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Uitdagende Scoutingtechnieken 
1. Leer zelf vuur maken met een vuurboog en vuurstenen en draag 

dit over aan je mede-explorers. 
2. Leer hoe kaart, kompas en gps werken. Leer op verschillende 

manieren je plaats te bepalen met coördinaten. Zorg dat je iets 
van verschillende coördinatenstelsels kent. Weet wat declinatie is 
en hoe je met je kompas of gps hoogte en breedte kunt bepalen. 

3. Leer hakken en zagen en hoe je een bijl en zaag scherp kunt 
krijgen en houden. 

4. Leer werken met een motorzaag en haal hiervoor een certificaat. 
5. Haal je zendmachtiging of leer morse seinen. Maak ten minste 

tien verbindingen met een andere radioscout. 
6. Zet een hike uit en maak gebruik van zoveel mogelijk verschillende fraudetechnieken en zorg 

dat er een nieuwe, moeilijkere tochttechniek in verwerkt zit die nog niemand kent. 
7. Leer oriënteren op zon, maan en sterren. Maak een maankompas. Leer werken met een 

sextant. Leer plaatsbepaling op het water. 
8. Maak een knopenbord, ontwerp een super trappersbaan en bouw deze met je afdeling en bouw 

het grootste object uit het boek Pionieren of een vergelijkbaar boek. 
9. Leer diverse splitstechnieken voor geslagen touw en touw bezetten en pas die technieken toe. 

Snij uit een kuil manillatouw 25 pioniertouwen, de einden gesplitst. Sla ook zelf een touw. 
10. Leer om te gaan met katrollen (schijven) en pas dit praktisch toe in een kabelbaan en leer hoe je 

een zendmast van ongeveer 15 m uit verschillende stukken hout, omhoog kunt krijgen en tuien. 
11. Neem deel aan een zware hike, bijvoorbeeld 50 km in drie dagen, met rugzak. 
12. Leer hoe je verantwoord in de winter kunt kamperen en organiseer een winterkamp. 
13. Bekwaam je in klimmen en abseilen of grotonderzoek (speleologie). 
14. Bouw je eigen kano en ga hiermee een stuk varen.  
15. Maak je eigen slaapzak, rugzak, tent of knoop je eigen hangmat. 
16. Bouw een radiobestuurbare auto, boot of vliegtuig  
17. Maak een gemotoriseerd voertuig. 
18. Bouw je eigen vliegtuig en doe mee aan een vlieg-er-eens-uit-spektakel. 
19. Bouw een luchtballon of een stuntvlieger en ga ermee vliegen. 
20. Behaal de Gouden wing. 
21. Maak een ontwerp voor een goed werkend ‘overnachtingsvlot’ en begeleid de bouw ervan. 
22. Leer goed vuur stoken op verschillende manieren. Leer koken op houtvuur, leer hoe een oven te 

bouwen om brood te bakken en leer primitief koken zonder pannen. 
23. Neem deel aan een trapperskamp of een andere meerdaagse primitieve activiteit buiten je eigen 

groep. 
24. Leer eskimoteren met een kajak. 
25. Leer (iemand) zeilen en doe mee aan een zeilwedstrijd of verbeter je roeitechniek en doe mee 

aan een roeiwedstrijd.  
 


