Bas Bos 
en ik zet een paar stappen achteruit. Bas Bos en Rebbel komen snel naar 
me toegelopen. Rebbel gaat op een afstandje op haar hurken zitten en Bas 
Bos kijkt ook mee. “Ja, dat lijkt inderdaad wel een beetje op een slang,” 
zegt Rebbel. Ik kijk haar vragend aan. “Dit is een hazelworm,” legt ze uit. 
“Een hazelworm ziet er een beetje uit als een slang, maar eigenlijk is het 
een hagedis. Deze gaat binnenkort onder de grond om een winterslaap te 
houden.” Ik moet er wel een beetje om lachen. “De hazelworm heeft me 
een beetje voor de gek gehouden,” zeg ik. “Ja,’ lacht Bas Bos. “Hij lijkt op 
een slang, maar hij is geen slang en zijn naam is ook gek, want een hazel-
worm is helemaal geen worm.” “Eigenlijk zou hij een nieuwe naam moe-
ten krijgen,” zeg ik. “Wat dacht je van ‘hazeldis’?” vraagt Rebbel glimla-
chend. “Ha, dat is een goeie!” roep ik. “Dan kunnen hazelwormen 
niemand meer voor  
de gek houden!”

Zo maak je het 
Was het fruit goed. Snijd aan 2 kanten een zo'n groot mogelijke 
plak van de appels zonder het klokhuis. Bewaar je ze om later te 
trakteren? Sprenkel dan wat citroensap op de snijkanten van de 
stukken appel. Prik twee lange cocktailprikkers helemaal door 
de zijkant van de appel heen. De prikkers moeten er aan 2 
kanten uitsteken. Dit is voor de poten. Prik een derde 
cocktailprikker aan de voorkant van de appel (voor het hoofd). 
Prik de rode druiven aan de cocktailprikkers voor de poten. 
Schuif 1 witte druif aan de voorkant. Plak de oogjes op de witte 
druif. Schuifelen maar! 

TIP Je kunt ook een doorgesneden kiwi 
als schild gebruiken. Of een groene 

appel. Let op, die zijn meestal wel 
een beetje zuur! 

Een schildpad is niet het 
snelste dier, dat weet je. 
Maar cool zijn ze zeker wel! 
Wij maken schildpadden die 
je op kunt eten.  

Leuk voor gewoon zomaar, of misschien om te 
trakteren als je jarig bent.  

Nodig (voor 6 stuks) 
• 3 appels
• evt citroensap
• 24 rode druiven zonder pit
• 6 witte druiven zonder pit
• 12 langere cocktailprikkers 
• 6 korte cocktailprikkers
• 12 plakoogjes (Hema)

Langzaam van 
genieten
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  IN DE KEUKEN MET

 ROZEMARIJN 
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Soorten schat – Geert-Jan Roebers  
Gottmer Uitgevers – A 24 ,99

Vormen en patronen in de natuur – Phoebe 
Doughtie – De Vier Windstreken – A 22,50

Een krokodil in het bad 
Leopold  – A 17,99

Parade van patronen
Bas Bos weet dat de natuur vol schitterende 
vormen en patronen zit. Op de grond, in de 
aarde, zelfs in de diepste oceaan stikt het van 
de stippen, strepen, golven, spiralen en 
andere ingewikkelde patronen. Je ontdekt ze 
allemaal in dit boek en daarna kun je 

natuurlijk zelf op pad 
gaan om ze in de 
natuur te ontdekken! 
Bijvoorbeeld onder 
Huiden en schilden 
zie je allerlei reptielen 
en amfibieën, met de 
mooiste velletjes en 
prachtigste jasjes.

Beestenfeest
Stuiter luistert vaak voor het slapen gaan 
naar de muziek van Carnaval der Dieren. 
Daar wordt hij lekker rustig van. Nu is er 
een prachtig prentenboek van, met 
muziekfragmentjes en schitterende 
illustraties. Iedere avond leest mama 
Stuiter het verhaal voor over twee broers 
die achter een boekenkast een deur 
ontdekken naar een magische wereld.  
Ga jij met ze mee?

Linke soep 
Noa is dol op lezen. Grappige verhalen, die 
soms ook een tikkie spannend zijn, vindt 
ze het allerleukste. 
Nu leest ze iedere 
avond in de 
dierenverhalen-
bundel Een 
krokodil in het bad. 
Een verzameling 
hilarische frag-
menten uit de 
tofste verhalen 
over dieren en de natuur. Wat zou jij doen 
als er een krokodil in je bad zit, je moeder 
de hamster opzuigt of je een slang in je 
koffer vindt?

Schatzoeken
 Rebel weet ontzettend veel van dieren. Dat 
komt omdat ze veel over vogels, insecten, 
zeedieren en slootdieren leest. Het liefst leest 
en bladert ze in Soorten schat. In dit boek 
staan meer dan honderd soorten beestjes en 
planten die in Nederland te vinden zijn. Zelf 
spotten? Begin 
in je eigen buurt. 
Misschien 
ontdek je wel de 
bruine kikker of 
een pad in de 
sloot. Weet jij 
het verschil al 
tussen die twee?

Carnaval der dieren 
Uitgeverij Christofoor – A 22,50

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

VOOR JOU 
    ONTDEKT
VOOR JOU 
    ONTDEKT Keet knutselt de jungledieren die ze liever niet in het echt tegenkomt.  

Deze kleine krokodil kan geen kwaad en is om mee te spelen.  
Maar de bek maakt ze natuurlijk wel zo groot en eng als mogelijk!

Wat heb je nodig?
• Eierdoos van 10 stuks  •  Groene verf
• Groen papier  •  Wit papier
• Schaar en lijm en/of plakband

Zo maak je het 
Stap 1.
Knip of scheur de helft van de 
eierdoos en verf die groen aan 
de binnenkant en ook aan de buitenkant.

Stap 2. 
Nu ga je vier pootjes maken. Deze ‘muizentrappe-
tjes’ of ‘kaboutertrapjes’ maak je zo: knip twee 
lange stroken groen papier (van de lengte van het 
vel). Plak de beginstukjes aan elkaar vast, haaks op 
elkaar, dus net als de letter L. Vouw dan steeds de 
stroken over elkaar heen, om en om.

Stap 3.
Voor de kop met bek knip je een boven- en 
onderkant uit het groene papier, net zo breed als 
de eierdoos en iets spits toelopend. Knip de staart 
net zo.

Stap 4.
Knip uit het witte vel twee rijtjes tanden - of vier 
rijtjes dan kan je de onderkaak ook doen. Het is 
eigenlijk een strook met driehoekige ijsbergen 
waar je ook een vouwrand aan hebt gelaten. 
Knippen met een kartelschaartje kan ook. Lijm die 
rand vast aan de kop. Knip ook twee ronde witte 
oogjes uit en lijm die vast.

Stap 5.
Plak (of niet) nu de poten, kop en staart aan het 
lijf vast. Hallo meneer de krokodil!

Een K K K Krokodil!
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Fossielen worden gemaakt door de natuur. Vaak zijn 
ze miljoenen jaren oud. Als je geluk hebt, kun je ze 
zelf ook vinden. Op het strand of zelfs in je eigen 
woonplaats. 
  
Fossielen zijn sporen van dieren of planten die 
honderdduizenden of miljoenen jaren geleden op 
aarde leefden. Wist je dat het woord fossiel van het 
Latijnse woord fossilis komt wat letterlijk verkregen 
door graven betekent? 

Verrassing in de grond
Hoe ontstaat zo’n fossiel nu eigenlijk? Als een dier 
overlijdt, verdwijnen zijn huid en spieren, maar de 
harde botten en tanden blijven vaak over. Het kan 
gebeuren dat daaroverheen een laagje klei of modder 
komt. Daardoor kunnen de resten niet verrotten, maar 
wél verstenen. Of ze laten een afdruk achter. Die 
afdrukken of versteende resten noemen we fossielen. 
De meeste dode dieren worden nooit een fossiel. Dat 
komt doordat de resten van het beest al zijn verdwe-
nen voordat het bedekt wordt door zand, steen of klei.

Eeuwenoude fontsten
Een dier dat in een fossiel verandert, wordt meestal 
pas na miljoenen jaren ontdekt. Dan pas is het fossiel 
helemaal naar de bovenkant van de aarde gekomen. 
Fossielen kunnen grote skeletten zijn, of kleine 

zeeschelpen. Een andere vorm van fossielen zijn de 
spoorfossielen. Dan zijn er afdrukken, sporen en paden 
te zien, zoals pootafdrukken van dinosaurussen of 
wormgangen. Ook eieren en keutels kunnen verste-
nen. Zo zijn in China veel fossiele eieren van dinosau-
russen gevonden. Het oudste fossiel is heel klein en 
meer dan 3 miljard jaar oud. Dit is het eerste bewijs 
voor leven op aarde. 

Dinopoten
Fossielen geven ons heel veel informatie. Door ze 
goed te onderzoeken, kunnen we heel veel te weten 
komen over het leven en gedrag van dieren die 
miljoenen jaren geleden de aardbol bevolkten. En hoe 
ze eruitzagen. Zonder fossielen zouden we nooit 
geweten hebben dat er ooit dinosaurussen hebben 
geleefd. Door onderzochte pootafdrukken weten we 
bijvoorbeeld dat dinosaurussen in kuddes leefden en 
dat varens er miljoenen jaren geleden net zo uitzagen 
als nu. Iemand die fossielen bestudeert, heet een 
paleontoloog. Door het werk van paleontologen 
komen we steeds meer te weten over de dieren en 
planten uit het verleden. 
Helaas kun je niet alles over een dier te weten komen 
als je fossielen bestudeert. Niemand weet bijvoor-
beeld zeker welke kleur dinosaurussen hadden. Ook 
weet niemand hoe hun ogen eruitzagen en of de 
dieren geluid maakten. 

HOE 
WORDT HET 

GEMAAKT

Fossielen
Uit eigen bodem
In ons kikkerlandje zijn ook fossielen te vinden. In 
Zuid-Limburg zit bijvoorbeeld steenkool in de bodem. 
Daarin zitten veel fossielen van boomvarens en in de 
mergel (zacht kalksteen) zijn fossielen van zee-egels en 
inktvissen gevonden. En wist je dat in Limburg ook 
resten zij gevonden van een mosasaurus, een dinosau-
rus van wel vijftien meter lang! Deze kun je bewonde-
ren in het Natuurhistorisch Museum in Maastricht. Ook 
in de Achterhoek zijn pootafdrukken en fossielen 
gevonden van dinosaurussen. En vissers op de Noordzee 
vinden heel soms kiezen van mammoeten die duizen-
den jaren gelden op de drooggevallen bodem van de 
Noordzee leefden. 

Speurtocht
Als je heel goed zoekt, kun je het geluk hebben dat je 
zelf iets vindt van heel lang geleden. Fossielen vind je 
namelijk niet alleen in afgelegen groeves of langs verre 
stranden, ook in dorpen en steden zijn fossielen te zien. 
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Je moet alleen even weten waar je moet kijken. In 
stenen, muren en stoepen zijn soms hele mooie 
fossielen te vinden. Misschien heb jij al eens een 
fossiel bij jou in de buurt gespot? In de stad vind je 
fossielen vooral in en om oude gebouwen, overal 
waar natuursteen is verwerkt kun je er een tegen 
komen. In verschillende steden organiseren ze 
regelmatig stadsfossielenjachten of -speurtochten, 
zoals in Utrecht, Den Haag of Delft. 

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



DIT KAN IK BETER 
DAN M’N OUDERS! 

Huidverzorging

Ik heb het nog nooit 
gedaan, maar 
ik denk dat ik het 
wel kan
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je gezicht en masseer zachtjes met een beetje 
warm water. Deze scrub is ook goed voor je 
ellebogen en knieën.

Face wash van verse melk
In de oudheid gebruikten ze vaak melkbaden. 
Het zuur in melk haalt dode huidcellen weg en 
geeft een glans. Neem een paar eetlepels 
(geiten)melk, een theelepel honing en een 
halve theelepel olijfolie. Meng dit goed door 
elkaar en was je gezicht ermee. Een beetje 
masseren of deppen kan ook en spoel het 
daarna weer af.

Natuurlijke gezichtsreinigers en maskers van 
melk, modder, honing, yoghurt en komkom-
mer gebruik je om vieze troep die uit de lucht 
komt te verwijderen en je huid gezond te 
maken. Laat je ouders meedoen met deze 
beautydag en hun gezicht en handen stralen 
als nooit tevoren!

Een gladde huid heeft niet iedereen. Maar 
je kunt jouw velletje wel goed verzorgen. 
Natuurlijk met zelfgemaakte en biologi-
sche hulpmiddeltjes, want echte scouts 
halen alles uit de natuur. 

Wist je dat een slang als enige dier zijn 
huid in z’n geheel vernieuwt? Hij doet zijn 
oude vel uit en maakt plaats voor een 
nieuwe huid met weer prachtige frisse 
kleuren. Op zo’n manier vervellen kunnen 
wij mensen niet, maar we kunnen wel 
‘scrubben’ om onze huid glad te maken.

Suiker scrub
Met suiker kun je dode en schilferige deeltjes 
huid wegpoetsen. Neem een kwart kopje 
ruwe kristalsuiker en meng het met een beetje 
water totdat je een pasta hebt. Doe er wat 
olijfolie bij om het soepel te maken. Smeer op 
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Yoghurtmasker
Yoghurt laat je huid zacht aanvoelen en is een 
natuurlijk bleekmiddel voor vlekjes. Neem 
een eetlepel yoghurt en doe er een theelepel 
water bij. Meng goed met een vork. Breng het 
masker aan op je gezicht, maar laat de huid 
rondom je ogen vrij, alsof je een bril draagt. 
Laat 20 minuten intrekken en spoel af met 
lauw water. 

Met honing
Voor nog meer effect kun je aan het yoghurt-
masker een theelepel honing toevoegen. Wist 
je dat honing een van de beste dingen is die je 
op je huid kunt smeren? Het is vochtinbren-
gend en bacteriedodend. Kaneel of caca-
opoeder geven ook een zoet effect.

Tomatenpulp
Tomaten maken de poriën strakker (poriën 
zijn kleine gaatjes in je huid) en kunnen 
huidirritatie verminderen, bijvoorbeeld 
roodheid door zonnebrand of jeukende 
puistjes. Snij een tomaat doormidden en wrijf 
rond op je gezicht zodat de pulp en de 
sappen in je huid doordringen. Laat 15 minu-
ten indrogen en spoel af met koud water. 

Let op: als je allergisch bent voor  
melkproducten of voor tomaat gebruik 

je deze producten niet.

Door de geschiedenis heen werd zout 
gezien als wondermiddel voor allerlei 
kwalen in je lijf, maar kan ook handig zijn 
aan de buitenkant, zoals schilfers.  
Een paar zoute beautytips:

Masker van zuiveringszout
Zuiveringszout, in het Engels baking soda 
genoemd, is niet agressief voor je huid en kun 
je gebruiken voor een natuurlijke ‘peeling’, net 
zoals de slang zijn vel vernieuwt. Maak een 
pasta van een theelepel zuiveringszout met 
een paar druppels water. Doe dit op je gezicht, 
laat het een paar minuten intrekken en masseer 
dan in cirkels rond. Spoel af met lauw water.

Ruwe handen
Ruwe werkhanden of voeten kun je inwrijven 
met gewoon zout om de dode huidcellen te 
verwijderen. Het resultaat is fris en glad. Als ze 
niet lekker ruiken, voeg je een paar druppels 
citroensap toe.

Anti-puistjes-maskertje
Zout vermindert de ontsteking van een puistje, 
dit gebeurt ook als je zwemt in zeewater. Thuis 
kun je een beetje zuiveringszout met een 
eetlepel warm water mengen en met dit papje 
het puistje aanstippen. Laat het indrogen en 
spoel daarna af. 

Frisse huisdieren
Niet alleen je ouders, maar ook je huisdieren 
kunnen meedoen aan de beautydag! Strooi wat 
zuiveringszout in de vacht van je hond of kat 
en borstel het door. Het beestje glanst en ruikt 
lekker fris.

Zonbescherming
De zon is een van de boosdoeners van een 
vlekkerige huid of het krijgen van rimpels. 
Omdat jij bij Scouting vast veel buiten bent, 
doe je er goed aan altijd zonnebrandcrème op 
je gezicht te smeren.



Je steunt Scouting in Nederland met je aankoop 11 échte winkels

SCOUTING ORIGINAL HOODIE
Verkrijgbaar in de kleur navy of burgundy en 
in de maten 128, 140, 152 en XS t/m 4XL 

Vanaf € 24,95

TOP PRANKS
De beste grappen in een klein 
doosje. Verkrijgbaar in zes 
verschillende varianten.

€ 3,95

SCOUTPROOF FLUITJE
In de kleuren rood, blauw, zwart 
en groen 

€ 2,00

SLEUTELHANGER 
KOMPASJE
Materiaal pvc 

€ 1,00SILICONEN ARMBANDJES 
MAKEN
Maak/versier je eigen armbandjes.

€ 4,95

SURVIVALFLUIT
€ 3,95

50 NATUUREXPERIMENTEN 
OM ZELF TE ONTDEKKEN
Ga erop uit! Tuinen, parken en bossen zitten vol 
geheimen. Met deze kaarten op zak ontdek je een 
aantal van deze geheimen.

€ 10,95

WWW.SCOUTSHOP.NL/CADEAUS

HOOR WIE
   SCOUT DAAR KINDEREN

11 échte winkels Producten speciaal getest door en voor scouts

TOP MAGIC
De beste goocheltrucs in een 
klein doosje. Verkrijgbaar in zes 
verschillende varianten. 

€ 3,95

SLEUTELHANGER 
KOMPASJE
Materiaal pvc 

€ 1,00

GEHEIMCODE PEN
Deze pen voor kleine speurders schrijft 
‘onzichtbaar’. Alleen leesbaar met het 
meegeleverde UV-lampje.

€ 3,95

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

€ 10,95

MINI MONDHARMONICA
met ketting

€ 4,95

EXPEDITIE NATUUR ZAKLAMP
Met karabijnhaak in de kleuren zwart, blauw, 
rood en groen. 

€ 4,95

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

€ 24,95

EXPEDITIE NATUUR
FIRESTEEL MET MULTITOOL

€ 24,95

POWERPLUS SOLAR 
RECYCLING TOY SET
Plezier en educatie voor jong en oud. 
Bouw verschillende modellen die tot 
leven komen door zonne-energie. 
Profi teer van extra korting met de 
actiecode uit de Postcodeloterij 
voordeelagenda 2023.

€ 24,95

WWW.SCOUTSHOP.NL/CADEAUS



VOOR JOU 
 ONTDEKT

Het waarschuwingssignaal van de ratelslang, dat raspende tsj-tsj-tsj, is een van de meest 
afschrikwekkende geluiden in de natuur. Want als je het kunt horen, ben je eigenlijk al te 
dichtbij. Maar… met een zelfgemaakte ratel of schellenraam zit je goed. Sis en ratel erop 
los: lekker veilig tijdens een opkomst. 

Old skool ratel
Nodig:
• 1 vliertak (ca. 25 cm lang en 3 cm dik)
• scherp (hout)mes
• handboortje
• touw

Snijd met het mes de schors  
van de tak af en splijt de tak doormidden. 
Verwijder het witte merg. Kerf nu dwars op de 
bovenkant van de tak een groef van zo’n 3 mm 
breedte en 4 mm diep. Maak zo een aantal van 
deze groeven met steeds 2 cm afstand ertussen. 
Boor aan het einde een gaatje. Haal het touw 
erdoorheen en maak hier een zogenaamde 
‘strijker’ aan vast. Deze kun je maken van een 
langwerpige steen of een stukje hard hout. 

Schellenraam 
Een schellenraam is een ratel, gemaakt met 
kroonkurken. 

Nodig: 
• stuk bezemsteel van 30 cm
• verf en stiften
• 12 kroonkurken
• tang 
• blok hout 
• hamer
• 3 spijkertjes van 4 cm lang 

Sissen en ratelen 

Verf het stuk bezemsteel in een mooie kleur en 
maak er eventueel een mooie tekening op met 
viltstift. Zitten er viltjes in de kroonkurken? 
Peuter die er dan eerst uit. Anders klinkt straks 
je ratel dof en dat wil je niet. Voor een extra 
mooi geluid sla je de kroonkurken plat. Buig 
eerst met de tang de scherpe randjes iets naar 
buiten, zo weet je zeker dat ze in de goede 
richting gaan. Leg daarna de kroonkurken met 
de bedrukte kant naar boven, leg er een blok 
hout op en sla met de hamer tot ze plat zijn 
(schelletjes). Maak gaatjes in het midden van 
elk schelletje: dat doe je makkelijk door er een 
spijkertje doorheen te slaan. Sla voorzichtig 2 
spijkers met elk 4 schelletjes aan een kant en 
nog 1 spijker met 4 schelletjes aan de andere 
kant van de houten stok.

TIP: Je kunt natuurlijk zoveel spijkers en 
kroonkurken gebruiken als je wilt. 
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Het dikke boek van alle bijzondere dino’s 
Anusuya Turan – Lannoo A 22,99

Elsje Superscout – Hercules &  
Valkema- Uitgeverij L – A 9,95

Win je aankoopbedrag terug! Als je nu het Elsje boek koopt op ScoutShop.nl  
dan maak je automatisch kans om het aankoopbedrag terug te winnen.
Uit alle verkopen in oktober en november trekken we drie winnaars.

De jongen die met een walvis zwom 
Nizrana Farook – Veltman Uitgevers A 15,99

Rocca en de verdwijning van Oma Sala 
Sharid Alles – Rose Stories  – A 15,99

WIN! We mogen 3 exemplaren van dit boek weggeven!

Toverkoken
Zou jij willen dat er 
een tovermiddeltje 
bestaat dat je liefdes-
verdriet minder 
maakt? Rocca’s oma 
Sala helpt je! Zij kan 
toverkoken! Op een 
dag komt er wel een 
heel raar mailtje 
binnen. In het mailtje 
wordt er gevraagd of 
oma Sala een middel-
tje wil maken zodat niemand meer de baas 
kan spelen over iemand anders. Dan verdwijnt 
oma Sala en Rocca weet zeker dat dit iets te 
maken heeft met dat vreemde mailtje. Vindt 
Rocca haar oma terug? 

 
Monsterzee
Als Razi achter piepkleine babyschildpadjes 
aanrent op het strand, ontdekt hij een boot 
waarin een beweging-
loze jongen ligt. Er 
zitten boze mannen 
achter de beweginglo-
ze jongen, genaamd 
Zheng, aan. Zheng is op 
zoek naar de Dolk van 
Serendib. Deze is 
verstopt op de 
Olifantenrots. Lukt het 
de jongens met hulp 
van zus Shifa de schat te vinden?

Ontdekkingstocht
In dit boek ontmoet je bizarre, prachtige maar 
ook angstaanjagende wezens. Wist je dat de 
schildpad 
Archelon zo 
groot was als 
een auto? De 
Muttaburrasau-
rus een ballon 
op zijn neus had 
om mee te 
toeteren? Ga 
mee op wonder-
baarlijke 
expeditie!

 
Win het Elsje Scoutingboek
De leukste Scoutingavonturen van Elsje lees 
je nu in het hilarische stripalbum Elsje 
Superscout. Of het nu survival in het bos is 
of de stad en of ze knollen eet of fastfood… 
Samen met scout Gait-Jan kan ze elke 
uitdaging aan. Van 
plastic soep, een 
bezoek van bescherm-
vrouwe Máxima, tot 
aliens op een jamboree 
… Dit stripalbum is een 
must-have voor elke 
scout. En de ultieme 
uitdaging: geniet van 
Elsje, als je durft!

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

1.  Een zwarte leguaan eet weleens een hapje:

2.  Een slangenhalsschildpad spuit met stinkspray 
als hij zich bedreigd voelt.
 A. waar
 B.   niet waar

3. Dankzij welke truc kan een woestijnhagedis 
over snikheet zand lopen?
 A. Hij pist over zijn poten om ze koel te houden.
 B.  Hij skiet met blaadjes over het zand ter 

bescherming.
 C. Hij danst tijdens het lopen. 

4.  Wat doet een arizona-koraalslang als er gevaar 
dreigt? 
 A. Hij laat een flinke knetterscheet.
 B.  Hij laat een stinkboer.
 C.  Hij schreeuwt luidkeels tegen zijn vijand. 
 D.   Hij spuwt een stinkend goedje naar zijn belager.

Vind jij jezelf een reptielen-

expert? Pak een pen, 

test je kennis en ontdek 

of jij echt zo’n razende 

reptielenkenner bent! 

A.

C.

B.

D.

4.  Wat doet een arizona-koraalslang als er gevaar 
dreigt? 
 A. Hij laat een flinke knetterscheet.
 B.  Hij laat een stinkboer.
 C.  Hij schreeuwt luidkeels tegen zijn vijand. 
 D.   Hij spuwt een stinkend goedje naar zijn belager.

reptielen
de razende

Een zwarte leguaan eet weleens een hapje:

Dankzij welke truc kan een woestijnhagedis 
over snikheet zand lopen?

 Hij pist over zijn poten om ze koel te houden.
  Hij skiet met blaadjes over het zand ter 

reptielen

ADVERTORIAL
Antwoorden
1. B. 
2. A. Dat stinkende gele goedje wordt vooral ingezet tegen roofvogels en grote varanen. 
3. C. 
4. A. 
5. C. Sommige kunnen meer dan zeven meter lang worden. 
6.  B. Het lichaam van deze gekko lijkt zélf op een blaadje!  
7.  C en D. Een landschildpad kan helemaal niet zwemmen en een kameleon 
   bakt er ook niet veel van! 
8. D. Die baard bestaat uit stekels en wordt bij gevaar opgezet om groter te lijken.  

Lees meer in Wild van Freek
www.wildvanfreek.nl
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reptielen-quiz
de razende Ik denk

 dat ik 

alle ant
woorden 

wel weet! 

5. Hoe lang kan een zeekrokodil maximaal worden?

6.  Een bladstaartgekko camoufleert zichzelf
 door in een berg bladeren te duiken.

A. waar
B. niet waar

8.  Wat is níet waar?
 A. Een slang knippert nooit met zijn ogen.
 B.  Bij gevaar blaast een witkeelvaraan zijn keel op.
 C.  Een schildpad kan maar één poot tegelijk 

verzetten.

ER LEEFDEN EERDER
KROKODILLEN

OP AARDE 
DAN DINO’S.

 A.

 C.

 B.

 D.

reptielen
5. Hoe lang kan een zeekrokodil maximaal 

een berg bladeren te duiken.
A. waar
B. niet waar

A.

C.

B.

D.

quiz

ADVERTORIAL
Antwoorden
1. B. 
2. A. Dat stinkende gele goedje wordt vooral ingezet tegen roofvogels en grote varanen. 
3. C. 
4. A. 
5. C. Sommige kunnen meer dan zeven meter lang worden. 
6.  B. Het lichaam van deze gekko lijkt zélf op een blaadje!  
7.  C en D. Een landschildpad kan helemaal niet zwemmen en een kameleon 
   bakt er ook niet veel van! 
8. D. Die baard bestaat uit stekels en wordt bij gevaar opgezet om groter te lijken.  

7.  Welke twee dieren kunnen supergoed zwemmen?

 D.  De baard van een baardagame bestaat uit haar.Lees meer in Wild van Freek
www.wildvanfreek.nl

Scouting 170x245.indd   3Scouting 170x245.indd   3 31-08-2022   15:0331-08-2022   15:03



24 |  scouting magazine 

26 Een reuzenweg door zee
27 Reptielen Quiz
30 Hoe maak je zelf...

FLITZ
11 TOT 15 JAAR



Het zijn koudbloedige dieren en er zijn maar 
liefst 8240 soorten op de wereld.  Maar weet je 

dit ook van deze reptielen? 

  
A 4
B 40 
C 400

1.

A De lederschildpad 
B De alligatorschildpad  
C De reuzenschildpad

2.

Reptielen

Hoeveel van de 7100 soorten 
hagedissen leven er in Nederland?

Welke soort schildpad wordt  
het grootst?
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Aan de kust van Noord-Ierland staan wel 40.000 enorme zeshoekige 
pilaren die als een trap van hoog naar laag de oceaan in gaan. Van 
bovenaf lijkt het wel de schubbenhuid van een reuzenreptiel dat 

langzaam het water inglijdt…

Een reuzenweg door zee
Antwoorden
1 - A: Slechts 4 soorten: de zandhagedis, levendbarende hagedis, muurhagedis en de hazelworm. 
2 - A: Hij kan 650 kilo zwaar en 210 centimeter lang worden. De lederschildpad kan zelfs 35 kilometer per uur zwemmen en dat allemaal op een dieet van 
alleen maar kwallen. Ter vergelijking: de reuzenschildpad weegt ‘maar’ 360 kilo en meet maximaal 150 cm.
3 - C: Een gewone krokodil heeft er ‘maar’ 80
4 – A: Een beet van de inlandtaipan bevat genoeg gif om 100 mensen, 250.000 muizen of twee Afrikaanse olifanten te doden.
5 – A: De schubbenhuid van reptielen vertellen het verhaal van hun grote evolutionaire sprong. Voor het eerst konden
 gewervelde dieren dankzij deze beschermingslaag uit de wateren komen, zonder het risico van uitdroging.

A 50 tanden
B 90 tanden
C 110 tanden 

3. De gaviaal is de – ernstig bedreigde
krokodilsoort met de meeste tanden. 
Maar hoeveel heeft hij er? 

4.

A De inlandtaipan uit Australië
B De zwarte mamba uit Afrika
C Gewone lanspuntslang uit   
 Midden- en Zuid-Amerika 

Welke slang is de giftigste  
slang ter wereld?

5.

A Waar 
B Niet waar

Alle reptielen hebben  
een schilferige huid

De hoogste pilaren oftewel zuilen zijn wel 12 
meter hoog. Op een luchtfoto zie je ertegen-
over in Schotland dezelfde zuilen. De Giant's 
Causeway is dus gigantisch! Is dit een weg 
gemaakt door reuzen of een eeuwenoude 
creatie van de natuur door vulkanen, basalt en 
een ruige zee?

Een legende
Deze Giant’s Causeway is een natuurlijk kunst-
werk van 275 meter lang en steekt zo'n 150 
meter het water in. Letterlijk betekent de naam: 
‘de verhoogde weg van de reus’. Omdat er zo 
veel zuilen zijn, is het geen wonder dat er veel 
verhalen worden verteld over deze plek. Lange 
tijd werd er gedacht dat deze trap in Ierland 
ooit een weg was, die 120 kilometer lang door 
de zee richting Engeland liep, misschien wel 
gemaakt door de reus Finn McCool. Verderop 
op het Schotse eiland Staffa lijken dezelfde 
zuilen op een enorm en magisch kerkorgel en 
gaan ze wel 60 meter een grot in (Fingal's Cave). 
Veel kunstenaars zijn hierdoor geïnspireerd en in 
de 19e eeuw heeft de componist Felix Mendels-
sohn er mooie muziek door geschreven.

Vulkaanuitbarstingen
Al staat de Ierse cultuur bol van de verhalen en 
sprookjes, toch heeft deze bijzondere plek geen 
geschiedenis van reuzen zoals vaak bij het 
haardvuur wordt beweerd. Volgens geologen 
bestaat er een simpele uitleg. De pilaren zijn 
namelijk gemaakt van basalt. Dat is een steen-
soort die soms als vloeibare lava bij een vulkaan-
uitbarsting uit de aarde spuit en dan stolt -  
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stollen betekent hard worden door de kou. 
50 miljoen jaar (!) geleden waren er veel vulkaan-
uitbarstingen bij Ierland en Schotland. Wanneer 
het hete basalt op een andere, al eerder 
gestolde laag terechtkomt, kan het langzaam en 
gelijkmatig afkoelen. Dat is het geheim van deze 
bijzondere vormen. 

Patroon van zeshoeken
Bij het afkoelen krimpt de bovenste laag basalt 
en barst in een regelmatig patroon van zeshoe-
ken. Die breuken zetten door naar de onderste 
lagen van de steen. Ook hebben de zee en de 
wind er eeuwenlang tegenaan geschuurd en zo 
bleef het niet een groot blok van basalt maar 
kwamen er zuilen in. De zuilen die in het water 
staan, zijn na een eeuwigheid korter geworden 
omdat ze voor een deel door de zee zijn 
weggesleten. Toch zijn de kleinere altijd nog zo'n 
6 meter hoog. Kun je je voorstellen dat je 
ernaast staat? Een reus voel je je dan zeker niet, 
eerder een dwerg!
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Bedankt! Met ruim 2700 deelnemers 
hebben wij dit jaar tijdens Pasen ein-
delijk het 65e jubileum kunnen vieren! 
Mede dankzij alle vrijwilligers die zich 
ondanks corona zijn blijven inzetten 
voor de HIT. Het Paasweekend zat zoals 
vanouds vol met leuke en gave activitei-
ten, maar ook vol met gezelligheid! Zien 
wij jou volgend jaar (weer) bij de HIT?! 

Wat is de HIT? De HIT staat voor hikes, 
interessekampen en trappersexpedities 
die worden gehouden op verschillen-
de locaties door het hele land. En het 
leukste is… JIJ mag kiezen wat voor gaaf 
avontuur je wilt beleven! Je kan alleen 

of samen met je Scoutingvrienden een 
HIT-activiteit kiezen. Er zijn meer dan 
80 verschillende kampen.

Inmiddels zijn wij achter de schermen 
alweer druk bezig met de voorbe- 
reidingen voor HIT 2023. In december 
plaatsen wij de HIT-courant op onze 
website, hierin kun je alle HIT-activi-
teiten en praktische informatie vinden. 
Kies jouw favoriete HIT-activiteit en 
schrijf je in januari 2023 hiervoor in! Blijf 
op de hoogte en volg onze social media 
kanalen of houd de website hit.scouting.
nl in de gaten. Enne, dat Paasweekend 
gauw blokken in je agenda!
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HIT – 65 jaar (SC)Outdoor

SLAPEN

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

SET
AANBIEDING

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

€ 44,95

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

€ 54,95
Ledenprijs € 49,95

LEDEN
VOORDEEL

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

Vanaf € 87,50

DUFFLEBAG 50 LITER
€ 34,95

SCOUTPROOF 
ZAKLAMP
€ 14,95

SCOUTPROOF 
TOILETTAS
Verkrijgbaar in 
verschillende kleuren

€ 13,95

SET
AANBIEDING

SET MET TOILETTAS, DUFFLE EN 
ZAKLAMP
€ 49,95

WWW.SCOUTSHOP.NL
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houdt van veel rust. Een beetje stro of een 
laagje bladeren binnen in zijn huis en de egel 
heeft een prima bedje.

Een lekkere snack
Om een vetbol voor de vogels te maken kun 
je kokosvet of frituurvet warm maken (niet al 
te warm) en eenmaal gesmolten roer je er 
vogelzaad doorheen. Gebruik ongeveer 
dezelfde hoeveelheid zaad en vet. Giet het 
mengsel in een leeg opengeknipt melkkarton 
en hang er een touwtje in dat ruim uitsteekt. 
Als het vet eenmaal uitgehard is, kun je het 
pak eraf halen en de vetbol in de tuin ophan-
gen. Kijk uit dat de katten er niet bij kunnen! 
Tip van de Dierenbescherming: leg wat fruit op 
een voederplank.

Klaar voor de kou
Sommige buitenplanten houden niet van de 
vrieskou. Beter zet je ze met pot en al binnen 
op een koele plek in huis of in de schuur, maar 
waar wel wat licht bij komt. Ze drinken veel 
minder dan in de zomer, maar vergeet niet af 
en toe wat water te geven. Mocht je een plant 
hebben die zich niet makkelijk laat tillen, dan 
kun je daar bolletjesplastic omheen wikkelen 
als er vorst wordt voorspeld. Maar nooit dagen 
achter elkaar, want een plant heeft ook lucht 
nodig.

Antiroestmiddel
Gieters, tuinslangen en gereedschap kun je 
beter binnen bewaren. Dan roest het niet zo 
snel en vriest er niks kapot. Bolletjesplastic 
werkt ook prima als isolatiemateriaal, bijvoor-
beeld om het kraantje van de regenton mee te 
beschermen.

Je kunt natuurlijk een knap insectenho-
tel bouwen, maar onder dode takken of 
houtblokken vinden insecten en soms 
salamanders al een schuilplaats. Nog 
meer makkelijke tips voor een dier-
vriendelijke tuin.

Ruim niet te veel op  
De meeste dieren houden ervan om een 
beetje beschut weg te kunnen kruipen en 
slapen het liefst uit het zicht van mens en 
vijand. Een bos takken of een bult van 
blaadjes kan een heel nuttig en warm nestje 
zijn voor de hazelworm of de kikker.  

Nestkastje
De herfst of winter is een prima moment om 
het nestkastje voor de vogels goed schoon te 
maken en te kijken of het dakje nog water-
dicht is. In het vorige Scouting Magazine 
gaven we al de bouwinstructies voor deze 
schuilplek.
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hoe maak je zelf...

Overwinterplek voor de egel
Een heel eenvoudig huisje maak je al met een 
stel bakstenen of een oud rieten mandje dat je 
ondersteboven zet. Zoek er een stil plekje 
voor onder een struik of heg. Een zelfgemaakt 
huisje kun je de afmetingen geven van 30 
centimeter hoog, 40 breed en 30 lang. De egel 
wil het liefst een gangetje naar zijn winter-
slaapplaats. Zo kan een kat hem niet makkelijk 
verrassen. Je kunt hiervoor een stuk regenbuis 
gebruiken, maximaal 40 centimeter lang. Hou 
voor de doorsnede minimaal 13 centimeter aan 
zodat de egel veilig naar binnen kan, maar niet 
vast komt te zitten. Laat het gangetje schuin 
naar beneden aflopen zodat het huisje niet 
volstroomt als het regent. Gebruik je een 
mandje, knip dan met de snoeischaar een gat 
in de zijkant waarin je het gangetje plaatst. 
Met een dakpan of houten plank kun je het 
dak waterdicht krijgen en met takken kun je 
het hele huisje een beetje verstoppen. De egel 

Jouw tuin winterproof 
voor dieren?
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RandomWalking  
Een wandeling maken is op z’n tijd 
lekker en rustgevend. Maar vanuit 

je eigen straat maak je toch vaak datzelfde 
rondje. Saai! RandomWalking probeert dat 
vaste ritme te doorbreken door je iedere keer 
een andere kant op te sturen. Het idee erachter 
is simpel: waar kom je uit als je een willekeuri-
ge richting wordt opgestuurd? Handig: je kunt 
zelf aangeven hoelang de wandelingen mogen 
duren.  
RandomWalking | Gratis | Android en iPhone

Wisdom  
Een antwoord op elke vraag die je 
hebt: dát is even handig. Mits je 

Engels goed is, gaat deze app daarvoor zorgen. 
Tenminste, dat is wat ze beloven. Hoe het 
werkt? Bij Wisdom draait alles om advies. 
Populaire onderwerpen zijn (mentale) gezond-
heid, carrièreadvies en financiën. Zodra jij om 
advies vraagt, hebben anderen de kans om jou 
in de app te ‘bellen’. En andersom, want jij kunt 
ook jouw wijze raad of ervaring kwijt aan 
anderen. 
Wisdom | Gratis | Android en iPhone

natuurmetyouri.nl
Natuur- en wildlifevlogger Youri studeerde 
Bos- en Natuurbeheer aan Wageningen 
University. Hij heeft van verhalen vertellen 
over de natuur zijn beroep gemaakt. De 
Nederlandse natuur, om precies te zijn. Want 
dat die mooi is, wist je natuurlijk al, maar 
Youri hier laat je wel heel speciale plekken 
zien. Wild spotten of retevette rovers, gieren, 
nachtzwaluwen, verliefde spechten, boerende 
damherten of het kleinste uiltje: Joeri laat je 
meegenieten. 

terechtevraag.nl 
Hoe ga je viral op TikTok? Wanneer ben je een 
deugmens? Wat doet een koude douche met je 
lichaam? Beroemd zijn: een vloek of een zegen? 
Is topsport gezond? Terechtevraag.nl geeft alle 
terechte vragen in de samenleving een stem. En 
– waar mogelijk – een antwoord. De actualiteit, 
sportgerelateerde vraagstukken, kwesties in de 
privésfeer of zakelijke conflicten; alles wordt 
besproken.

Railroad Ink Challenge  
Altijd al bij de spoorwegen willen 
werken? Dat is dit je game. Je staat 

aan het hoofd van een spoorwegmaatschappij en 
moet zoveel mogelijk connecties tussen losse 
spoorwegen maken. Breid uit met sporen en 
stations (bonuspunten!), maar laat geen open 
eindes achter (strafpunten!). 
Extra uitdaging vormt de digitale dobbelsteen, 
die je steeds moet gooien. Op de ‘gewonnen’ 
kaarten staan welke opties je hebt.
Railroad Ink Challenge  | Gratis | Android en iPhone

DE LEUKSTE 
BLOGS/VLOGS

DE 
LEUKSTE 

APPS
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Gerookte bloemkool samen met het 
geel van de kaas, het rood van de 
pepers en het groen van de bosui is 
niet alleen een feestje in je mond 
maar ook een feestje voor je ogen. 
Zelfs voor je (kamp-)budget is het 
een feestje! Je hebt het volgende 
nodig:

• 1 Bloemkool
• 2 rode pepers, fijn gesneden zonder  
 pitjes
• 1 bosje bosui, het groen, in dunne   
 ringetjes gesneden
• 1 pakje cheddar kaas 

Je maakt de gerookte bloemkool als 
volgt:
1. Kook de bloemkool 12 minuten in 
ruim water. (Zout is niet nodig, hij 
krijgt voldoende smaak in de volgende 
stappen)
2. Laat na het koken de bloemkool 
even drogen. (Roken kan alleen met 
droge producten, is iets nat dan pakt 
de rook niet)
3. Rook de bloemkool zo'n 15 minuten. 
Dit kan kan op een BBQ maar zonder 
kan ook:
• Neem een schep hete kolen uit je 
kampvuur
• Zet de bloemkool (op een bord of 
schaal of rooster) en plaats de bloem-
kool een klein eindje naast de kolen 

(zodat de bloemkool niet te heet wordt 
en niet verbrand)
• Zet een blikje gevuld met fijn  
zaagsel in de hete kolen zodat dit flink 
gaat roken.
• Plaats een grote kartonnen doos (of 
een lege kampkist, een grote pan of 
iets anders) over de kolen en de 
bloemkool zodat de rook niet weg kan 
en de bloemkool lekker gerookt wordt. 
4. Pak na het roken de bloemkool in 
met de kaas en de de gesneden pepers 
en bosui. Meerdere lagen mag, hoe 
meer je er op krijgt hoe lekkerder.
5. Neem nog een schep kolen uit het 
vuur en plaats de versierde bloemkool 
boven de kolen (nu moet hij wel heet 
worden maar mag niet verbranden) 
en plaats de doos, deksel of pan er 
overheen.
6. Je bloemkool is klaar zodra de kaas 
goed gesmolten is maar .... wacht niet 
te lang anders druipt alle kaas van de 
bloemkool af.

KAMPVUUR 
RECEPT

Gerookte bloemkool
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Houches (www.camping-bellevue-leshouches.com) en houd 
er rekening mee dat de camping op 8 km van Chamonix ligt. 
Maandag: 

Ga die dag eerst maar eens ‘acclimatiseren’, bijvoorbeeld 
door even naar de Col de Voza te gaan, ongeveer 600 m 
hoger. Het dorp Les Houches heeft een supermarkt.
Dinsdag: 6u30

Je eerste traject! Je kunt gemakkelijk beginnen door de 
téléphérique te nemen naar Bellevue (1781 m), om vanaf daar 
iets af te zakken naar de Col de Voza (1653 m). Vandaar ga je 
naar Bionnassay (1314 m), Champel (1201 m), Tresse (1020 m), 
Nivorin (1161 m), Le Lay (1170 m), N.D. de la Gorge (1210 m) en 
zo door naar Nant-Borrant (1460 m). 500 m na Nant-Borrant 
vind je links een ‘Aire de bivouac’ aan het riviertje de Bon 
Nant, waar je gebruik van kunt maken.
Woensdag: 6u15

Het èchte klimmen begint hier. Het groene dal wordt steeds 
kaler en rotsachtiger. De TMB trekt nog even op met de GR5, 
tot aan de Col du Bonhomme (2329 m) en de Col de la Croix 
du Bonhomme (2483 m). Daar is een berghut.  
Vanaf hier neem je de ‘variant’ over de Col des Fours (2665 
m) en zak je daarna af naar de berghutten van Ville des 
Glaciers (1789 m) en loop je stroomopwaarts naar de Chalets 
des Mottets (1870 m). Hier is een refuge en kun je aan de 
bergbeek je kampplaats opzoeken. 
Donderdag: 6u40

Verder naar boven lopend passeer je op de Col de la Seigne 
(2516 m) de Italiaanse grens. Daarna ga je naar Lago Combal 
(2020 m), om daar af te slaan er weer te gaan klimmen naar 
Chalet de l’Alpe supérieure de l’Arp Vielle en zo verder door 
te lopen naar Lac Chécroui (2165 m). Met een schitterend 
uitzicht op de achterkant van de Mont Blanc kun je hier je 
kampplaats gaan zoeken.

Dit zal de laatste expeditietip zijn, welke ik aanlever.  
De 74e tip vanaf 2005. De mooiste expeditie van die 
afdeling is bewaard voor de allerlaatste tip: de Tour de 
Mont Blanc, een trektocht rond het Mont Blanc-mas-
sief. Best pittig, maar door elke explorer met een beetje 
conditie gewoon te doen. Een paar voorwaarden moet 
je wèl in acht nemen.  Je moet de techniek van 
‘wildkamperen’ redelijk onder de knie hebben. Het is 
ook niet handig er aan te beginnen als je conditioneel 
niks geoefend hebt. De hele route is wit-rood goed 
aangegeven en bovendien is het vinden van het juiste 
pad kinderspel geworden met dank aan de GPS.. Gun 
jezelf dat onvergetelijke zomerkamp, bestel de gids van 
dit pad (www.groteroutepaden.be Tour du Mont Blanc 
ISBN 9782751411663) 
Rob Franssen.

TMB:  
Tour de Mont Blanc

Vrijdag: 6u00

De route daalt nu al naar het plaatsje Courmayeur (1224 m), 
waar ook een supermarkt is. Daarna klim je weer naar boven: 
naar Villair Supérieur (1327 m), Curru (1964 m) en Col Sapin 
(2436 m). Daarna iets afdalend kom je aan bij de bergbeek bij 
Séchéron (2260 m) en daar is genoeg plek voor een kamp-
plaats.
Zaterdag: 6u00

Je zal eerst weer 200 m moeten klimmen naar de Pas-Ent-
re-Deux-Sauts (2524 m), om daarna ferm af te dalen naar hotel 
Lavachey (1642 m) in het dal van de Ferret. Daarna stijg je weer. 
Eerst naar Arnuva (1769 m) en daarna naar Refuge Elena (2055 
m) en de Grand col Ferret (2537 m). Zo’n 90 m onder de col 
zijn er vlakke stukjes voor een kampeerplaats, maak daar maar 
gebruik van.
Zondag: 6u50

Bij de Col de Ferret steek je de Zwitserse grens over en kom je 
uit in het dal van de Ferret. Daar passeer je Ferret (1705 m), La 
Fouly (1610 m), Praz-de-Fort (1151 m) en Issert (1055 m). En 
Daarna stijg je 400 m naar Champex, waar een camping is 
(www.champex-camping.ch) en winkels te vinden zijn.
Maandag: 6u20

Vanaf Champex volg je weer een ‘variant’ en die leidt je via la 
Barme (2140 m) naar La Fenêtre d’Arpette (2671 m). Een 
schitterend stuk! Afdalend kom je bij Prise du Bisse (1583 m), 
waar je langs het riviertje de Trient kamp kunt maken. 
Dinsdag: 6u00

Je zal eerst weer een stuk moeten stijgen, naar de Col de 
Balme (2191 m) en hier loop je Frankrijk binnen. Je daalt nu  af 
naar de dorpjes Tour (1463 m) en Montroc-le-Planet (1354 m). 
Verderop ligt Tré-le-Champ (1417 m) en daar vind je Auberge La 
Boerne (www.la-boerne.fr) , waar je ook kunt kamperen.

De kosten 
Flixbus 2 x € 110,- € 220,-
Camping Bellevue Houches 4 x € 8   € 32,-
Camping Champex Zfr 19,-   € 19,-
Auberge La Boerne  € 8,-
Fourage 14 x € 8,- € 112,-
Verzekering: 16 x € 0,70 € 12,-
*Télécabine Bellevue € 16,-
*Mer de Glace Chamonix € 36,- 
Onvoorzien, etc: 10% € 39,-

Totaal: € 430,-
Met *extra € 482,-

Woensdag: 5u50

Voor de laatste keer ga je nu flink de hoogte in. Eerst naar 
Chalet de Chéserys (2005 m) en daarna naar Station du 
téléphérique de la Flégère (1875), Chalet (ruïne) de Charlanon 
(1812 m) en Plan-Praz (2000 m). Dat is feitelijk een tussenstati-
on van de téléphérique, voorzien van een restaurant-bar.
Donderdag: 4u10

Je laatste expeditiedag! Na één uur klimmen kom je nu aan 
op de Col du Brévent (2368 m) en na nog eens een uur 
klimmen sta je bovenop de Sommet du Brévent (2526 m), pal 
tegenover de Mont Blanc. Bij helder weer heb je hier een 
schitterend uitzicht! Na een kleine drie kwartier zit je bij 
Bellachat Cantine (2151 m), waarna je sterk zal gaan afdalen 
door schaduwrijke bossen. Eerst nog Merlet (1562 m) en 
tenslotte je finishplaats Les Houches (1008 m). Je Tour du 
Mont Blanc zit er op! Natuurlijk zoek je hier Camping 
Bellevue weer op.
Vrijdag: 

Een heerlijke dag om bij te komen. Als ‘uitje’ kun je even naar 
Chamonix op en neer gaan om daar het Mer de Glace te 
bezoeken. Maar je kunt ook heerlijk niets doen op de 
camping.
Zaterdag: 
De terugreis. Stel, dat je gebruik maakt van de Flixbus, dan is 
er een vertrek om 10u15 vanuit Chamonix. Die gaat over Parijs, 
zodat je om 05u35 op de vroege zondagochtend aankomt in 
Amsterdam. Maar er gaat ook een bus om 00u30, waardoor je 
op dezelfde dag om 19u15 aankomt, of 16u20 vertrek en 
aankomst om 13u25 ’s zondags. 
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Zaterdag: heenreis

Dat kan op verschillende manieren:
1. een busje huren, mits er iemand is met een rijbewijs. 
Reken voor de afstand Utrecht – Chamonix 920 km. Dat doe 
je in één of twee dagen. Als je na Nancy ‘binnendoor’ gaat, 
dan mijd je de tolwegen en rijd je best de goede kant op.
2. Met de Flixbus. Dat kost pakweg 110 euro per persoon 
enkele reis. Stel, dat je op een zaterdag om 21u00 in 
Amsterdam – Sloterdijk op de bus stapt, dan komt die bus 
(via Lyon) op zondag om 17u25 in Chamonix aan. 
3. Met de trein. Zie hiervoor www.treinreiswinkel.nl. Reken 
op de dubbele prijs van de bus. 
Zondag: aankomst in Les Houches, vlak bij 

Chamonix (1008 m)

Maak je eerste overnachting op Camping Bellevue in Les 
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In Engeland en de Verenigde Staten hebben ze 
het goed begrepen: op charity events heb je een 
eyecatcher nodig. Dat kan een beroemdheid zijn 
– bij het verloten van een avondje uit met 
zangeres Maan of rapper Snelle trekt zelfs de 
grootste gierigaard gul zijn portemonnee – of 
een mooie locatie, bijzonder thema of opvallen-
de decoratie. Hou dit in gedachten.

Wat komt er verder allemaal bij kijken?
Brainstormen. Wie je wil laten deelnemen: 
afgevaardigden van bedrijven, familie, buurtge-
noten? Wanneer en op welke locatie kan het 
evenement plaatsvinden? Met welke optredens 
of (spel)activiteiten vermaak je de gasten?  
Wat ga je doen om geld voor je goede doel op 
te halen: het voorverkopen van zitplaatsen aan 
(diner)tafeltjes, het houden van een loterij of 
collecteren , collecteren? Bespreek alles en 
schrijf de beste ideeën op.

Researchen. Kijk hoe je het financieel gaat 
redden. Zijn er bij Scouting potjes om de kosten 

HANDIGHEIDJES 
FOR LIFE

Overal in Nederland organiseren Scouts 
inzamelingsacties, bijvoorbeeld voor 
vluchtelingen die hulp nodig hebben. Met 
een groter liefdadigheidsevenement haal 
je niet alleen geld binnen, maar zorg je ook 
dat het onderwerp veel aandacht krijgt. 
Explorers, verken de wereld van organisa-
tie en sponsoring!

voor te schieten? Geeft de gemeente een 
subsidie vanwege het goede doel? Moeten de 
mensen entree betalen? Zoek je sponsors? 

Communiceren & netwerken. Persoonlijk 
langsgaan bij bedrijven of restaurants in jullie 
omgeving werkt altijd goed. Ze kunnen doneren 
in geld of in natura: microfoons, muziek- of 
spelapparatuur, lekkere hapjes, prijzen. De 
sponsoren krijgen natuurlijk naamsvermelding op 
jullie flyers en posters. Een goed doel steunen is 
goede reclame! 

Plannen & Coördineren. Maak een plan met 
actiepunten en zet erbij wie de taken op zich 
neemt. Op welk moment in de planning geef je 
het project 'groen licht' en ga je de ruimte 
reserveren en uitnodigingen, flyers en affiches 
maken (go or no-go)? Maak dan ook vast een 
globaal draaiboek voor de dag zelf. Wie van jullie 
heeft de juiste skills om spreekstalmeester te 
zijn? 

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

Handige websites
De stappen die nodig zijn vind je terug op 

websites als www.billetto.nl (liefdadigheid-

sevenement: 10 belangrijke stappen)  

www.socialtables.com, www.wikihow.com 

(How to do a charity event)..

Organiseer Organiseer 
een charity een charity 

eventevent

WWW.SCOUTSHOP.NL

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

GRISPORT ROCKY KIDS
Verkrijgbaar in blauw en antraciet
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 27 t/m 35

€ 79,95
Ledenprijs € 69,95

Maat 36 t/m 39

€ 89,95
Ledenprijs € 79,95

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 38 t/m 47

€ 84,95
Ledenprijs € 64,95

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 profi el 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. 

€ 119,95
Ledenprijs € 109,95

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 32 t/m 40

Vanaf € 64,95

VANAF
€ 69,95

LEDEN
VOORDEEL

NU
€ 64,95
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De toekomst van huisdieren

Nederlandse student met oplossing  
Als we de geschiedenis er op naslaan, zijn het 
waarschijnlijk de honden die het eerst als 
huisdier werden gehouden. Ze hielpen jagers bij 
het vangen van hun vee. Niet veel later maakten 
de katten hun opwachting, ook hier weer 
functioneel, want zij hielden de huizen vrij van 
muizen en ongedierte. Al snel werden de poezen 
en honden als maatjes gezien en werden ze ook 
gehouden als gezelschap. Dat blijkt uit het feit 
dat honden eeuwen geleden naast hun baasje 
werden begraven. Honden hebben wat dat 
betreft van oudsher een voorsprong in populari-
teit. Al in de tijd van de adel werden ze gefokt 
als statussymbool en werden de schoothondjes 
ingezet om dames gezelschap te houden. De 
katten werden pas populair aan het eind van de 
18de eeuw toen ze de associatie met heksen van 
zich konden afschudden.

Corona-dieren
Tegenwoordig zijn er meer huisdieren dan ooit 
te voren. De laatste onderzoeken laten zien dat 
de helft van alle Neder- 
landse huishoudens  
een maatje in huis 
hebben.  

Als gevolg van de lockdowns is de aanschaf met 
maar liefst 8 procent gestegen. Vooral honden 
en katten werden in huis genomen om de 
pandemie op te leuken. Die toename heeft ook 
vandaag de dag nog zijn weerslag op de maat-
schappij. Dierenklinieken hebben lange wacht-
lijsten en hondenpensions zitten helemaal 
volgeboekt; wie op vakantie wil, moet zijn 
viervoeter vaker meenemen. Toch is er ook een 
positief punt; dankzij de coronacrisis is het 
aantal dieren in asiels met maar liefst een derde 
gedaald!

Copy Cats
Waar huisdieren vroeger vooral een nuttige 
functie hadden en later een gezelschaps-reden 
kregen, worden dieren de laatste decennia ook 
gebruikt als statement. Mensen laten met hun 
bijzondere rashond zien; dit ben ik! Films en 
series spelen hierin een belangrijke rol. Dalmati-
ers waren niet aan te slepen na de populaire 
Disney film over de 101 gevlekte puppy’s en 
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Anno 2022 bevindt zich in de helft van alle Nederlandse huishoudens een huisdier. Van vissen tot 
insecten en van reptielen tot zoogdieren; we hebben nu eenmaal graag wat afleiding om ons heen. 
De redenen voor het kiezen van een diersoort, lopen uiteen. De een wil aaien, de ander pronken en 
weer een ander wil vooral leren. Een huisdier is een verlenging van je persoonlijkheid. We houden 
het al lang niet meer bij cavia’s of labradors en alpaca’s of slakken zijn geen uitzonderingen meer. 

Maar slaan we misschien een beetje door in die onderscheidingsdrift? En waar stopt het?

mede door een film als Clueless kreeg de 
verkoop van chihuahua’s een boost. Dat hoeft 
op zich niet negatief te zijn. Problematisch 
wordt het pas wanneer films aanzetten tot het 
houden van dieren die helemaal niet geschikt 
zijn voor een huiselijke omgeving. De populari-
teit van Harry Potter zorgde er bijvoorbeeld 
voor dat iedereen een ‘Hedwig’ in huis wilde 
hebben. Er ontstond een run op witte uilen 
waardoor hele nesten met jonge vogeltjes in 
India werden leeggeroofd om dit status-sym-
bool te bemachtigen. Los van de verstoring is 
dit al een zeer slecht idee. Een sneeuwuil is 
weliswaar een adembenemend dier om te zien, 
maar het blijft een roofvogel die ontzettend 
veel vliegruimte nodig heeft en op onverwach-
te momenten op zijn prooi duikt. 

Exotisch
Opvallen lijkt bij sommige mensen dus de norm. 
Het houden van huisdieren die van oorsprong 
geen huisdier zijn is niet altijd een probleem, als 
je maar weet waar je aan begint.  Exotische 
dieren zoals een slang of een varaan vragen om 
een speciale behandeling en de verzorging is 
zeer kostbaar. Toch winnen deze dieren aan 
populariteit en inmiddels kijkt niemand meer 
op van een schildpad of varaan als huisdier. Of 
wat dacht je van insecten: wandelende takken 
zijn nog steeds heel populair onder jonge 
kinderen. Maar ook hier zoeken mensen het 
meer en meer in extremen. Spinnen zijn niet 
bijzonder genoeg, reuze slakken zijn veel 
interessanter. Wie voor een insect of reptiel als 
huisdier kiest, doet dit om de dieren te obser-
veren in plaats van te knuffelen. En geef ze eens 

ongelijk. Er valt een hoop van reptielen en 
insecten te leren door rustig naar ze te kijken. 
Wie daar de moeite en de tijd voor neemt, 
wordt daar rijkelijk voor beloond; je hebt je 
eigen studieobjecten binnen handbereik.

Toekomst
Wanneer het over de toekomst gaat, wordt al 
snel een link gelegd met robotica, maar in het 
geval van huisdieren is dat geen long shot. In 
zorginstellingen wordt al veel gebruik gemaakt 
van technologie-dieren. Ze hebben een echte 
vacht en maken dierengeluiden. Ze spinnen, 
snorren of blaffen. Uit verschillende onderzoe-
ken blijkt dat een huisdier een positieve 
invloed heeft op mensen met dementie en 
mensen met een aandoeningen in het autistisch 
spectrum. Daarbij werkt een dier stress-verla-
gend. Als iemand niet (meer) voor een huisdier 
kan zorgen, is een robotdier een geschikt 
alternatief. Mensen worden uitgenodigd om ze 
te knuffelen door middel van geluiden en 
bewegingen. Het is een natuurlijke weg om 
interactie aan te gaan. Voor de bewoners van 
verpleeghuizen zijn het op deze manier echte 
huisdieren waarmee ze alles kunnen doen. Wie 
weet zet deze technologie zich door en houden 
we over tien jaar alleen maar van dit soort 
dieren. Ze zijn makkelijk in onderhoud,  lekker 
goedkoop en waarschijnlijk tegen die tijd 
helemaal naar je eigen wensen te vormen. 
Persoonlijker gaat het niet worden. 
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Veel reptielen eten, naast muizen en ratten, ook 
insecten. Denk aan: meelwormen, krekels, sprinkha-
nen, kakkerlakken, fruitvliegjes, springstaartjes, 
spinnen, larven en wormen. Ook wij zelf zijn steeds 
meer insecten gaan eten – als een alternatief voor 
vlees. Insecten bevatten veel goede voedingsstof-
fen, zoals eiwitten, (onverzadigd) vet, ijzer en 
vitamine B. Ze passen dus prima in een gevarieerde 
en gezonde voeding. Je moet het alleen wel durven 
eten. 

Risottoballetjes in filodeeg
Nodig
• zakje mix voor nasi (groenten en kruiden)
• 200 g risottorijst
• 1 ui
• 1 teen knoflook
• 1 kleine prei
• olie
• 600 ml sterke groentebouillon
• 200 g verse meelwormen
• blokje roomboter
• 40 g geraspte kaas 
• pakje filodeeg
• frituurpan of oven 

Zet de nasigroenten-en kruiden in de week. Was de 
rijst. Snipper de ui en pers de knoflook uit. Halveer 
de prei in de lengte en snijd in zeer dunne, korte 
reepjes. Verhit een flinke scheut olie, fruit het uitje 
en knoflook aan. Voeg de nasigroenten, de prei en 
de gewassen rijst toe en fruit deze mee aan. Voeg 
een soeplepel groentebouillon toe en wacht tot de 
rijst het heeft opgenomen. Roer af en toe. Blijf dit 

herhalen tot de rijst gaar  
is (dit duurt ca. 20 minuten).
Spoel ondertussen de meelwormen af en blan-
cheer ze kort in kokend water. Spoel daarna 
meteen onder koud water. Laat goed uitlekken. 
Bak de meelwormen krokant in weinig olie. Voeg, 
als de rijst gaar is, de roomboter, meelwormen en 
de kaas toe en laat de risotto 20 minuten afkoelen.
Snijd de filodeegplakjes in 4 vierkantjes. Leg er 
steeds 2 op elkaar (stervorm). Schep er een 
balletje risotto op en vouw de punten eroverheen. 
Plak vast met wat water en vorm er een balletje 
van. Bak de risottoballetjes in de frituur (enkele 
minuten) of op een bakplaat in de oven (20 min. 
bij 200 C) goudbruin. 
Lekker met loempiasaus.

TIP: Gebruik je gevriesdroogde meelwormen? 
Gebruik dan maar 70 gram. Gevriesdroogde 
meelwormen nemen in volume toe wanneer  

je ze gaat bereiden.
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Durf jij?
Koken met meelwormen

WWW.SCOUTSHOP.NL

PINEWOOD

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
Winddicht en voorzien van veel 
zakken.

€ 74,95

CARIBOU 
Mossgreen / black
Verkrijgbaar in maat 46 t/m 58
Water- en vuilafstotend en met 
versteviging rondom de knieën. 

€ 99,95

SERENGETI
Hunting olive
Verkrijgbaar in maat 46 t/m 58
Een goede pasvorm met veel stretch.

€ 54,95

Functionele en stevige outdoor-

wandelbroeken die tegen een stootje kunnen
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Eerste Beverdoepad in Nederland
In 2021 start Scouting Langenboom met een 
bevergroep. Wekelijks spelen zij in de bossen. 
Wat opvalt is dat er bijna nooit andere 
kinderen aan het spelen zijn. Het idee ontstaat 
al snel om een avonturenpad aan te leggen 
voor iedereen. Het een initiatief is voor de 
gehele gemeenschap, daarom dient Scouting 
Langenboom het project bij de gemeente in. 
Dat wordt beloond en de kosten worden vergoed door de 
gemeente. Met het Beverdoepad wil Scouting Langenboom 
kinderen iets leren over de natuur. De vereniging koos 
twintig dieren die in Langenboom leven. De dieren zijn 
uitgezaagd en kleurrijk geschilderd. In samenwerking met 
Natuurmonumenten is een route in het bos uitgezet. Het is 
een avonturenroute geworden en de looproute staat niet 
vast. Je kunt met de plattegrond zelf kiezen hoe je het pad 
loopt. Alle dieren zijn op mooie kastanje palen vastgemaakt 

en voorzien van een QR-code. De 
boswachter zorgde ervoor dat de dieren 
geplaatst zijn op de plaatsen waar ze ook 
wonen. De specht staat bij een boom met 
een spechtenhotel met wel 7 spechtenga-
ten. De mier staat naast een hele grote 

mierenhoop. Als je de QR-code scant dan vertelt 
elk dier iets over zichzelf. Deze informatie is in 
twee leeftijdsgroepen ingedeeld. Voor elke 

leeftijd staat er ook nog een opdracht of spelletje dat je 
kunt doen. Het pad moest natuurlijk ook een naam hebben, 
dus was de link al snel gelegd met de jaarlijkse Beverdoe-
dag. Hoe toepasselijk is dan de naam Beverdoepad. En zo is 
het eerste (en hopelijk niet het laatste) Beverdoepad in 
Nederland geboren.

Website
Het Beverdoepad heeft een eigen website. Hier is alle 
informatie terug te vinden. Onder andere de plattegrond van 
de route en er is ook een tabblad speurtocht dieren. Op deze 
pagina staat een blad met alle dieren die op de route te 
vinden zijn. Handig om te printen en mee te nemen op de 
route. Zo weten speurders precies welke dieren ze al gehad 
hebben. Scan hiervoor de QR-code. 

Geocache
Om ook de oudere speltakken een uitdaging te 
geven is er aan het Beverdoepad een geocache 
verbonden. Loop de hele route en vind de 20 
dieren. Bij elk dier staat onderaan bij het 
geocache logo, een vraag/opdracht waar men een 
cijfer mee verdient. Als men alle 20 cijfers heeft 
kan met het coördinaat samenstellen van de 
locatie van de cache. En de code om het slot van 
de cache te openen.  De cache is terug ook te vinden op 
geocaching.com

Bevers en welpen:
• tijdsduur: dagdeel
• De te lopen afstand is maximaal 2 km
• Parkeren kan bij het Scoutinggebouw
• In het begin van het Beverdoepad is een grote zandspeel- 
 berg aanwezig
• Extra uitdaging  voor de welpen: d.m.v. de plattegrond een  
 routetechniek uitwerken
• Speltakken die het Beverdoepad gaan lopen kunnen voor  
 alle kinderen een gratis beverdoepadpenning krijgen. 
 De leiding dient dit dat ruim van te voren aan te vragen bij  
 info@scoutinglangenboom.nl

Scouts en explorers
• Hou met het lopen van de cache rekening met enkele uren
• Kijk op onze website voor tips 

WWW.SCOUTSHOP.NL

ON DEMAND

De Scoutfi t is na jaren al niet meer weg te denken uit het 
Scoutingstraatbeeld. Afgelopen jaren kon je je Scoutfi t compleet maken 
met het blauwe Scoutfi t-vest en het Scoutfi t-shirt. Om meer ruimte te 
geven aan de zichtbaarheid en diversiteit van Scoutinggroepen, is er nu 
Scoutfi t on demand.

Met Scoutfi t on demand bieden we jouw Scoutinggroep, speltak of regio de 
mogelijkheid om T-shirts, polo’s, vesten en truien te laten maken die je leden 
met trots zullen dragen en je vereniging een frisse uitstraling geven. 

We hebben de producten met zorg geselecteerd en voorzien deze standaard 
van een Scouting Nederland-logo op de rechtermouw. De linkermouw, 
voorkant, achterkant en borst kun je voorzien van een eigen ontwerp 
dat past bij jouw Scoutinggroep.

Bestellen kan per stuk maar bestel je meerdere stuks in één keer 
dan ben je voordeliger uit. 

De welbekende Scoutfi t-blouse blijft uiteraard ook 
gewoon bestaan.

SCOUTINGKLEDING VOOR JE 
SPELTAK, GROEP OF REGIO!

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

WWW.SCOUTFITONDEMAND.NL
Scoutfi t on demand is offi  ciële partner van Scouting Nederland en ScoutShop.

NIEUW
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Kijk om je heen in je Scoutinggroep, in je bestuur 
of in je team en je kunt ze zo aanwijzen! Vrijwilli-
gers waar je nooit vergeefs een beroep op doet. 
Die er altijd lijken te zijn. Die ook altijd een stap 
vooruit zetten waar anderen twijfelen. Voor wie 
nooit iets teveel gevraagd is. Kortom; de stille 
krachten! Je ziet ze in allerlei functies. Als leider 
of leidster. Je ziet ze als (regio)trainer. Als 
gedreven materiaal-,  gebouw-, of wachtschipbe-
heerder. Scouting Nederland kan niet zonder 
deze gemotiveerde vrijwilligers. Zij zijn de 
smeerolie in onze verenigingsmachine. 
Op veel plaatsen wordt het normaal gevonden 

dan deze vrijwilligers er zijn. Waarom zouden we 
die waarderen of op een andere manier in het 
zonnetje zetten?  Toch is het de kunst om juist 
deze vrijwilligers te behouden voor de vereni-
ging. Daarom waarderingstekens!

Nieuwe waarderingstekens
In 2019 zijn nieuwe waarderingstekens ingevoerd. 
Voorheen waren er Bronzen, Zilveren en Gouden 
waarderingstekens. Vanaf 2019 zijn de Gouden 
Vos, de Gouden Oehoe, het Gouden Edelhert en 
het hoogst haalbare waarderingsteken de 
Zilveren Wolf daarvoor in de plaats gekomen.

Besturen is waarderen!
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Teken van Moed
Alle leden kunnen in bijzondere gevallen van 
moedig optreden ten dienste van anderen een 
teken van moed ontvangen. Over het algemeen 
gaat het om levensreddende handelingen 
waarbij ook het (jeugd)lid zelf zich in een 
gevaarlijke situatie heeft begeven. Daarom is het 
Teken van Moed het enige teken dat ook 
postuum kan worden toegekend.

Bijzondere tekens
Daarnaast kan ook het Teken voor Bijzondere 
Verdiensten worden toegekend wanneer een 
vrijwilliger een kortdurende bijzondere prestatie 
heeft geleverd. Het Teken voor Maatschappelij-
ke Inzet is ook voor jeugdleden bereikbaar. Voor 
waardering van niet leden die een grote bijdrage 
hebben geleverd aan de vereniging is er het 
Vriendschapsteken.

Het instrument waarderingsteken is een goed 
smeermiddel dat een bestuur kan inzetten om 
vrijwilligers te bedanken en gemotiveerd te 
houden. Tegelijk is het niet geschikt of bedoeld 
als afscheidsgeschenk wanneer iemand stopt bij 
Scouting.

Aanvragen door bestuur
Besturen op alle niveaus in de vereniging vragen 
een teken aan met een formulier. 
Dat is in te sturen via de website (scouting.nl/
waarderingstekens). Afhankelijk van welk teken 
wordt de aanvraag beoordeeld door een van de 
interregionaal georganiseerde beoordelingscom-
missies of de landelijke beoordelingscommissie. 
In deze commissies werken rond 55 vrijwilligers 
aan de beoordeling van aanvragen. Een aanvraag 
voor het hoogste teken; de Zilveren Wolf wordt 
exclusief door het landelijk bestuur beoordeeld.

Wil je een waarderingsteken aanvragen? 
Kijk dan of je kunt onderbouwen waaruit blijkt 
dat de vrijwilliger zich meer dan gemiddeld 
heeft ingezet.  Ook het aantal jaren dat de 
vrijwilliger actief is geweest is belangrijk. Dat kan 
goed blijken uit de lijst met actuele- en histori-
sche functies van de vrijwilliger in SOL. De 
secretaris van elk bestuur kan bij die gegevens.

Zilveren Wolf Couden Edelhert Gouden Oehoe Gouden Vos

Teken voor
Bijzondere
Verdienste

Teken van Moed Teken voor
Maatschappelijke

Inzet

Vriendschaps-
teken

Ereteken
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LUCHTSCOUTS
Scoutinggroepen met luchtscouts zijn uniek in 
Nederland. Van de circa 1.000 Scoutinggroe-
pen in Nederland zijn er 12 groepen waarbij 
de activiteiten te maken hebben met lucht-
vaart. Luchtscouts bezoeken bijvoorbeeld 

luchtshows of vliegvelden en leren alles over 
vliegen. Ook bouwen ze modelvliegtuigjes 
waarmee ze de wereld van de luchtvaart 

ontdekken.
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Luchtscouts uit verschillende delen van Nederland hebben zich gedurende het Hemel-
vaartsweekend verzameld in Lelystad. Gezamenlijk hebben zij nieuw leven geblazen in 
het landelijk luchtscouts weekend. De laatste editie van het landelijk weekend was in 
2013. Tijdens deze nieuwe editie werd het ATC-spel centraal gesteld, waarbij door het 

winnende team een bokaal werd gewonnen.
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Landelijke luchtscouts  
weekend

Het LLW was een driedaags kamp bij Scou-
tinggroep Ascanen in Lelystad. Het kamp 
werd bezocht door de Luchtverkenners 
Hellevoetsluis, de Luchtvaartgroep uit Zeist, 
Willem Versteegh Eskader (Ursem) en de 
Drones uit Drachten. De scouts van deze 
Scoutinggroepen kregen een uitdagend 
programma, waarbij activiteiten aangebo-
den werden met het thema lucht. Het 
programma bestond onder andere uit 
verschillende workshops, demonstraties en 
een bezoek aan Aviodrome. 

Luchtbrug
Wat minstens zo belangrijk is, is dat er een 
luchtbrug geslagen wordt tussen de groepen 
en dat de luchtvaart onder de jeugd wordt 
gepromoot. Dit werd gedaan tijdens de 
verschillende activiteiten door samen te 
werken, maar ook door ’s avonds bij het 
megakampvuur met elkaar te praten en te 
vertellen over verschillende lucht- 
scoutingavonturen!

Activiteiten
De luchtactiviteiten varieerden enorm! Zo 
werd er in een boom geklommen om 
vervolgens naar beneden te abseilen. De 
scouts konden op de zolder van het clubge-
bouw indoor met een drone vliegen onder 
leiding van de Hobby Computer Club (HCC). 
Andere scouts bouwden een vlieger of 
schoten een raket af. Maar ook konden de 
scouts ervaren hoe het is om te vliegen, 
want met behulp van de Flightsimulator 
afdeling van HCC konden zij zelf een 
vliegtuig besturen! 
Ook kregen de scouts een uitleg over hoe 
zij met een drone kunnen vliegen. Dit werd 
uitgelegd tijdens een uitgebreide demon-
stratie van HCC!drones.
Het Reizend Scoutingmuseum was aanwe-
zig. Met het bezoek aan het Scoutingmuse-
um konden de scouts de geschiedenis 

ervaren van ruim 100 jaar Scouting in 
binnen- en buitenland. Het museum 

toonde een prachtige collec-

tie van verschillende foto’s en attributen 
sinds de oprichting van Scouting in 1907. Het 
laat zien hoe de vereniging zich heeft 
ontwikkeld naar de scouts van nu.

ATC-spel
Tijdens het kamp stond er 1 groot spel 
centraal: het ATC-spel. De scouts namen 
met hun bemanning deel in hun zelfontwor-
pen vliegtuigen. Met de vliegtuigen legden 
ze een parcours af, dat voor een leek wel 
wat weg had van een megagroot dambord. 
Om het parcours af te leggen werden ze 

aangestuurd door de ATC-ers (Air Traffic 
Controlers). De ATC-er deed dit vanuit zijn 
zendtoren aan zijn bemanning met behulp 
van coördinaten en een portofoon.
De winnaars van de wisselbokaal van het 
ATC-spel tijdens het landelijk luchtscouts 
weekend zijn de scouts van Luvaze – Lucht-
vaartgroep Zeist.



De Turkse knoop, is geen onbekende bij 
Scouting. Er zijn dasringen van een lapje leer 
waarin een vlecht is gemaakt, die lijken op 
een Turkse knoop, maar zijn het niet, want 
een Turkse knoop wordt gemaakt uit één 
stuk draad, koord of veter. De vorm wordt 
aangeduid met het aantal bochten en het 
aantal slagen waarmee de knoop is gemaakt. 
Veel zelfgemaakte dasringen zijn uitgevoerd 
als een Turkse knoop van 4 bochten en 3 
slagen. Met wat meer ervaring maak je de 
ring wat hoger met 4 bochten en 5 slagen. 
De uitleg van deze twee modellen en ook 
van het lapje met daarin een vlecht staat op 
de website knoopenzo.nl.

Meer informatie over dit onderwerp:

Op de foto vijf variaties met een Turkse 
knoop van 5 bochten en 4 slagen. Je ziet dus 
dat je met dezelfde knoop meerdere 
vormen kan maken. De achterste knoop is 
gemaakt op een stammetje met een zijtak. 
Dit kan dus ook op een T-kruising zijn, zoals 
bij het stuur van je fiets. In de voorste rij zie 
je van links naar rechts: een ring, een platte 
mat, een ring met platte rand en een bol. En 
allemaal dezelfde knoop! Ook voor deze 
mooie knoop vind je op knoopenzo.nl de 
uitleg.  Je moet er wel even geduld voor 
hebben en oefenen. 

Variaties met één model Turkse knoop

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 jonge jongens leerden Sven (25) en Martijn 
(24) uit het Limburgse Hoensbroek elkaar 
kennen bij de welpen. Hoewel ze meteen goed 
met elkaar konden opschieten, duurde het nog 
een aantal jaren voor de welbekende vonk 
oversprong. Toen dat eenmaal gebeurde, was 
Scouting voor hen een veilige plek om uit de 
kast te komen; ‘Het was voor ons allebei de 
eerste plek waar we het vertelden.’

Sven en Martijn zijn al acht jaar samen. Ze 
ontmoetten elkaar toen ze een jaar of tien waren 
en sinds de explorers zijn ze een stel. Martijn: ‘Als 
je jong bent, bij de welpen, ga je bij Scouting met 
iedereen om en heb je met heel veel mensen een 
goede band. Bij ons werd die sterker toen we op 
de middelbare school ook nog bij elkaar in de klas 
kwamen. Dan merk je wel dat je iemand leuker 
begint te vinden.’ Sven: ‘We maakten samen 
huiswerk en gingen op stap met elkaar; we gingen 
naar de dierentuin of bezochten een stad. En op 
vrijdagavond hadden we Scouting. Vanuit school 
gingen we altijd eerst bij een van ons samen een 
film kijken en daarna samen naar Scouting. Op 
een dag, tijdens het huiswerk maken, vroeg 
Martijn mij verkering.’ Na een jaar ging het uit, 
maar hun liefde was onvermijdelijk. Sven: ‘De 
tweede keer ging het meer vanzelf, het was 
gewoon zo.’ Er waren niet heel veel stelletjes in 
hun Scoutingjaar, maar toch was de gay-commu-
nity goed vertegenwoordigd. Martijn: ‘Bij de 
explorers waren onze begeleiders lesbisch en er 

waren ook een aantal jongens die al uit de kast 
waren. Dat maakte het voor ons makkelijk. Het 
was voor ons allebei ook de eerste plek waar we 
het vertelden.’  

Alles verweven met Scouting
Ze wonen inmiddels samen in een huis met een 
tuin, hebben drie konijnen en een Syrische 
goudhamster. Nog altijd speelt Scouting een 
belangrijke rol in hun leven. 
Martijn: ‘Ik ben voorzitter van de vereniging waar 
we op zaten en Sven is teamleider van de 
explorers. Dus veel van onze vrije tijd gaat nog 
naar Scouting.’ 
Sven: ‘En ook de meeste van onze vrienden 
kennen we van de vereniging, dus zo blijft dat 
terugkomen. En onze vakanties zijn bijvoorbeeld 
heel actief. We gaan kamperen en zijn onderne-
mend.’ 
Martijn: ‘We hiken vaak, houden echt van uitda-
gingen. En onze tuin is heel groen; we hebben een 
moestuin en veel voorzieningen voor vogels. 
Verder kun je merken dat we een Scouting-achter-
grond hebben aan het feit dat we dingen recyclen. 
Onze schoonmaakmiddelen zijn ecologisch en 
biologisch afbreekbaar.’ Sven: ‘En onze kleding en 
tassen zijn outdoor-achtig, Scouting-proof.’

Scoutingkoppel 
Sven en Martijn: 
‘Scouting is een 
goede basis 
voor relaties!’

L ve
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Goede basis
Sven en Martijn hebben alle vertrouwen in hun 
relatie voor de toekomst. Scouting lijkt namelijk 
een goede basis te zijn voor een langdurige relatie. 
Sven: ‘Ik kan het nergens op baseren, maar ik denk 
dat een Scouting-verleden je relatie veel goed 
doet. Normaal als je gaat daten, dan leer je 
iemand op een andere manier kennen. Dan begin 
je met de date-kant van diegene en die is toch 
anders dan de echte persoon. Bij Scouting zie je 
meteen de ware ik en maak je diegene ook mee 
op slechte momenten, als hij moe is bijvoorbeeld. 
Je weet alles; van hoe hij wakker wordt tot hoe hij 
’s avonds bij het kampvuur zit.’
Martijn: ‘En samenwerken! Dat is een skill die je 
meekrijgt bij Scouting en die van pas komt binnen 
je relatie. Dat heb je dan al heel veel gedaan, dus 
je weet precies wat je aan elkaar hebt!’
 
Toekomst
Over wat de toekomst hen brengt, kunnen ze 
slechts fantaseren. Martijn is al aan het werk als 
softwareontwikkelaar, maar Sven is nog aan het 
studeren. Over een jaar is hij klaar met de studie 
Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek. 
Sven: ‘Misschien gaan we nog verhuizen, dat hangt 
af van waar ik straks aan het werk kan na mijn 
studie. In de verre toekomst zouden we graag een 
boerderijtje willen met wat dieren. En misschien 
kunnen we dan ook een labelterrein ontwikkelen, 
een camping voor Scouting. Dat hebben we in 

Zuid-Limburg nog helemaal niet, dus het lijkt me 
leuk om dat te beginnen.’ Martijn lacht hard: ‘Dit is 
nieuws voor mij! Maar leuk!’

Verliefd, verloofd, getrouwd!
Op het moment dat deze editie van Scouting 
Magazine verschijnt, zijn Sven en Martijn ge-
trouwd! Sven: ‘Ik heb Martijn gevraagd, een aantal 
jaar geleden. Door Corona hebben we het 
uitgesteld naar de zomer van 2022.’ Martijn: ‘Sven 
maakte een speurtocht voor mij door ons hele 
huis. Die eindigde uiteindelijk in het schuurtje en 
daar heeft hij mij ten huwelijk gevraagd.’ Sven: ‘De 
huwelijksdag zelf houden we klein, dat wordt een 
bruiloft met alleen familie en wat vrienden. Maar 
een week later vieren we het met iedereen van de 
Scouting. Dat wordt een groot feest!’
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‘Mensen kunnen zo ontzettend 
veel leren van reptielen’

geduldig. Ze ontwikkelen manieren om zonder iets te 
doen, hun prooi te vangen. Er is een adder in Iran die heeft 
aan het uiteinde van zijn staart een aanhangsel geëvolu-
eerd dat exact lijkt op een spin en deze ook zo kan 
bewegen. Als hij wil eten, gaat hij in zijn grot liggen, doet 
zijn staart naar buiten en laat vervolgens die spin, die 
onderdeel is van zijn lichaam, over de stenen lopen. Hij 
wacht rustig tot er een vogel komt die een sappig maaltje 
denkt te zien en erop af vliegt. En dan slaat hij toe. Die 
slang hoeft dus alleen maar geduld te hebben en de 
prooien komen vanzelf.’

Een ander mooi voorbeeld hiervan vindt Sterrin het verhaal 
over de krokodillen, die ook zo hun eigen techniek hebben. 
‘Er zijn krokodillen die takjes op hun neus weten te leggen 
en vervolgens hun lichaam verzinken in het water. Er is dan 
niets meer te zien, behalve die snuit met takjes. Vogels die 
in de buurt een nest bouwen, denken wat mooie takken te 
zien die ze kunnen gebruiken. Maar ze belanden natuurlijk 
in de bek van de krokodil. Daar heeft dat dier echt over 
nagedacht, hij weet: in deze periode zijn vogels op zoek 
naar takjes dus is dit een handig moment om ze op mijn 
snuit te leggen en verder hoef ik alleen maar te wachten.’

Reptiel als huisdier
Het houden van reptielen als huisdier is iets 
wat volgens Sterrin best kan en ook kan 
bijdragen aan een beter imago. ‘Als je maar 

goed weet waar je aan begint’, legt ze uit. 
‘Als je wilt knuffelen, kun je beter een 

hond of een konijn nemen. Maar 
verder zijn er echt wel reptielen 

die je goed als huisdier kunt 
houden. Als je je maar realiseert 

dat ze vooral zijn om naar te 
kijken. Maar dat is júist heel 

gaaf; je kunt hen observe-
ren en zien hoe ze zich 

Ecologe en reptielendeskundige Sterrin Smalbrugge heeft 
een missie; het imago van reptielen verbeteren. Want al 
zijn er ook heel veel liefhebbers van deze dieren, het zijn 
er nooit genoeg! Sterrin deed dit onder andere met haar 
theatertour Sterrins Reptielenreis en met de kinderserie 
Reptielengek! die op Videoland te zien is. Ook schreef ze 
verschillende boeken over reptielen. Dat ze zich bij haar 
werkzaamheden vaak tot de Nederlandse jeugd richt, is 
heel bewust. ‘Ik wil de nieuwe generatie zo graag laten 
zien wat voor moois wij hier allemaal hebben.’

Het zijn net mensen
Sterrins laatste boek, Het fascinerende leven van reptielen, 
gaat over wat wij mensen van reptielen kunnen leren. ‘Vaak 
worden reptielen een beetje weggezet als koelbloedige, 
kille dieren’, vertelt Sterrin. ‘Maar nu we meer technieken 
hebben om ze te bestuderen, blijken ze heel sociaal en 
zelfs vriendschappen te sluiten onderling. In Noord-Ameri-
ka zijn er slangen die met wel 20.000 stuks in de winter bij 
elkaar komen. Iedereen dacht altijd dat dit was omdat ze 
gebruik maken van dezelfde hulpbron. Maar wetenschap-
pers hebben experimenten gedaan en nu blijkt dat als je de 
groepjes husselt, altijd dezelfde stuk of tien slangen weer 
naar elkaar terugkeren. Dus binnen die groep van 
duizenden, hebben ze gewoon een eigen voorkeur voor 
vriendjes.’

Wijze lessen
Ondanks het ijzige imago is Sterrin ervan overtuigd 
dat wij mensen veel van reptielen kunnen leren. 
Geduldig zijn, bijvoorbeeld. ‘In onze 
samenleving heeft iedereen een 
telefoon en heb je hiermee alles binnen 
handbereik. Dat heeft effect op onze 
hersenen. Wil je eten, dan bestel je dat 
en heb je het binnen tien minuten 
thuis. Ons hele brein is ingericht op 
snel, snel, snel. Reptielen zijn heel 

gedragen. Ik probeer mensen wel bewust te maken van het 
feit dat veel reptielen heel oud worden, 30 jaar is echt geen 
uitzondering. Kun je echt zo lang voor een dier zorgen? En 
heb je van te voren bijvoorbeeld nagedacht of er een 
dierenarts in jouw buurt is die reptielen behandelt? Ik heb 
ontzettend veel leuke volgers en fans die met erg veel 
liefde een reptiel verzorgen en dat vind ik helemaal te gek!’

Ken je zwaktes
Goede voorbereiding en hiermee het erkennen van 
zwaktes, is dus belangrijk. Ook dat is iets waar reptielen 
meester in zijn. Sterrin: ‘Bij de koningscobra, een gifslang, 
vechten de mannetjes met elkaar om een vrouwtje voor 
zich te winnen. Als ik daar filmpjes van krijg, denken 
mensen heel vaak dat het een paringsritueel is. De twee 
mannetjes zijn inderdaad in een soort dans verwikkeld en 
drukken elkaars hoofd naar beneden. Degene wiens hoofd 
het vaakst naar beneden is gedrukt, verliest en accepteert 
dat ook; hij gaat weg en zoekt een ander vrouwtje. Dat vind 
ik heel mooi; ken je zwakte. Ze kunnen elkaar bijten en 
doden, maar dat doen ze niet. Ze lossen het op een 
zachtaardige manier op en accepteren wie de winnaar is. 
Slangen doen dat heel respectvol.’

Liefde voor reptielen
Sterrin richt zich in haar werk graag tot kinderen, de nieuwe 
generatie. ‘Ik vind het gewoon heel jammer om te zien dat 
veel kinderen zo’n lange tijd doorbrengen achter hun 
computer of op hun telefoon. Ik snap het wel, want die 
dingen zijn gebouwd om maar te blijven gebruiken. Daarom 
vind ik het ook zo tof dat Scouting nog bestaat. Dat is echt 
even zo’n moment dat kinderen geen scherm hebben en 
waar je gewoon op de aarde bent en kan ervaren wat de 
natuur is. Als je een boswandeling maakt op de Veluwe, 
hoe fijn is het dan dat je de tools hebt, het juiste brilletje, 
om reptielen te spotten! Dat als je een spoor in het zand 
ziet, dat je denkt; hé, was dit een slang of een hazelworm 
of een zandhagedis…? Dat is echt een van mijn missies; om 
te laten zien dat we in Nederland zó veel moois hebben.’

Bedreiging
Dat, is ook hard nodig, want de reptielenpopulatie wordt 
bedreigd. Sterrin: ‘We hebben te maken met verdroging en 
stikstof is ook een probleem. Maar wat voor reptielen ook 

niet in hun voordeel werkt, is dat ze in bepaalde gebieden 
vaak worden doodgereden door fietsers. Er zijn hele mooie 
fietspaden, over de Veluwe en in Twente, en dat is allemaal 
leuk en aardig, maar zeker de mensen die echt fietsen voor 
snelheid, dus mountainbikers en wielrenners… Heel eerlijk; 
sommigen stoppen voor niets of niemand. En als een adder 
lekker ligt te zonnen op een fietspad, dan is het gewoon 
einde verhaal.’ Toch zijn er ook positieve ontwikkelingen en 
komt er steeds meer aandacht voor reptielen. Sterrin: ‘Er 
zijn vrijwilligers die broeihopen maken, dat zijn bulten van 
dode vegetaties waarin de ringslang zich voortplant. En er 
zijn heel veel mensen die meehelpen met tellingen, waar 
we heel blij mee zijn! Dus er is ook wel echt een grote 
groep Nederlanders die erg geniet van reptielen. Dat merk 
ik ook als ik in mijn eigen favoriete addergebiedje kom, dan 
kom ik heel veel mensen tegen met een mooie camera die 
net als ik genieten van de prachtige reptielen die wij hier 
hebben. Dat hoop ik de nieuwe generatie mee te geven; 
dat er in Nederland heel veel is om voor te vechten. Dat 
begint met meer de natuur in gaan. Want als je die 
connectie niet maakt en als je het niet ziet, dan geef je er 
ook niet om. Maar als jij een keer in het wild een adder 
tegenkomt, dan blijft je dat je leven lang bij!’
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NAWAKA 2022 WAS WONDERSCHOON!
Tijdens deze 17e editie hebben meer dan 4.500 waterscouts een geweldig kamp gehad 
op het Scoutinglandgoed in Zeewolde. Tien dagen lang was er van alles te doen op en 
rond het water. En dat kon makkelijk want de scouts namen ook aardig wat spullen 

mee, zo’n 500 vletten, 80 slepers en 34 wachtschepen.

Wereldwonderen
Een wonderschoon Nawaka, dat was het zeker. 
De welpen, scouts en explo’s maakten binnen het 
thema ‘Wonderschoon’ een reis rond door de 
mens gemaakte wereldwonderen en daarom 
waren alle subkampen omgetoverd tot de landen 
van hun wereldwonder. Van de Eiffeltoren tot aan 
de Grote Muur, alles kwam voorbij. De welpen 

gingen op avontuur in New York bij subkamp 
Vrijheidsbeeld en bij subkamp Akropolis hielpen 
zij de Griekse goden. De scouts waren te vinden 
bij Piramide, Colosseum, Angkor Wat en Grote 
Muur. Voor de explo’s waren Eiffeltoren en Taj 
Mahal het thuishonk. Zo kwamen de deelnemers 
wel langs alle wereldwonderen die er zijn.
Naast wereldwonderen bezoeken was ‘Wonder-
schoon’ ook hét moment om aan de slag te gaan 
met bewustwording van de natuur en duurzaam-
heid. Op de Centrale Markt werd live een lelievlet 
gebouwd van gerecycled plastic. Aan het einde 
van het kamp was hij klaar: de Baron van Pallandt-
groep uit Den Haag won met haar lootje deze 
boot voor de eigen vloot! 
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Onder andere de zeil-, roei- en wrikwedstrijden 
en de spellen op het water waren onderdeel van 
het programma. De Vlettenrally was nieuw dit 
jaar. Het was de uitdaging om zo snel mogelijk,  
zo ver mogelijk op het water te komen én weer 
terug. Een ploeg kwam helemaal in Elburg uit! 
Naast de Vlettenrally was ook het Waterspekta-
kel nieuw. Helemaal onder de modder een 
stormbaan afleggen, dat lukte wel bij het 
Waterspektakel. Tijdens de traditionele tocht 
gingen de scouts al wandelend door Zeewolde en 
voerden allerlei opdrachten uit zoals koekhappen.
Een feestje kon natuurlijk niet uitblijven. Bij de 
opening kwam een drumband in het publiek 
spelen en gaf elk subkamp een knallende start 
samen met de mascottes. DJ Djeff sloot de 
opening in de haven af met danspareltjes, 
bijvoorbeeld de Snollebollekes. De 6-koppige 
band Popgunnn speelde tijdens de feestavond en 
dat was ook een toffe show! Er werd veel 
gedanst: buikdansen, dansjes bij subkampliedjes, 
regendansjes, het was er allemaal. De aardbeving 

van het vele springen moeten ze in het dorp 
Zeewolde hebben gevoeld! Aan de basis van al 
deze toffe activiteiten stonden ruim 700 vrijwilli-
gers klaar die meewerkten aan Nawaka. Zij 
zorgden er bijvoorbeeld voor dat alle tenten op 
het terrein klaar stonden, dat er een gaaf pro-
gramma was voor alle deelnemers en natuurlijk 
dat iedereen veilig het water op kon. Zonder hen 
was Nawaka er niet. Bedankt!
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Qua Scouting is outdoor life coach Elise van 
Winden (31) een laatbloeier: pas op haar 
dertiende sluit ze zich aan bij Scouting Paul 
Kruger in Nijmegen waar ze zich ontpopt 
tot een fanatieke scout. Nog steeds is ze als 
(regio)trainer en praktijkbegeleider betrok-
ken bij Scouting. Daarnaast zet ze als 
eigenaar van De Wind Academie haar 
Scoutingskills in tijdens trainingen, coa-
ching en trektochten.

Wat vond je als tiener leuk aan Scouting?
“De skills zoals vuur maken, pionieren en 
hiken. De kaderhike in de Eifel met sneeuw 
– met bevroren spijkerbroek! - vond ik toen 
pittig, maar ik kan mij zestien jaar later nog 
herinneren waar we abseilden, struinden en 
sliepen. Trouwens, sindsdien kan ik uitste-
kend navigeren en wil ik altijd weten waar ik 
ben. Daarnaast maakte ik bij Scouting nieuwe 
vrienden.”

Mooiste herinneringen?
“Het zomerkamp in Kandersteg! Het wande-
len in de bergen en dat Scouting zoveel groter 

is dan je eigen groep vond ik fantastisch om te 
ontdekken bij KISC. Dat legde ook de basis om 
later als CMT met de wereldjamboree mee te 
gaan en mij aan te melden voor internationale 
events als WAGGGS-vrijwilliger. Overal ter 
wereld is Scouting weer net anders, maar of je nu 
in Ghana, Nederland of de USA bent, er is gelijk 
een klik rondom het kampvuur.”

Een scout in hart en nieren dus?
“Absoluut! Als explorer en roverscout was ik 
vooral van het actieve en outdoor. Ik werd 
leiding, leerde super veel door het organiseren 
en coördineren van HITs in de Duitse Eifel, 
organiseerde een reis voor explorers naar Ghana 
(Ghana Experience) en leerde langzaam de 
wereld van WOSM en WAGGGS kennen als 
deelnemer aan de JLS en Gilwell in het buiten-
land.”

Wat heb je door de jaren heen geleerd bij 
Scouting?
“Scouting gaf mij op mijn dertiende echt een 
plek om mezelf te kunnen zijn. Mijn ouders 
gingen net scheiden, en hier was geen spanning. 

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

Ik was vrij verlegen en stil, bij Scouting leerde ik 
leidinggeven, trainen, m’n mond open te doen 
en ergens voor gaan staan. Daarnaast is vuur 
stoken, navigeren en coachen vervolgens ook 
mijn werk geworden, iets dat ik zonder Scou-
ting misschien wel niet had ontdekt!”

Scouting staat nu op een lager pitje, waarom?
“Twee jaar geleden ben ik gestopt als leiding van 
de scouts, na dit zeven jaar te hebben gedaan. 
Mijn loondienstbaan verruilde ik voor mijn 
eigen bedrijf De Wind Academie – waarbij ik 
coaching en outdoor combineer. Ik leer anderen 
hoe ze de weg kunnen vinden met kaart en 
kompas, wildplukken, vuur stoken en coach ze 
naar een leuke baan tijdens een tweedaagse 
hike. Omdat ik vooral in het weekend werk, was 
dat lastig te combineren met leidinggeven.”

Op welke manier ben je nog wel betrokken?
“Als (regio)trainer en praktijkbegeleider. Ik regel 
vooral dat iedereen bijleert wat hij/zij bij wil 
leren: van klimcursussen tot persoonlijk 
leiderschap. Daarnaast heb ik vorig jaar met een 
groep gave Scoutingvrouwen een JLS in Neder-
land georganiseerd. Een trainingsweekend 
waarbij jonge leiding leert hoe ze zelf een 
project kunnen opzetten, met de focus op wat je 
zelf kunt en wilt leren en wat je kunt betekenen 
voor een ander. Wie weet komt hier nog een 
vervolg op.”

Scouting is ook enorm verweven in je werk. 
Vertel eens.
“Twee jaar geleden startte ik mijn out-
door-coachbedrijf. Ook geef ik outdoorwork-
shops. Als buitencoach wil ik twintigers en 
dertigers die vastlopen in hun huidige situatie 
meer vertrouwen geven in het leiden van hun 
leven in deze wereld. Dat is erg breed: van een 
vrouw die zelfstanding Nieuw-Zeeland wil 
doorkruisen en nog niet kan navigeren, tot aan 
studenten die vastlopen in hun studiekeuze. Dit 
doe ik vrijwel altijd buiten, de beste plek om 

jezelf te durven zijn als je het mij vraagt. 
Coachen is meer dan mensen vertellen hoe ze 
het kunnen doen, het is vooral zelf ontdekken 
hoe je anders naar dingen kunt kijken en zelf 
meer grip kunt krijgen op je studie/werk/privé. 
Door te wandelen naar nieuwe plekken kom je 
weer in beweging en tot nieuwe inzichten.”

Welke scouting skills zet je in bij je werk?
“Tja, welke gebruik ik eigenlijk niet? Van 
outdoorskills tijdens de coachinghikes tot aan 
de persoonlijk leiderschapskill en coachskills 
die je deels al op doet als leiding door te 
werken in teams bij een groep. Heel veel van 
wat ik heb gedaan en geleerd op Scouting is nu 
de basis van mijn werk. Scouting heeft hierin 
wel het zaadje geplant om nu met mensen 
buiten op pad te gaan en ze dat ook mee te 
kunnen geven.”

tot
outdoor life coach

VAN SCOUT 

‘Scouting is  
de basis van  
mijn werk’
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Uiteraard zijn de legergroepen in 1973 meege-
gaan in de fusie naar het huidige Scouting 
Nederland. De Scouting Vereniging Leger des 
Heils bestaat op dit moment uit 5 Scoutinggroe-
pen en 1 plusscoutskring. Daarnaast zijn er 2 
Avonturenclubs.

Wat doet Leger des Heils Scouting?
We kamperen, maken vuur, leren elke week wat 
bij en hebben met elkaar vooral bijzonder veel 
plezier. Samenwerken en de kwaliteiten 
ontdekken van jezelf en je medescouts. De 
activiteiten die Leger des Heils scouts onderne-
men verschillen niet met die van een willekeuri-
ge andere Scoutinggroep. We doen dit wel 
vanuit onze christelijke identiteit en schenken 
veel aandacht aan de normen en waarden die 
dat met zich meebrengt. 
Het Leger des Heils doet veel aan maatschappe-
lijke dienstverlening. Tijdens dit werk heeft de 
organisatie met heel veel kinderen in probleem-
situaties contact en we proberen ze middels de 
Scoutingmethode een zetje in de goede richting 
te geven. Positief en preventief jeugdwerk!

100 jaar in Nederland dan wel te verstaan. 
Wereldwijd zijn er sinds 1913 al Salvation Army 
Scouts.

Op 7 december 1922 zijn in onze hoofdstad de 
eerste Nederlandse troepen geïnstalleerd. De 
jongens en meisjes van Amsterdam I gingen 
gekleed in grijze uniformen, compleet met 
hoeden en stokken. De dames droegen ook nog 
een witte tas over de linkerschouder. Deze 
vorm van jeugdwerk ging als een lopend vuurtje 
door Nederland. De jeugdleden hielden zich 
bezig met allerlei activiteiten in de natuur, 
stelden zich dienstbaar op aan de gemeenschap 
(en het Leger des Heils), deden Bijbelstudies en 
maakten veel muziek met trommels en trom-
petten. Met een klein aanloopje net voor de 
tweede wereldoorlog sloot in 1948 de Leger des 
Heils Padvindersbond zich met de jongens aan 
bij het NPV en voor wat betreft de meisjes bij 
het NPG. De groepen kregen allemaal een naam 
in plaats van een nummer, de groepsdas is 
geïntroduceerd en de grijze leger uniformen 
werden ingeruild voor de NPV/NPG kleding. 

Leger des Heils Scouting 100 jaar Avonturenclub
Een nieuw onderdeel van de Scouting Vereniging 
Leger des Heils is de Avonturenclub. Het blijkt dat 
in de wijken waar het Leger actief is, de kinderen 
maar mondjesmaat naar een Scoutinggroep gaan. 
Daar zijn redenen voor en door die voor een deel 
weg te nemen, zijn we samen met Scouting 
Nederland tot het concept Avonturenclub 
gekomen. Eigenlijk zijn het welpen, maar we 
noemen het niet zo. Zo kunnen de kinderen het 
goede van de Scoutingmethode toch meekrijgen. 
De Avonturenclub Noordkaap in Amsterdam is 
gevestigd in het pand waar ook een crisisopvang 
voor jonge gezinnen is. De kinderen uit die 
gezinnen kunnen wekelijks naar de Avonturenclub.

Eén groep
Scouting Vereniging Leger des Heils, gevestigd in 
Almere, is de groep die lid is van Scouting 
Nederland. De groepen en clubs in het land zijn 
onderafdelingen van de Scouting Vereniging Leger 
des Heils. Met Scouting Nederland is afgesproken 
dat de groepen functioneren als iedere andere 
Scoutinggroep, deel kunnen nemen aan regionale 
activiteiten en alle andere door Scouting Neder-
land georganiseerde evenementen. 

Internationaal
Buiten dat wij via Scouting Nederland behoren 
bij de WOSM en de WAGGGS, kent het Leger 
des Heils ook een internationaal Scoutingver-
wantschap. Met name hier in Europa zijn we 
actief met alle landen waar Leger des Heils 
Scouting aanwezig is. Er vinden geregeld 
internationale kampen plaats en jaarlijks 
komen we met een afvaardiging bijeen om de 
banden te onderhouden en te zien hoe we 
elkaar kunnen steunen. In 1952 vond het 
allereerste internationale Leger des Heils kamp 
plaats op ons labelterrein in Ede.

Eeuwfeest
In mei hebben we onze verjaardag gevierd op 
ons Scouting Kampeerterrein Belmont in Ede. 
Op een werkelijk prachtige dag hebben de 
kinderen, de leid(st)ers, oud-leden en genodig-
den deelgenomen of gekeken naar de diverse 
spellen en de Expeditie 100. Na de BBQ hebben 
de jongste leden de verjaardagstaart aangesne-
den. Op 11 december vieren we nogmaals ons 
eeuwfeest om vooral dan dankbaar te zijn voor 
de tijd die ons hierin gegeven was en te bidden 
voor nog een keer 100 jaar Leger des Heils 
Scouting in Nederland
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BESTUREN MET FOCUS
Besturen met focus zijn doelgericht, zij houden de aandacht gericht op waar ze naartoe 
willen. Je kunt ook zeggen: besturen met focus is besturen vanuit een ambitie, vertaald 

naar een strategie, een plan om deze ambitie te realiseren.  

Het voordeel van focus is dat focus helpt om 
keuzes te maken en prioriteiten te stellen. Het 
helpt ook om je door het jaar heen minder te 
laten (af-) leiden door de waan van de dag of je 
te verliezen in al die adhoc-zaken die onvermij-
delijk op je bestuurspad komen.

Focus: hoe kom je eraan?
Het najaar is bij uitstek een moment om plannen 
te maken. Een werkplan voor volgend jaar biedt 
al focus voor dat jaar. Nog beter is het om eerst 
een beeld voor de langere termijn te hebben. 
Waar willen jullie over 3 of 4 jaar staan, hoe ziet 
de groep er dan uit, wat hebben jullie dan 
gerealiseerd? 

Droom!
Dromen mag: meer jeugdleden uit arme gezinnen, 
een groep die een begrip is in de wijk, een groep 
die duurzaamheid echt in praktijk brengt, meer 
buitensport (-faciliteiten en uitdagende activitei-
ten). Waar lopen jullie warm voor? Wat past bij 
de groep? 
Een goede opstap om te gaan dromen is elkaar 
vertellen wat jou drijft, wat jou energie geeft, 
waar je trots op bent, wat de sterke kanten zijn 
van de groep nu. Van daaruit is het een kleine 
stap naar: “Zou het niet fantastische zijn als...”. 

Van droom naar werkelijkheid
Een droom mag een beetje onbereikbaar lijken. Je 
hoeft deze immers niet volgend jaar al voor 100% 
te hebben gerealiseerd. Als de droom is geformu-
leerd is de volgende stap niet om deze direct 
gedetailleerd uit te werken in een driejarig 
werk- of activiteitenplan. Belangrijk is met elkaar 
een beeld te hebben van de knoppen waar je aan 
kunt of moet gaan draaien. 

Een mooie kapstok hiervoor zijn de 5 succesfacto-
ren van een groep: Spel, VRIJWILLIGERS, ACCOM-
MODATIES & MATERIAAL, BESTUUR & ORGANI-
SATIE EN FINANCIËN. Om in beeld te brengen 
hoe jullie droom zich verhoudt tot deze 5 
succesfactoren kun je gebruik maken van een roos 
zoals bij handboogschieten. Zet de droom in het 
midden en bepaal voor elke factor hoe ver deze 
van de droom is verwijderd en wat de eerste stap 
kan of moet zijn om dichter bij de droom te 
komen. En zie daar: je werkplan voor het eerstvol-
gende jaar is een feit.  

Hoe houd je focus vast? 
Focus hebben is 1 ding, focus vasthouden is een 
ander. Daarom 8 tips die kunnen helpen om je 
droom niet uit het oog te verliezen:
1. Visualiseer de droom: maak er letterlijk een 
plaatje of tekening van. Dat is namelijk veel 
makkelijker op te roepen dan een strategisch plan 
van 10 kantjes
2. Kies voor haalbare tussenstappen, liever 10 
kleine doelen dan 1 groot en meeslepend doel. 
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3. Zorg voor betrokkenheid en mede-eigenaar-
schap. De rol van het bestuur is niet het uitvoeren 
van een werkplan, maar het organiseren van de 
uitvoering daarvan.
4. Richt je op oplossingen, niet op de problemen. 
Want: alles wat je aandacht geeft, groeit! 
5. Neem met regelmaat afstand, kijk van een 
afstandje naar hoe het gaat. Ligt de uitvoering op 
koers of is de focus ondergesneeuwd door 
onverwachte ontwikkelingen
6. Wees transparant in de keuzes die jullie maken. 
Gebruik de droom om keuzes en prioriteiten te 
motiveren. 
7. Borg aandacht voor focus door in de samen-
stelling van het bestuur de 5 rollen van een 
STER-bestuur te verankeren. 
8. Vier successen: als een tussendoel is behaald, 
dan is het tijd voor een feestje of minimaal een 
compliment voor alle betrokkenen en aandacht 
in de (social) media.

Kun je wel wat ondersteuning gebruiken bij het 
vinden en vasthouden van je focus: gun je zelf als 
bestuur een traject Bestuursontwikkeling.  

Reünie 
 100  

 jaar  
 

Gilwelltrainingen in NL 
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