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fotoreportage van de
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inhoud
2009, springplank voor
nóg 100 jaar Scouting
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Vanaf deze plek begin ik om jou als kaderlid van
Scouting Nederland een fantastisch, spetterend,
voorspoedig en gezond 2009 toe te wensen!!
Dit kalenderjaar ziet Scouting Nederland als springplank voor een heel bijzonder jaar. Het zal niemand
ontgaan zijn: 2010, ons jubileumjaar. Voor het zover
is, verzetten de kaderleden en beroepskrachten bergen werk om in het feestjaar Scouting in Nederland
te presenteren aan de buitenwereld.
Mensen vragen mij weleens of dat presenteren aan
de buitenwereld nodig is. Scouts hebben het toch
goed en leuk met elkaar? Elk weekend beleven
zoveel duizenden kinderen ontzettend veel plezier
aan het geweldige Scoutingspel. Elk zomerkamp
bieden zoveel enthousiaste en gepassioneerde
vrijwilligers een geweldige activiteit aan hun jeugdleden aan. Laat die buitenwereld toch. Wij hebben
elkaar en we doen al genoeg door de jeugdleden
een leerzame tijd te bezorgen!
Ergens, heel ver in mijn achterhoofd, een begrijpelijke houding. Maar wel een gevaarlijke! Want
pas op, onze omgeving verandert voortdurend. We
moeten kinderen blijvend leren om verantwoordelijkheid voor hun omgeving te nemen. De interessegebieden van onze jeugdleden verschuiven. En
ook de interessegebieden van de kinderen die ons
spel (nog) niet kennen. Vanuit onze overtuiging
dat jeugd en jongeren baat hebben bij Scouting
vinden wij dat iedereen binnen Scouting bijna de
plicht heeft, maar zeker de ambitie om het plezier
bij en vaardigheden door Scouting uit te dragen in
Nederland. En voor wie wil, ook daarbuiten. Nog
veel meer kinderen is het gegund om bij Scouting
te komen.
Dus kom op! Loop met ons allemaal mee naar het
eind van de plank, neem een grote sprong en spring
m
mee naar die hoogte waar
S
Scouting in Nederland hoort
tte staan. En misschien al wel
sstaat. Dat weet jij, dat weet ik
e
en nu de rest van Nederland!
G Koopmans
Ger
Voorzitter
Scouting Nederland
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kortkortlanglang
Beheerders Scoutingcentrum
Buitenzorg zwaaien af
Acht jaar zorgde de familie Agterberg - van Dijk ervoor
dat Buitenzorg een tweede huis was voor veel scouts. Het
typische Scoutingonderkomen was in perfecte handen bij
Robert en Ingeborg. Tijdens een feestelijke gelegenheid
droegen zij het stokje over. Veel vrienden, familieleden en
stafleden schudden hen de hand en deelden cadeaus
uit als blijk van dank voor de altijd gastvrije ontvangst en
het verblijf op het Scoutingcentrum in Baarn. Scouting
Nederland heeft Robert en Ingeborg met het Gouden
Waarderingsteken gedecoreerd. Vanaf nu zwaaien Sandra
van Breemen en Mathijs Verheggen de spreekwoordelijke
scepter. Meer informatie: www.buitenzorg.scouting.nl

Scout-In viert in 2009 groot feest

Op de schop

Het Labelterrein Ada’s Hoeve in
Ommen krijgt een grondige opknapbeurt. De sfeer van het terrein
moet echt Scouting blijven. Vrijwilliger Hans Hogenbirk uit Apeldoorn
zegt hierover: ‘De uitstraling blijft
natuurlijk. Materialen als tonnen,
touwen en palen kunnen we straks
in de kampschuur opbergen.’

Van 18 tot en met 20 september 2009 organiseert
Scouting Nederland weer de Scout-In op het
Landgoed Velder in Boxtel. Een weekend lang wisselen kaderleden onderling programma-ideeën,
suggesties en ervaringen uit, maar er is ook tijd
om samen feest te vieren. De Scout-In 2009 wordt
een hele bijzondere editie, want dit is namelijk het
weekend waarin je de laatste informatie over het
feestjaar 2010 krijgt. Ook wordt er vooruitgeblikt
naar de komende 100 jaar Scouting. Helaas kun
je je nog niet inschrijven als deelnemer, maar
reserveer deze datum vast in je agenda! Wil je
als landelijk vrijwilliger helpen bij de organisatie
van de Scout-In 2009? Dat kan! Schrijf je op
www.scouting.nl in als landelijk vrijwilliger. Kijk
voor meer informatie op www.scout-in.scouting.nl.

Wash & go
Op 4 april organiseren de Luchtscouts Vliegveld Lelystad de inmiddels vierde Wash & Go. Iedereen die gek is op
luchtvaart of kennis wil maken met luchtscouts, is welkom in themapark Aviodrome in Lelystad. Er zijn allerlei leuke
en gekke activiteiten zoals vliegtuig wassen, petfles schieten en er worden demonstraties lijnvliegen gegeven.
Verder heb je vrij toegang tot het gehele themapark. Wash & Go kost acht euro per persoon. Als je een museumjaarkaart hebt en die meeneemt zelfs maar één euro. Je kunt je inschrijven door acht euro over te maken op rekening
1123.07.094 onder vermelding van ‘W&G09 + naam + naam groep’ of als je een museumjaarkaart hebt één euro
onder vermelding van ‘W&G09 MJK + naam + naam groep’. Voor meer informatie en vragen kun je mailen naar
wash&go@luchtscoutslelystad.nl.

Scouts spekken het glazen huis

Eind december stond hij er weer: het glazen huis op de grote markt in Breda. De
leden van La Thès van de Landelijke Theaterstam van Scouting Nederland waren aanwezig om geld in te zamelen. Ze deden dat door levende kerstkaarten
te verkopen. Voorbijgangers betaalden om met één van de leden, verkleed als
sneeuwpop, Rudolph of de kerstman, op de foto te gaan. Deze actie leverde
maar liefst € 415,- op. Daar waren de DJ’s van 3FM zo blij mee dat de scouts hun
verhaal bij de microfoon mochten doen. Wat bleek? Door heel Nederland hebben scouts zich ingezet om de mannen op weg te helpen naar de 2,5 miljoen.
Namens Paul, Giel en Coen: bedankt!
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Word slachtoffer of
hulpverlener
Het laatste weekend van februari
staat in het teken van hulpverlening. Tijdens het Rampenkamp
leren scouts en explorers van
12-17 alles over de hulpverlening in Nederland. Denk aan
EHBO, brandweer en LOTUS. De
deelnemers mogen bijna alles
zelf proberen. Na drie dagen
wordt het kamp afgesloten met
een rampoefening, waarbij alle
deelnemers ervoor moeten zorgen, dat alle problemen goed
worden opgelost. Ze werken
daarbij samen met mensen
van EHBO en brandweer.
Het rampenkamp wordt
gehouden in St. Michielsgestel.
Meer informatie
www.rampenkamp.nl.

Prijs voor Scouting Sint Willibrord
De eerste WMO-stimuleringsprijs van de gemeente
Montferland gaat naar Scouting Sint Willibrord in
Didam. Daarmee spreekt de gemeente haar waardering uit voor de activiteiten van de Blauwe Vogels.
De Scoutinggroep wordt met deze prijs niet alleen
geroemd, maar ook beloond met een geldbedrag
van € 3000,-.

Heeft jouw groep zin om met een Scoutinggroep
uit het buitenland te schrijven of te mailen? Dat kan!
Via de Postbox maken jullie contact met elkaar.

Wie zoekt er contact?
In Glasgow (Schotland) is een groep mindervalide
scouts op zoek naar een Nederlandse Scoutinggroep
om brieven mee uit te wisselen. De leiding helpt de
scouts met het maken van de brieven. De groep bestaat uit 17 scouts en 21 leiders.
Op de website www.internationaal.scouting.nl vind
je nog meer oproepjes van scouts die in de pen willen
klimmen. Ook kun je via deze website met de bovenstaande groep in contact komen. Heb je geen internet?
Schrijf dan naar: Postbox, Scouting-IZ, Postbus 210, 3830
AE Leusden. Vergeet niet je naam, adres, postcode,
woonplaats en met wie je contact wilt door te geven.
De contactpersoon van de Postbox (Sandra DekkerWillemsen) zorgt dat je zo snel mogelijk bericht krijgt.

Scouting Fundays
2009 in aantocht

Reis op 9 en 10 mei met je groep af naar Biddinghuizen, want dan is het weer tijd voor de Scouting
Fundays. Naast snelle achtbanen en pret op de
camping, valt er genoeg op Scoutinggebied te
beleven. Trommel je groep op om een toren te pionieren, bezoek samen een van de Scoutingkraampjes of wissel een hike af met een vossenjacht.
Meer informatie: www.fundays.nl.

Agenda 2009
Februari
28 -2

2e Ambassadeursbijeenkomst
feestjaar 2010, Utrecht

Maart
Nationale Scouting Dag, The Scouting Xperience
April
3-4 en 4-4
Afsluiting Gilwell Buitensport
10-4 t/m 13-4 HIT
18-4
Trossen Los, opening van het vaarseizoen in Dolfinarium, Harderwijk
25-4 t/m 2-5 Scoutdoor, Zuid-Eifel (Duitsland)
29-4 t/m 3-5 Rotterdam Jamboree 2009
Mei
8-5 en 9-5
8-5 en 9-5
8-5 t/m 10-5

Landelijk luchtvaart weekend
Afsluiting Gilwell weekenden
Scouting Fundays 2009, Walibi World
Biddinghuizen
21-5 t/m 23-5 Scoutiviteit, St. Walrick Overasselt
29-5 t/m 1/6 Intercamp, Wellerlooi
31/5 t/m 1-6 NPK, Marnewaard
31/5 t/m 1-6 LSW, Scoutingcentrum Buitenzorg
Baarn
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beleid

Tekst Reijer Groenman Foto Finn Snaterse

Landelijk Opvang Team
Waar veel mensen met
elkaar optrekken, ontstaan soms ook gevallen
van ongewenst gedrag en
ernstige ongelukken. Binnen Scouting Nederland
is daarom het Landelijk
Opvang Team (LOT) actief.
Zij ondersteunen groepsbesturen die hiermee te
maken krijgen.

Binnen Scouting worden wekelijks
vele activiteiten voor jeugdleden
georganiseerd. Tijdens deze activiteiten hebben leidinggevenden
de verantwoordelijkheid en zorg
over een groep kinderen. Hans van
Oosten is al jaren projectcoördinator ongewenst gedrag en in die rol
ondersteunt hij groepsbesturen in
gevallen van ‘ongewenst gedrag’.
‘Wij hanteren die ruime benaming
omdat het gaat om een ruim scala
aan voorvallen’, vertelt Van Oosten.
‘Men denkt al snel aan seksueel misbruik, maar ook gevallen van fysiek,
geestelijk en digitaal geweld vallen
hieronder.’ Voor Scouting Nederland
en het LOT zijn de gevoelens van een
jeugdlid leidend. ‘Niet de gedachten
van de volwassenen. Ook al gebeurt
er objectief niets, dan nog geven
de gevoelens van het jeugdlid de
doorslag in onze benadering.’

Grensoverschrijdend
Van Oosten raadt alle groepen aan
jaarlijks stil te staan bij het onderwerp
intimiteiten. ‘Bespreek binnen de
groepsraad wat jullie normaal gedrag
vinden en wat grensoverschrijdend is.
Door hier heldere afspraken over te
hebben, kun je elkaar beschermen en
een ander aanspreken op zijn of haar
gedrag.’ Scouting Nederland heeft
het protocol ‘Ongewenst gedrag in
je groep, wat doe je dan?’ verankerd
in haar huishoudelijk reglement. Dit

betekent dat er ook een meldplicht
is voor ongewenst gedrag. ‘Laat het
dus niet onopgemerkt voorbijgaan’,
benadrukt Van Oosten.
In juni 2005 is in de landelijke raad
vastgesteld dat voor iedere vrijwilliger
die nieuw bij een groep komt, een
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
aangevraagd moet worden. Ook
wanneer een vrijwilliger al bij een
andere Scoutinggroep heeft gezeten.
Dit beleid is erop gericht om mensen
die veroordeeld zijn geweest voor
seksueel misbruik met minderjarigen
buiten de organisatie te houden. Ook
gaat er een signalerende werking uit
van de vraag naar een VOG. Met dit
beleid, waar ook de registratielijst, het
protocol ongewenst gedrag en de
intimiteitcursussen bij horen, is Scouting Nederland in vergelijking met
andere (vrijwilligers)organisaties waar
kinderen komen het meest vooruitstrevend. In zeer ernstige gevallen zal het
landelijk bestuur besluiten de beschuldigde overeenkomstig het huishoudelijk reglement uit het lidmaatschap
te zetten en vervolgens op de zwarte
lijst te registeren. Die persoon kan dan
nooit meer lid worden. Recentelijk is
door het tv-programma Zembla nog
aangetoond hoe belangrijk dit is.

Overlijden
Het komt ook voor dat groepen
geconfronteerd worden met overlijdensgevallen. Bijvoorbeeld door

een verkeersongeval of een ernstige
ziekte. ‘Ook in dat soort gevallen is
het raadzaam om een beroep te
doen op ons, als LOT. Groepen komen
op zo’n moment voor vragen te staan
waar zij, door emoties en hectiek,
even geen raad mee weten. Wie
moet je waarschuwen? Hoe ga je
met de kinderen om? Wat vertel je
de pers? Het LOT is ervoor om besturen in moeilijke tijden te begeleiden
en te ondersteunen. Maak daar gebruik van, want je hoeft het gelukkig
niet alleen op te lossen.’
Wil je meer lezen over dit onderwerp? Dan kan de brochure Rouw en
Verdriet je misschien verder helpen.
Deze brochure is te downloaden via
de ledenwebsite rubriek informatie/
calamiteiten.

Landelijk Opvang Team
Het LOT bestaat uit ervaren
deskundigen die zeven dagen
per week klaarstaan om bijstand
te verlenen. Het LOT is voor ernstige gevallen 24 uur per dag te
bereiken via het telefoonnummer
van het Landelijk Servicecentrum
in Leusden: 033-496 09 11. Meer
algemene informatie kun je ook
opvragen via: info@scouting.nl.
Vanzelfsprekend worden alle
vragen en meldingen in uiterste
vertrouwelijkheid behandeld.
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ledenactiviteiten

Foto’s
foto’s Caspar Signet

Een magische
Scoutiviteit

Overdag training volgen en ’s avonds meedoen aan
het avondprogramma, lekker even uitrusten of in de
feesttent een drankje halen. Tijdens de Scoutiviteit
kan het allemaal.
De Scoutiviteit is een driedaagse
trainingsactiviteit voor leidinggevenden en andere actieve scouts, zoals
bestuursleden en groepsbegeleiders.
Tijdens het Hemelvaartsweekend van
21 t/m 23 mei staan een enthousiaste
werkgroep, tientallen trainers en een
groep ondersteuningsteamleden
klaar om een bijzondere trainingsactiviteit te verzorgen. Dit jaar staat de
Scoutiviteit in het teken van magie.
Doe mee aan het improvisatietheater,
beklim een muur, bouw een kampvuur, sleutel aan je afdeling en meer.
Meer informatie en inschrijven:
www.scoutiviteit.nl.

Gescout
Wie? André Hendriks
Leeftijd? 50
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Scoutingverleden?

Als welp in 1966 gestart bij de
André de Theijegroep in Helmond.
In 1974 gestart bij de rowans van
de Albert Schweitzergroep eveneens in Helmond. In 1976 werd hij
verkennerleider, maakte in 1979 de
overstap naar de Jan Balloysgroep
in Stiphout om daar als verkennerleider verder te gaan. In 1980
teamleider geworden en in dat jaar
leerde hij ook Marij, zijn partner,
kennen bij Scouting. Een groot aantal jaren actief gebleven in Stiphout
als groepssecretaris, groepsbegeleider en voorzitter, maar ook
steeds meer een rol gaan spelen
bij allerlei activiteiten op districtsniveau; speladviseur gidsen/verkenners, DSW en JaGoMaan-feesten.
Vervolgens zich meer gaan richten
op landelijke activiteiten (Nationale Jamboree, het NaWaKa en
zeven jaar geschreven voor het
magazine Flitz).

Nu?

Zijdelings betrokken bij Scouting
zoals hij het zelf noemt, maar
nog wel steeds enthousiast. Niet
meer bij een groep, maar nog wel
actief voor Scouting Nederland. In
2010 zeer zeker ook betrokken bij
het jubileumkamp, samen met zijn
vrouw Marij en mogelijk ook een
aantal van hun (pleeg)kinderen.

Waarom Scouting?

‘Plezier en voldoening halen uit
samen met anderen iets organiseren. Het bezig zijn met de jeugd
en de afwisseling van rustige en
ook heel drukke periodes. De
veelzijdigheid van deze club.
Scouting biedt voor ieder wat wils,
je kunt er uithalen wat je wilt en je
kunt er alles in kwijt. Heel bijzonder is de saamhorigheid die je
heel sterk ervaart wanneer je samen met scouts van over de hele
wereld één gevoel blijkt te delen.’

vrije tijd

Tekst Liesbeth Vijfwinkel

Stokstaartjessoap
Een documentaire over stokstaarten, is dat leuk? Jazeker! Deze
docu komt van de makers van Earth en dat belooft veel goeds.
De hoofdrol is voor het pasgeboren stokstaartje Kolo die in het Tswalureservaat in Zuid-Afrika woont. Hij staat voor de grootste uitdaging van
zijn pas begonnen leven: het terugvinden van zijn ouders, broertjes en
zusjes terwijl extreme hitte en gevaarlijke roofdieren hem bedreigen.
De hele familie stokstaart komt parmantig voorbij en we zien hoe ze
overleven en met elkaar communiceren in de enorme Kalahariwoestijn.
The Meerkats geeft een bijzondere kijk op de woeste natuur van Afrika
en het turbulente leven van een familie stokstaarten.
The Meerkats draait vanaf 5 februari in de bioscoop.

Overweldigende
ijsvlakten

Kraak je hersens

Ben jij zo’n spelletjesgek die ieder quizprogramma op
televisie meespeelt en er niet genoeg van kan krijgen?
Dan is er goed nieuws, want nu zijn er voor de pc en
Nintendo DS drie nieuwe spellen. Tien voor taal,
Een tegen 100 en Denksport staan garant voor urenlang
speelplezier. Bijkomend voordeel: je hoeft niet te
wachten totdat er een quiz op tv is en je hebt geen
medespelers nodig. Leef je uit op de cryptokronkels
en woordritsen of neem het op tegen de tribunekandidaten en zet de verdubbelaar in. Met deze spellen
kom je de laatste donkere winterperiode wel door!
Tien voor taal, Een tegen 100 en Denksport
voor pc en Nintendo DS. € 10,- tot € 30,-.

Van Gogh,
een kleurrijk
portret

Het leven van Vincent van Gogh
ging niet echt over rozen. Rijkdom
of succes heeft hij niet gekend, zijn
leven bestond vooral uit armoede en
overleven. Van Gogh maakte in een
tijd van negen jaar meer dan 900
schilderijen en had een roerig leven.
Genoeg materie voor een interes-

sante film dus. In deze film zie je hoe
Van Gogh door landschappen in
Nederland en Frankrijk reist waar
hij inspiratie opdoet voor zijn bekende schilderijen. Op het enorme
IMAX-scherm komen de velden met
zonnebloemen en de Franse kunstenaarswijken tot leven. Alles bij elkaar
geeft deze film je een leuk kijkje in
het leven van één van Nederlands
bekendste schilders.
Van Gogh, een kleurrijk portret,
Omniversum Den Haag. Vanaf 9
februari in de bioscoop.

Dit prachtige boek is gemaakt
om de schoonheid van
Antarctica te vieren. En mooi
is het zeker, want een boek vol
met sneeuw, water, bergen,
pinguïns en zeehonden gaat
zelfs na 237 pagina’s niet
vervelen. Naast prachtige
paginavullende foto’s staan er
ook enkele teksten in het boek
over onder andere ijs, licht
en reflectie op de Zuidpool.
Maar het boek is toch vooral
bedoeld om te genieten van

de prachtige landschappen
van dit bijzondere stukje wereld.
Mocht je na het bekijken van dit
mooie boek de landschappen
met eigen ogen willen zien: bij
iedere foto staan de lengte- en
breedtegraden vermeld.
Antarctica, Laurent Dick.
Uitgeverij Lannoo. € 55,-.

Scouts Info nr. 1 • februari 2009 9

portret

Tekst Froukje Buursema Foto’s Joost Hoving

Scouting Nootdorp
Scouting Nootdorp viert dit jaar haar zestigste verjaardag.
Vijf leden vertellen over hun Scoutinggroep.

Dingen
doen die
thuis niet
mogen

Bert van der
Spek (15) zit in
de vierde klas
van de middelbare school
en zit acht jaar
bij Scouting. Bert is een explorer en
aspirantleiding bij de welpen. ‘Het
leuke van Scouting vind ik dat je
dingen doet die thuis niet mogen.
Fikkie stoken bijvoorbeeld of houthakken. Sinds kort geef ik leiding aan
de welpen. Dat vind ik erg leuk om
te doen, lekker een beetje dollen
met de kinderen. Het liefst ga ik met
ze naar buiten om daar een spel te
doen, het smokkelspel bijvoorbeeld.
Sinds een paar jaar zitten we op een
nieuwe locatie, op een hele leuke
plek. Het is mooi gelegen en we zitten dicht bij een bos. De kampvuurkuil is mijn favoriete plek!’

Gezelligheid voorop

Marieke van der Kraan (24) is
sportinstructrice in de gevangenis.
Ze zit al vijftien jaar bij Scouting. Marieke geeft leiding aan de explorers
en is lid van de stam. ‘Ik ben er eens
een halfjaartje tussenuit geweest.
Ik was aan het puberen en vond
op dat moment alles stom, dus ook
Scouting. Maar toen ik niet meer
mee mocht op kamp, kreeg ik al
snel spijt. De kampen zijn ook echt
het leukst. Je wordt al snel een hecht
team en bouwt een goede band op
met elkaar. Inmiddels ben ik er weer
helemaal bij.
Ik geef nu
leiding aan de
explorers. We
laten hen zelf
de opkomsten
organiseren,
maar begeleiden ze er
wel bij. Het
is altijd weer

Cijfers en weetjes

Aantal leden: 150 leden. Er is zelfs een wachtlijst.
Aantal leiding: ongeveer 35
Bijzonderheden: Sinds twee jaar heeft de Scoutinggroep een eigen
accommodatie. Het clubhuis ligt midden in een groenstrook in de
Randstad. Naar verwachting wordt er binnen enkele jaren een bos
aangelegd naast het Scoutingterrein.
Speltakken: bevers, esta’s, welpen, kabouters, gidsen, verkenners,
explorers en stam. De esta’s zijn bij Scouting Nootdorp een groep
tussen de bevers en de welpen en kabouters.
Jubileum: Dit jaar bestaat Scouting Nootdorp zestig jaar.
Hoe viert Scouting Nootdorp haar lustrum?
Het jubileum loopt als een rode draad door alle activiteiten van het
jaar. Er is een speciaal logo ontworpen en in maart wordt het jubileum uitgebreid gevierd met een feestweekend en een reünie. Wil je
je aanmelden voor de reünie? Mail naar bestuur@scono.nl.
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een uitdaging om iets te bedenken
wat bij iedereen in de smaak valt.
Bij onze Scoutinggroep staat gezelligheid voorop. Winnen is niet het
belangrijkst. Dat maakt dat ieder lid
hier een leuke tijd heeft.’

Veel
vrienden

Jeroen Heidt
(17) is hovenier en zit nu
zeven jaar bij
Scouting. Hij
geeft leiding
aan de esta’s.
‘Ik ben zeven
jaar geleden een keer meegekomen met klasgenootjes en vond het
direct leuk. Scouting is heel afwisselend. Je doet veel verschillende
dingen. Van knutselen tot tochten
door de natuur. De onderlinge sfeer
op deze groep is goed. We zijn erg
hecht met elkaar. Mijn hele vriendengroep bestaat uit scouts. We zien
elkaar ook veel buiten Scouting, we
gaan bijvoorbeeld vaak samen stappen. Onze nieuwe locatie vind ik een
grote vooruitgang. We zitten dicht bij
de bossen en een grote plas.
Ook binnen hebben we genoeg
ruimte voor onze activiteiten.’

Gevormd
door
Scouting

Jeroen
Janmaat (39)
is servicemonteur en
zit al bijna zijn
hele leven bij
Scouting. Hij heeft in Nootdorp de
explorerstak opgezet en is leider

Van links naar rechts en van boven
naar beneden: Bert van der Spek,

geweest van verschillende speltakken. Momenteel is Jeroen één van
de beheerders van het gebouw.
‘Het leuke van Scouting is de veelzijdigheid. Als je op voetbal zit, kun je
alleen voetballen, bij Scouting kun
je veel meer activiteiten ondernemen. Scouting staat open voor alle
mensen. Toch zie je vaak dat er een
bepaald type op af komt. Scouts
staan vaak open voor een uitdaging en delen bepaalde normen
en waarden in de omgang naar
elkaar. Ik denk dat je kunt zeggen
dat veel mensen gevormd worden
door Scouting. Mijn vrouw heb ik
via Scouting leren kennen. Inmiddels hebben we twee dochters,
ze zijn nu nog te jong maar ik kan
niet wachten tot zij ook lid kunnen
worden.’

Scoutingfamilie

Kim van der
Kraan (19)
studeert sociaal pedagogische hulpverlening en is sinds
twaalf en een
half jaar lid. Ze
geeft leiding
aan de gidsen. ‘Ik kom uit een echte
Scoutingfamilie. Mijn ouders waren
al lid en bij deze vereniging lopen
allerlei familieleden rond. Het leuke
van Scouting vind ik dat je er altijd
vrienden kunt maken, maakt niet uit
bij welke speltak je zit. Leidinggeven
aan de gidsen vind ik een echte
uitdaging. Je moet elke week weer
iets bedenken wat bij ze past. Bij de

Jeroen Heidt, Ricky Lindeman, Fred
Bromberg, Lisanne Buursink, Lennart
Kneppers, Leon Olsthoorn, Melissa van
der Gaag, Marleen de Koning, Renske
van Dorssen, Elise Kneppers, Monique
de Koning, Mascha Dobbe, Marieke
van der Kraan, Jeroen Janmaat, Kevin
Blokland, Christa van de Sande, Kim
van der Kraan, Anita van der Helm,
Bianca van de Sande.

explorers organiseerden we onze
eigen opkomsten. Dat kon van alles
zijn: een pokertoernooi, een avond
als bij De Lama’s van BNN of een
fietstocht. Het leukste van Scouting
zijn de kampen. Je leert de mensen
dan echt op een andere manier
kennen. Elke keer is het weer gezellig. Dat vind ik ook het leukst van
onze vereniging: hier draait alles om
gezelligheid.’

Heeft jouw groep ook iets te vieren?
Schrijf dan kort en krachtig waarom jouw Scoutinggroep een plaats verdient in deze rubriek. Mail je persoonlijke
gegevens met toelichting naar scoutsinfo@scouting.nl. Wie weet hoor je snel van de redactie!
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Brandarisrace

Tekst en foto’s Clara Wilken en Doede Wessels

Wie winnen wil
moet wagen!
ZOZ is de tekst op de shirts en de website van de Landelijke Explostam.
Normaal staat deze afkorting voor Zie onze Zaait, maar tijdens de
Brandarisrace staat het voor Zeilen over Zee.

Vol goede moed

Aan de gezichten van de
bemanningsleden te zien,
moet de race nog beginnen. Benieuwd of ze er
na de race nog steeds zo
relaxed bij zitten.

Ze hijsen de zeilen

De race gaat van start, dus
de zeilen mogen de lucht
in. De spierballen doen het
zware werk.
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In de achtervolging

De scouts zetten alle zeilen bij
om deze Pelikaan in te lopen.

Gelukt!

En ja hoor, ze zijn de Pelikaan
voorbij. Zo op de foto is het een
rustgevend gezicht, maar op het dek
wordt keihard gewerkt. Dat levert de
bemanningsleden van de Pallieter
uiteindelijk de derde plaats op.
Gefeliciteerd!

De explostam staat bekend
om het organiseren van
activiteiten voor en door
explo’s. Vooral buitensportactiviteiten zoals klimmen,
canyoningen en (meer)
daagse hikes zijn populair.
Vorig jaar zorgde het vlakwatercommissariaat van de
stam voor de deelname aan
de Brandarisrace 2008.
www.explostam.com

Brandarisrace in het kort

In 1994 bestond de vuurtoren de Brandaris op Terschelling 400 jaar. Om dit te
vieren organiseerde Herman Brandsma de eerste Brandarisrace. De wedstrijd is inmiddels uitgegroeid tot een begrip. Elk jaar staan tachtig schepen
in de haven van West op Terschelling in de startblokken. De wedstrijd start in
Harlingen en wordt via de Pollendam, Blauwe Slenk en de BS2A boei naar de
finish geleid. Deze ligt om precies te zijn tussen de Cardinale Meep/Slenk en
de Noord-Meep 3. Wil je ook met je groep of vereniging meedoen aan de
Brandarisrace? Surf naar: www.kuiperbrandarisrace.nl.
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labelterreinen

Tekst Frank van Geffen Foto’s Finn Snaterse

Primitief, primitiever, primitiefst
Wie van eenvoudig
kamperen houdt, kan
terecht op diverse
Labelterreinen. Wat
drijft mensen om
dat te doen? En wie
maken het mogelijk?
Frank van Geffen
zoekt antwoorden
op deze vragen.
Ko Dousma is beheerder van
Labelterrein de Malpiesche Bergen
in Noord-Brabant. Ko: ‘We hebben
een echt primitief terrein. De enige
voorziening is de waterleiding. Hudo’s moeten de gasten zelf graven.
Toch vinden mensen het heerlijk
om hier te zijn. Het afgelopen jaar
hadden we 1000 weekendovernachtingen en 4000 in de zomerweken. Van groepen horen we dat
ze het fantastisch vinden om hier
te kamperen. Ze hopen dat het zo
primitief blijft. Die kans is heel groot.
We zijn aan deze klus begonnen
omdat we zelf kampeerfreak zijn.
We hebben niets met faciliteiten
op terreinen. Bovendien is het bos
gemeentegrond en zijn bebouwingen niet toegestaan. Kortom, deze
combinatie past ons ook goed.’

Wilde zwijnen
Op Labelterrein de Vrijenberg op
de Veluwe kan de primitieve
kampeerder zijn hart ophalen.
Dat heeft alles met de ruimte te
maken. Op de 92 hectare die het
terrein groot is, zijn maar zeven
kampeervelden. Ieder veld heeft
een eigen kampvuurplaats, een
hudo die je zelf niet hoeft te graven, een vlaggenmast en een
waterpomp. De pionierpalen komen uit het eigen bos. Bob en Ellen
de Roos zijn hier als beheerders
actief. Ellen: ‘Het terrein is alleen

toegankelijk voor scouts met tenten, caravans zie je bij ons niet.
Het terrein is particulier bezit en
voor de primitiviteit is van oudsher
bewust gekozen. Dat betekent dat
er bijvoorbeeld geen elektra is en
een riool aanleggen op een terrein
van 92 hectare gaat ook niet gebeuren. Bij ons overnacht je tussen
de reeën en de wilde zwijnen.’

Zelf doen
Ook Achter ’t Heezerenbosch in
Noord-Brabant is een primitief
terrein. Beheerder Alberto Dozeman vertelt er met verve over: ‘Er
zijn op dit terrein alleen maar leidingwater, vuurtonnen, pionierhout
en afvalcontainers aanwezig. Voor
de rest moet de kampeerder het
zelf doen. We proberen kampeerders een echte ervaring in én met
de natuur te geven. We willen ze
laten ervaren dat je in de natuur
niet alles kunt overheersen. Op
die manier krijgen ze waardering
voor de natuur, leren ze ermee
omgaan en stellen ze daarna de
luxe die ze thuis hebben weer op
prijs. Kampeerders ervaren ook dat
je door het gebrek aan voorzieningen tot ongekende creativiteit kunt
komen. Je moet jezelf vermaken in
plaats van dat je vermaakt wordt
en dat geeft veel rust. Gelukkig kan
dat nog op een aantal plaatsen in
Nederland.’

Bewuste keuze
Reda van der Putten geeft leiding
bij de scouts van Scouting Impeesa
in Amersfoort. Deze Scoutinggroep
kiest bewust voor primitief kamperen.
Reda: ‘Het is dé manier om jongeren
te vermaken. We merken dat vooral
de jongens zich beter vermaken en
ontplooien in een primitieve omgeving. Ze zijn immers bezig te overleven in plaats van rond te hangen.
Het is dus heel anders dan op een
luxe kamp of thuis en op school.
Ze krijgen een nieuwe ervaring
mee die veel langer blijft hangen
en waarvan ze veel leren. Scouting is
er tenslotte om jongeren te vermaken en technieken te leren. Het is
geen kinderdagverblijf waar spelletjes in een bos worden gespeeld.
Jammer alleen dat er steeds minder
primitieve terreinen overblijven in
Nederland.’
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interview

Tekst Jeannette Jonker Foto’s Ruud Pos

In beweging naar 2010
Nog één jaar en dan bestaat Scouting 100 jaar in Nederland. Marcel Zwart
en Peter Messerschmidt van Project 2010 zijn al lange bezig om op de achtergrond het feestjaar en de bijkomende veranderingen voor te bereiden.

geleden nog negen en een half uur.’
Peter: ‘Ze hebben minder tijd en het
aantal kaderleden dat tot in de lengte
van dagen bij de club betrokken blijft,
is niet meer vanzelfsprekend. Met
Project 2010 zoeken we naar manieren
om het kaderleden gemakkelijker te
maken, terwijl de kwaliteit van het
spel gewaarborgd blijft. Daarom zal
het onderdeel deskundigheidsbevordering bijvoorbeeld de komende jaren
worden aangepast. Waarom zou je
dat wat je ontwikkelt binnen Scouting
ook niet toepasbaar maken buiten
Scouting en andersom? In de toekomst
willen we dat beter erkennen en herkennen.’

Peter
Wat houdt Project 2010 precies in?
Marcel: ‘Dat Scouting in Nederland
100 jaar bestaat is een goede aanleiding om reuring in de club te creëren.
Met een groot feest bevestigen we
dat het erg de moeite waard is om
bij Scouting te zijn en aan de andere
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kant is het tijd om na te denken hoe
we Scouting kunnen delen met meer
mensen. We willen meer jongeren de
kans bieden om actief met Scouting
bezig te zijn. Kaderleden besteden
nu gemiddeld acht uur per week aan
Scouting en dat was een aantal jaar

In welk stadium zit Project 2010?
Marcel: ‘We zijn een vereniging met
112.000 mensen, waarvan er 25.000
kaderlid zijn. Die laatste groep willen
we in beweging zetten en dat gaat
lukken. We zijn nu ongeveer een jaar
aan het werk met een aantal projectteams. In die teams is nagedacht over
deskundigheidsbevordering, spel,
communicatie, Scoutingkleding en
kwaliteit en implementatie. Nu de
meeste besluiten zijn goedgekeurd in
de landelijke raad in december 2008
kunnen we starten met het uitwerken
van de plannen.’
Peter: ‘Een belangrijke vraag is:
waarom willen we 25.000 kaderleden in beweging krijgen? We hebben
onderzoek gedaan en we hebben met
kaderleden gepraat. We gaan nu een
weg in waar behoefte aan is. Het is een
omvangrijk project, maar het is een
weg die aansluit op wat vrijwilligers
willen.’
Wanneer merken kaderleden
concreet iets van Project 2010?
Marcel: ‘Dat merken ze nu al. Er zijn

enquêtes uitgezet en in de afgelopen
periode is met alle regio’s gesproken
over wat er in 2010 gaat gebeuren.
Langzaam maar zeker weet iedereen
er dus van. Daarnaast hebben we elke
groep gevraagd een ambassadeur
voor het feestjaar te kiezen, zodat alle
groepen weten welke feesten er zullen
zijn in 2010.’
Welke feesten zijn al een feit?
Marcel: ‘Op 15 mei 2010 zal
Scouts2Day worden georganiseerd.
Tijdens deze dag komen er ongeveer
30.000 tot 50.000 scouts naar één
centrale plek in Nederland.’
Peter: ‘Dit evenement is vanaf zeven
jaar, voor bevers is er een BeverDoe-Dag. Een andere activiteit is de
JubileumJamboree, een internationaal
kamp dat we eind juli en begin augustus zullen organiseren in Roermond.
Land, water en lucht zullen samen
één groot kamp organiseren waar
ook veel buitenlandse gasten welkom
zijn. Een derde van alle groepen heeft
een ambassadeur gestuurd naar de
eerste ambassadeursdag en in de
opmars naar de tweede dag, op 28
februari, zien we dat meer groepen zich
aanmelden. Je kunt je nog tot en met
26 februari aanmelden. In september
2009, tijdens de Scout-In, hopen we
dat iedere groep een feestjaarambassadeur heeft. Die ambassadeur moet
iedereen gek maken om in 2010 aan
alle activiteiten mee te doen. Verder
vragen we groepen om zichzelf op
lokaal niveau te presenteren. Dit is
het moment om te laten zien dat je er
bent en dat je trots bent op je club. Dat
hoeft trouwens niet veel tijd te kosten,
we willen juist de zaken die Scoutinggroepen al doen benadrukken. Met
een paar kleine aanpassingen kun je
bijvoorbeeld de open dag op je groep
passen in het feestjaar van Scouting.’
Houdt het honderdjarige bestaan
van Scouting de leden nu al
bezig?
Marcel: ‘Bij groepen met een ambassadeur leeft het al, maar bij de andere
groepen komt het waarschijnlijk als
2010 dichterbij komt. De veranderingen
houden veel leden wel al bezig, vooral

Marcel
die op het gebied van Scoutingkleding
en het spel.’
Peter: ‘Dit jaar zullen we allerlei zaken
uitwerken. Bijvoorbeeld dat er één
spelthema gaat komen voor de leeftijd
zeven tot elf jaar. Het Jungleverhaal
wordt uitgebreid voor meisjes en
waterscouts. Nu is het sterk gericht op
jongens. De vereniging heeft goed gekeken naar wat Scouting nu Scouting
maakt en daar maken we keuzes in.
We houden rekening met de verschillen tussen jongens en meisjes, maar
we willen inhoudelijk meer doen met
de thematiek en als je voor één thema
kiest, kun je meer ondersteuning bieden.
Kaderleden geven ook aan dat ze daar
behoefte aan hebben.’
Hoe ziet Scouting er over
vijftien jaar uit?
Marcel: ‘In de kern hetzelfde. Er zullen
nog steeds groepen mensen zijn die

zichzelf door middel van thematiek
ontwikkelen. Tot dit moment was
de organisatie altijd erg naar binnen
gericht, maar over vijftien jaar hebben
we bereikt dat je trots bent op je club
en dat je iedereen vertelt dat je op
Scouting zit.’
Peter: ‘De boodschap van het project
2010 is dat we een fantastische club
zijn en dat we op een positieve manier
met goede dingen bezig zijn. We
moeten onszelf aanleren dat we dat
ook aan andere vertellen, zodat zij net
zo enthousiast kunnen worden over
Scouting.’

Is er binnen jouw groep nog niemand ambassadeur voor 2010?
Meld je dan nu aan! Op 28 februari is de tweede ambassadeursdag. Kijk voor meer informatie
op: www.100jaar.scouting.nl.
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programmatips

Alles nieuw,
alles anders

Een goed thema zorgt voor inspiratie en goede
ideeën om je programma in te vullen. In deze
Scouts Info wordt het thema nieuw uitgewerkt.
Onder redactie van Erica Marsman, met medewerking van Linda Baas, Jan Sietse
de Boer, Eelco Last, Natascha van der Pol, Toon van der Werf. Foto’s: Finn Snaterse

Tips voor programma’s
in je groep
Q Doe eens iets anders, iets

oud. Zoek dingen op die oud
zijn en al zijn vervangen door
nieuwe. Stel een lijst op met
dingen van vroeger. Bijvoorbeeld
een doka tegenover digitale foto’s
of een briefkaartje versus een
krabbel op hyves. Voorbeelden in
overvloed. Kan jouw groep bedenken waar hun ouders het vroeger
mee moesten doen?
QNieuws is nieuw. Maak je eigen
krant. Stel eerst een redactie
samen en geef iedereen een taak.
Iemand is chef, iemand doet
binnenland en een ander doet
sport. Vergeet ook de fotograaf niet.
Laat iedereen een week lang goed
rondkijken in de buurt. Zaterdag
stel je als echte redactie alle verhalen samen onder tijdsdruk. Selecteer foto’s en breng de krant naar
de drukker of kopieermachine.
Idee: vraag een echte journalist
van de lokale of regionale krant om
tips.
QVeel groepen zijn bezig met
een nieuw clubhuis. Laat leden
meedenken aan waar een nieuw
clubhuis aan moet voldoen of
wat je graag in het nieuwe clubhuis wilt hebben. Je kunt ook
een model maken van een nieuw
of ideaal clubgebouw! Gebruik bij
het maken van plannen de Blokhutwijzer van Scouting (te vinden
op de website).
QIets wat nieuw is, verdient
reclame. Is jouw groep goed in pionieren of loopt een kind ineens de

ene na de andere hike? Vertel het
iedereen. Bedenk als een reclamebureau hoe de campagne van
jouw groep eruit komt te zien.
QSoms moet je iets opnieuw doen
om de kennis of vaardigheid te
leren. Dit kun je vooral doen met
spellen waarin herhaling zit. Denk
aan pionier mastermind of estafette. Houd bijvoorbeeld een estafette
met touw en platte knopen. Wie de
meeste goede platte knopen heeft
aan het einde van de estafette is de
winnaar.
QVertel het sprookje De nieuwe kleren
van de keizer. Na het lezen van
dit verhaaltje laat je de kinderen
nieuwe kleren ontwerpen en maken. Je kunt er een modeshow of
een toneelstuk aan koppelen. Voor
de kleinsten is een toneelstuk met
een keizer, prinsessen en ridders
een aanrader.
QVerzin een nieuwe sport of een
variant op een bestaande sport.
Weleens gevoetbald op blote
voeten? Een nieuwe sport is zo
geboren. Naast allerlei zitvarianten zijn er nog tal van varianten
te bedenken. Alleen schaatsen
zonder water is misschien lastig.
QVerzin een nieuwe look voor je
vlet. Is er iets te bedenken waardoor je vlet harder gaat of waardoor
je relaxter kunt zeilen. Houd een
verkiezing voor het meest originele
idee.

V

nieuws. Neem een activiteit die
jullie al vaak doen, bijvoorbeeld
pannenkoeken bakken. Dat kan
natuurlijk keurig in een pannetje,
maar je kunt ook met de groep
andere manieren bedenken om
pannenkoeken te bakken.
Q Bedenk iets wat nog niet bestaat.
Leuk hoor, zo’n dasring, maar af
en toe zijn ze best aan vervanging toe. Met dennenappels, leren
strips en zelfs schoonmaakdoekjes
kun je een prachtige nieuwe dasring
maken. In oude edities van iXiXeL,
Scouty en Flitz vind je hier voorbeelden van.
Q Nieuw leven is in het voorjaar
volop te vinden. Maak een excursie naar een boerderij om te zien
welke dieren er worden geboren
in de lente. Of loof een prijsje uit
voor het kind dat als eerste een
krokus ziet. Dit soort zoekspelletjes kun je opnemen in de vele
tochten die je kunt maken in het
voorjaar.
QAls iets nieuws aanslaat, is het
in. Bedenk samen met de groep
wat in is en wat absoluut uit is.
Kijk terug naar het afgelopen jaar.
Welke artiesten hadden de grootste hits? Verdeel de groep in twee
kampen. Het ene kamp bepaalt wat
in is en het andere stelt een lijst
op met dingen die echt helemaal
uit zijn. Een ochtend vertier en
discussie verzekerd.

QAls er iets nieuw is, is er ook iets
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Denkdag

Op 22 februari is het Baden-Powell
dag, oftewel Denkdag. Op deze
dag vieren alle scouts ter wereld de
verjaardag van de grondlegger
van Scouting. Je kunt deze dag op
verschillende manieren invullen.
Denk bijvoorbeeld eens na over wat
Scouting nu eigenlijk is en wat er is
veranderd in de afgelopen 99 jaar.
Op Denkdag is het ook leuk om als
groep een interculturele maaltijd te
verzorgen en uit te delen aan een
bepaalde groep mensen.

Kringloop van de natuur
Met het thema natuur kun je ook verschillende opkomsten goed en
leuk invullen. Leer kinderen van alles over de kringloop in de natuur
en de rol en plek van de mens daarin. Je kunt de kringloop van
water nabootsen. Laat water verdampen door het op te warmen in
een pannetje (de zon). Houd boven de pan een plaat die beslaat
met waterdamp (dit is het afkoelen in hogere, koudere lucht en
vorming van wolken). De druppels die van de plaat vallen, kunnen
worden opvangen in een potje (regen).
Andere ideeën:
Q Zoek samen met de groep uit hoe een bos zich ontwikkelt. Ontdek welke planten en bomen er eerst komen. Wat zijn de pionierplanten en welke bomen en planten komen later?
Q Houd een opruimactie in de natuur.
Wie verzamelt het meeste zwerfvuil?
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Uitgewerkte programma ideeën
Beverspel
Speel het spel Rond de wereld
voor bevers met als thema Denkdag.
Denkdag wordt gevierd op
22 februari op de verjaardag van
Lord Baden-Powell, de oprichter
van Scouting. Materiaal dat nodig is
bij dit spel: volle luciferdoosjes,
zak met verschillende snoepjes,
chocolademuntjes en lint.

Speluitleg
Begin een gesprek met de bevers
over jarig zijn. Wie is er net jarig geweest of kent een bever iemand die
binnenkort jarig is? Leg vervolgens
uit dat er meer dan honderd jaar
geleden iemand was die Scouting
bedacht heeft. Speel daarna spelletjes die kinderen in het buitenland
ook spelen tijdens een verjaardag.
Bijvoorbeeld:
Q Het Safarispel uit Zuid-Afrika. Alle
kinderen zitten in een kring. Eén
bever mag in het midden staan
en doet een dier na. De andere
bevers moeten raden welk dier
het is. De bever die het weet, mag
daarna een dier nadoen.

Q Wie is de mikadomeester uit
Japan? Iedereen kent het spel
mikado, maar je kunt het ook
spelen met lucifers. Dit vraagt veel
behendigheid van de bevers.
De winnaar van het spel mag
zich mikadomeester noemen en
een nieuw pakje lucifers op tafel
gooien.
Q Memory om van te snoepen uit
Amerika. Zet vier rijen van vier
bekers op tafel. Onder iedere
beker bevindt zich een snoepje.
Laat de bevers memory spelen. Als
een kind twee dezelfde snoepjes
heeft, mag hij ze opsnoepen. De
rest gaat door tot iedereen twee
snoepjes heeft. Dit spel kan gespeeld worden met acht bevers.

Q Jeu de boules uit Zuid-Europa.
Als bevers op vakantie zijn geweest naar Frankrijk, hebben ze
dit spel vast een keer gespeeld.
Dit keer speel je het spel niet met
ballen maar met iets lekkers. De
bevers gaan allemaal drie stappen van een muur staan en krijgen
een chocolademunt. Vervolgens mogen ze om de beurt een
muntje gooien. De bever die het
dichtste bij de muur gooit heeft
gewonnen.

V

Q Eb en vloed uit Australië. Op de
grond liggen een aantal kranten
uitgevouwen, samen vormen ze
een eiland, net zoals Australië. Alle
bevers mogen op het eiland gaan
staan. Als eerste speelt een leiding
de vloed die telkens stukjes van
de kranten scheurt. Zo wordt het
eiland steeds kleiner, totdat het zo
klein wordt dat iemand niet meer
kan blijven staan en snel naar het
vaste land zwemt. De bever die
als laatste kan blijven staan, wint
het spel en mag daarna de vloed
spelen met nieuwe kranten.
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Urban survival voor scouts,
explorers en de jongerentak
De tijd dat padvinders mensen redden uit brandende huizen en op
hol geslagen paarden vangen is voorbij. Toch is het niet onhandig
om je ook nu in extreme situaties te kunnen redden. Dus daarom een
update van het aloude ‘wees paraat’. Je kunt er een postenspel van
maken, maar ook een tijdrace tussen twee of meer teams, compleet
met het gebruik van een stopwatch.

Ideeën voor een
Urban survival
Q Lekke band, dat wordt plakken!
Weet jij hoe je een fietsband moet
plakken? Regel twee lekke banden, een fiets en plakspul.
Q Je bent gerold! Vind zo snel mogelijk uit wat het telefoonnummer is
dat je moet bellen om je bankpas
te blokkeren.
Q Een prullenbak staat in de fik in de
winkelstraat, blus deze zonder
water (gebruik een kleine vuurton
of leeg oud geldblik).
Q Download de lijst met noodmaterialen van crisis.nl. Leg een aantal
dingen klaar en speel een kimspel.
Q Teken zo snel mogelijk een duidelijke routebeschrijving naar de

dichtstbijzijnde noodpost, arts of
ziekenhuis.
Q De boeren in China staken en dus
wordt er gehamsterd in de super
markten. Je bent als laatste bin
nen en er staan alleen nog blik
ken. Probeer een blik te openen
zonder blikopener. Doe het op
zo’n manier dat het eten nog
eetbaar is en je jezelf niet verwondt.
Q Je bent op vakantie in Moskou
maar de weg kwijt. Vraag de weg
naar het vliegveld zonder woorden te
gebruiken.
Q Een nooduitgang zit op slot. Zaag
zo snel mogelijk het hangslot door.
Je hebt vast in het magazijn nog
wel een hangslot liggen waarvan
de sleutel kwijt is.
Q De elektriciteit valt midden in

de nacht uit en de noodverlichting doet het niet (fake dit met
blinddoeken). Vind elkaar zo snel
mogelijk terug. Verspreid voor je
begint de deelnemers zoveel mogelijk over het clubhuis.

Let op: onderstaande activiteiten zijn
niet geschikt voor scouts, wel voor
explorers en de jongerentak.
Q Het enige vervoer is een auto,
maar de accu start niet. Oefen
met het juist aansluiten van startkabels. Je hebt hiervoor natuurlijk
een auto en wat gereedschap
nodig, net als voor de volgende
activiteit.
Q Verwissel een autowiel met het
reservewiel.
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portret

Tekst Reijer Groenman

Nieuw bij Scouting

Sommige scouts zitten al vanaf hun kleuterjaren op Scouting en worden
bijna vanzelfsprekend leiding als ze de speltakken zijn ontgroeid. Maar er
zijn ook mensen die pas als volwassenen ontdekken hoe leuk het is om
leiding te geven aan een groep. Debby en Wietse zijn net begonnen.
Hoe lang zit je al bij Scouting
Lucas?
‘Op mijn negende was ik kabouter
bij Scouting Hasselo uit Hengelo.
Voor mijn studie ben ik naar Tilburg
verhuisd en leidinggeven en studeren
kon ik niet combineren. Ik ben bewust
geen leiding geworden.

Scouting is vrijwilligerswerk, maar absoluut niet vrijblijvend. Na mijn studie
vond ik een huis in ’s-Hertogenbosch
en daar vond ik al snel ook een fijne
groep.’
Waarom ben je toch nog leiding
geworden?
‘Ik heb altijd gezegd dat ik op
een moment als leiding aan
een groep verbonden
wilde zijn. Uiteindelijk is dat
Scouting Lucas geworden.
Ik vind de combinatie van
lekker buiten zijn en dingen
met elkaar doen voor de
kinderen erg belangrijk. Het
is een goede vrijetijdsbesteding
voor kinderen en als het Scoutingvirus je eenmaal te pakken heeft, laat

‘Ik heb altijd
gezegd dat ik
op een moment
als leiding aan
een groep
verbonden
wilde zijn’

het je nooit meer los.’
Waarom is Scouting een goede
vrijetijdsbesteding?
‘Het draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. De meeste tijd
brengen kinderen thuis door, op
school of bij de naschoolse opvang.
Je ziet vaak dat kinderen helemaal
opbloeien bij Scouting. Thuis en op
school zijn ze verlegen, maar wij bieden ze de kans en manier om lekker
zichzelf te zijn.’
Tegen welke problemen loop je
aan?
‘Het zal geen verrassing zijn dat ook
Scouting Lucas kampt met een tekort aan leiding. Gelukkig zwermt er
rond onze club ook een groep mensen die erg begaan is met Scouting.
Vaak zijn dit plusscouts. Daarnaast
springt collega-leiding van andere
speltakken regelmatig bij als we een
opkomst in het bos draaien. Ik vind
dat elk probleem overwinbaar is.’
Wat is jouw favoriete Scoutingmoment tot nu toe?
‘Begin november hadden we het
ouder- en kindweekend met de
esta’s. Het was voor de kinderen
geweldig om te zien hoe de ouders
meedoen met het Bulldogspel. Voor
ons was het een uitgelezen moment
om de ouders te laten zien waarom
en waarmee de kinderen elke week
zoveel plezier hebben.’

Wie? Debby Heuker of Hoek (28) Groep? Scouting Lucas uit ‘s-Hertogenbosch
Functie? Leiding bij de esta’s sinds september 2008
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Hoelang zit je al bij deze groep?
‘Ik had helemaal niks met Scouting.
Totdat ik mijn vrouw Gwendolyn
leerde kennen. Zij zat vroeger bij
deze groep. Toen ons zoontje vijf
werd, is hij als bever begonnen bij
de Ypenburggroep. Ze hebben mij
en mijn vrouw meteen gestrikt als
leiding.’
Waarom ben je leiding geworden?
‘Ik heb vroeger altijd aan teamsporten gedaan. Achteraf vind ik het erg
jammer dat ik niet eerder voor Scouting heb gekozen. Ik weet zeker dat
ik een fantastische tijd had beleefd.
Dat haal ik nu dubbel en dwars in. Ik
ben leiding geworden omdat de bevers te weinig leiding hadden voor
het afgelopen zomerkamp. Toen ik
bij de afsluiting al die glunderende
koppies zag en ze mij vroegen om te
blijven, was ik verkocht.’

Waar loop je tegenaan?
‘We kampen met een tekort aan leiding voor onze bevers. Dat is ook de
reden waarom ik erbij gekomen ben.
Daarnaast hoor ik weleens denigrerende geluiden bij andere speltakken dat bevers het Scoutingspel niet
kunnen spelen. Dat is ergens waar,
maar met wat creativiteit en realiteit
kun je de kinderen een zinnige tijd
geven richting de volgende speltakken. Inmiddels is collega-leiding
bereid bij te springen in geval van
nood en proberen we te werven bij
de plusscouts van onze groep.’
Wat is jouw favoriete Scoutingmoment tot nu toe?
‘Pas geleden zijn we met alle bevers
gaan logeren in de blokhut. Dat was
erg gaaf. Ontzettend vermoeiend
maar ook heel leuk!’

‘Je steekt er
ontzettend veel van
op, ook op mijn
leeftijd nog’

Leer je er wat
van?
‘Ja, je steekt er
ontzettend veel
van op. Ook op
mijn leeftijd nog. Je
leert er dingen te
organiseren, met
kinderen omgaan en vooral dingen
bereikbaar maken voor deze speltak. Je kunt zeggen dat bevers niet
kunnen pionieren, maar kijk eens wat
ze allemaal kunnen met een veter
en wat potloden!’
Wat vind je leuk aan leiding
geven?
‘Voornamelijk de begeleiding en de
ondersteuning die je geeft aan de
ontwikkeling van de kinderen. Daarnaast ook de creativiteit die het van
jezelf vraagt.’

Wie? Wietse Braam (29) Groep? Hoeve Ypenburggroep Rijswijk
Functie? Beverleiding vanaf september 2008
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Even
voorstellen

Lieneke

Marleen

hrm

‘Sinds 1 augustus 2008 ben ik werkzaam bij Scouting Nederland als
evenementencoördinator. Ik krijg de
kans om samen met vele vrijwilligers
drie fantastische evenementen te
organiseren. Zowel bij de Scout-In
2009, als de Scouts2day en de JubJam100 ben ik betrokken als projectleider en verantwoordelijk voor de
productie en het contact met de
gemeentes. In mijn jeugd heb ik vijf
jaar bij Scouting gezeten. Ik heb heel
veel zin in deze geweldige uitdaging
en kan niet wachten om alle blije
gezichten te zien!’

Lieneke Koot
‘Ik vervul de functie van projectleider van de Scout-In 2009. In het
dagelijks leven ben ik directeur van
een Openbare Bibliotheek. Mijn
Scoutingcarrière begon rond mijn
achtste als kabouter bij de Agnesgroep in Maarssen. Na een korte
pauze ben ik teruggekomen als
kabouterleiding. Ik ben overgestapt
naar het stichtingsbestuur als voorzit-

26 Scouts Info nr. 1 • februari 2009

ter en in 1996 ben ik begonnen als
regiotrainer. Als coördinator trainingen heb ik deel uitgemaakt van het
regiobestuur Drie Rivieren Utrecht.
Daarna heb ik kennisgemaakt met
de landelijke evenementen. In 2007
was ik plaatsvervangend kampleider
van de Scout-In en nu ben ik er projectleider. Dit voelt als een grote eer
en een uitdaging: het wordt namelijk
de mooiste van de geschiedenis.
Op alle niveaus wordt naar 2010 toe
geleefd, maar voor mij begint het
op 18 september 2009, bij de ScoutIn 2009.’

Marcel van den Hoven
‘Ik zal voor de Scout-In 2009 de rol
van plaatsvervangend voorzitter van
het projectteam gaan vervullen. In
het dagelijks leven ben ik directeur
van een basisschool in Tilburg, getrouwd en vader van twee geweldige dochters. Sinds 1979 ben ik actief
binnen Scouting. Eerst als jeugdlid
bij de welpen en scouts, gevolgd
door een periode van leidinggeven
bij Scouting Groenewoud in Tilburg.

Jan

Marleen Batenburg

Marcel

Scouting Nederland feliciteert Marleen, Lieneke,
Marcel en Jan met hun benoemingen en aanstellingen binnen Scouting. In Scouts Info stellen ze
zich kort voor en vertellen ze waar ze aan werken.

Vacature
Vervolgens ben ik bestuurlijk actief
geworden binnen de Regio Hart van
Brabant en ben ik betrokken geraakt
bij landelijke activiteiten. De Scout-In
2009 is belangrijk voor het honderdjarig jubileum, een mooi uitgangspunt voor een evenement als de
Scout-In. Programma en vormgeving
zullen dan ook wezenlijk anders zijn
dan die van voorgaande edities.
De presentatie van de nieuwe spelvisie, de start van de verkoop van
de nieuwe Scoutfit en uiteraard een
knallend feest met een artiest van
nationale faam. Hier sturing en uitvoering aan geven is een uitdaging
die ik met twee handen heb aangegrepen en hopelijk tot een succesvol
einde zal brengen. De Scout-In 2009:
Be there!’

Jan Buis
‘Mijn naam is Jan Buis en in het
dagelijks leven geef ik leiding aan
een team dat verantwoordelijk is
voor verkoop en marketing. Ik ben
welp, rowan en leiding geweest.
Als rowan heb ik meegedaan aan
de JubJam 1985 in Apeldoorn/Hoenderloo. Dit heeft veel indruk op mij
gemaakt en hier is mijn carrière als
organisator van Scoutingevenementen begonnen. Een jaar later was
ik medewerker Tontechnik bij een
internationaal kamp in Oostenrijk.
De afgelopen twee jaar was ik projectleider van het projectteam 100
jaar Scouting. Daarnaast kon ik de
verleiding niet weerstaan om met
de JubJam100 aan de slag te gaan.
Dit jaar ben ik daar kampleider.
De JubJam100 wordt een geweldige
Jubileum Jamboree, waarbij wij aan
Nederland én aan onze internationale gasten laten zien hoe uniek we
zijn met land, water, lucht en de
overige kleinere onderdelen.
Dit wordt een kamp waar je het
later nog over zult hebben!’
Verder zijn Martijn de Man en
Marjolein Akkermans aangesteld
als projectleiders van Scouts2Day.
Wendy Kortekaas is plaatsvervangend projectleider van JubJam100.

Spelvisie en methode fase 1 heeft een voorstel uitgewerkt voor de landelijke
raad van december 2008. Op basis van dit voorstel zal er een uitwerking
plaatsvinden voor de verschillende leeftijdsgroepen. Daarom zoeken we
leden voor het team:

Spelvisie en methode fase 2
Functieprofiel
De projectgroep ‘spelvisie en methode fase 2’ heeft als doel een vernieuwd
en samenhangend spelaanbod voor de verschillende leeftijdsgroepen te
ontwikkelen. Hiermee willen we bereiken dat leiding met relatief weinig werk
een hoogwaardig, op de vernieuwde spelvisie en methode gebaseerd,
programma kan aanbieden.
Functie-inhoud:
• Komen tot een geïntegreerd spelaanbod per speltak aansluitend op de
vernieuwde spelvisie en methode. Uitwerking gebeurt per leeftijdsgroep
en op sommige gebieden per thema. Onderdeel van het vernieuwde
spelaanbod is onder andere het ontwikkelen van instrumenten of andere
hulpmiddelen waarmee per leeftijdsgroep bijgehouden kan worden wat
jeugdleden leren.
• Onderzoeken op welke manier het nieuwe spelaanbod vorm zou moeten
krijgen voor jeugd- en kaderleden (welke middelen moeten er gemaakt
worden). Hierbij moet er aan de ene kant gezorgd worden voor samenhang tussen de speltakken, aan de andere kant moeten de middelen
aansluiten bij de specifieke leeftijdsgroep.
• Een handleiding of voorbeeld plan van aanpak schrijven voor landelijke
ledenactiviteiten om als voorbeeld voor de vernieuwde spelvisie en
activiteitenprogramma’s te dienen.
Functie-eisen:
• Afhankelijk van taakgebied MBO/HBO/WO werk- en denkniveau
• Kennis van de ontwikkeling van het kind en jongvolwassene
• Kennis en inzicht in de achtergrond van de spelvisie en de identiteit van
Scouting Nederland
• Overheadvisie op spel hebben
• In staat om direct opbouwend commentaar te geven en te ontvangen
• Kennis van het meten en toetsen van competenties en educatieve
doelen (progressiesystemen)
n
• Kennis en inzicht van spelmethodieken
• Goede schrijfvaardigheid
• Presentatievaardigheden
Competenties:
• Creativiteit
• Initiatief
• Communicatief
• Kwaliteitsgerichtheid
• Zelfstandigheid
Heb je interesse in deze functie, wil je meer informatie of ken je personen
die voldoen aan het gestelde profiel, dan kun je contact opnemen met
Rachel van der Ruyt, projectleider spelvisie en methode: r.vanderruyt@
scouting.nl, 033-4960947. Voor vragen over de procedure: Céline Blom,
HRM-coördinator: HRM@scouting.nl, 033-4960948.
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2010
Simone van den Bergh van Gardingen van Scouting Satoko Kitahara
uit Leidschendam:

Scout Phone
trekt door
het land
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‘Het concept is superleuk,
gaaf ook dat de telefoon
langs veel groepen in het
land gaat.
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Heleen Modderkolk van
de Pieter Maritz groep uit Ede:
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‘De troostprijs van honderd
spekjes viel in goede aarde,
vooral bij de welpen.’

‘Wij hebben de pannenset gewonnen.
Deze werd met open
armen ontvangen,
want we wilden
net een nieuwe
aanschaffen.’

Schierm

Vlieland

John Dumee van de Olivier
van Noortgroep uit Rotterdam:

Marije Roetman van
Scoutinggroep Kon Tiki uit
Putten:
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Kijk op de kaart in
welke plaatsen The
Scout Phone al geweest
is. Tijdens dit interactieve spel worden
vijf Scout Phones langs
groepen gestuurd. De
groep moet een vraag
per sms beantwoorden.
Wie goed antwoordt,
maakt kans op mooie
prijzen.

‘We gingen er vandoor
met de pannenset.
Helemaal cool!’

ZEELAND

G

LIMBUR

Laurens van Streun
van de Lincolngroep uit Arnhem:

‘We hebben een tent-LED
gewonnen, dat correspondeerde met het nummer 46.
Dat is ons oprichtingsjaar.’
Maak jij wat leuks mee rondom The Scout Phone? Stuur je foto's,
filmpjes en verhalen naar ons toe via scoutphone@scouting.nl.
Heb je geen Scout Phone? Er zijn genoeg andere mogelijkheden
om mee te doen en prijzen te winnen! Maak met je groep een
spetterend 100%SCOUT-filmpje of speel op zaterdag op de website www.100jaar.scouting.nl mee met ‘De vraag van vandaag'!
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scoutingsetjes

Tekst Liesbeth Vijfvinkel

Prille liefdes en trouwen
in het clubhuis

De liefde tussen scouts bloeit regelmatig op. Tijdens een hike of op kamp kan de
vonk ineens overslaan. Vier Scoutingsetjes vertellen hun liefdesverhaal.

Wat? Waterscouts
Waar? Scoutinggroep Shawano’s Lisse en
Scoutinggroep Tjarda Sassenheim
Wanneer? Verkering sinds 15 juli 2007
Waar hebben jullie elkaar voor het eerst
ontmoet?
Sander: ‘Tijdens het eerste clusterweekend
van de Wereld Jamboree. Eerst was zij voor mij
alleen een meisje dat ook mee was.’

Wat? Beheerder en
groepsbegeleider
Waar? Scoutinggroep
Christiaan de Wet, Ouderkerk
aan de IJssel
Wanneer? Getrouwd op 7 juni
2008
Waar hebben jullie elkaar voor
het eerst ontmoet?
Arie: ‘We kennen elkaar al heel
lang, Hanny was mijn overbuurmeisje en we zaten allebei bij
Scouting. Al die jaren zijn we elkaar blijven zien door Scouting.’
Wanneer sloeg de vonk over?
Hanny: ‘Op 10 juni 2007. We
deden samen veel voor Scouting
en kwamen als vrienden bij elkaar over de vloer. Het was altijd
gezellig en opeens was ‘het’ er.’
Hoe ‘Scouting’ was jullie
trouwdag?
Arie: ‘We zijn getrouwd in het
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Arie Heuvelman (37)
& Hanny Heuvelman de Mik (40)
clubhuis. We pasten niet met
alle gasten in het gemeentehuis en toen kreeg ik het idee
om op Scouting te trouwen. Bij
aankomst stonden leiding en
jeugdleden ons op te wachten
met wilgentakken met blauwe
en oranje linten, onze groepskleuren. Heel het clubhuis was
versierd en de trouwambtenaar
stond achter een gepionierde
tafel. Het was echt bijzonder. De
dochter van Hanny was er ook
bij, ze heeft ook een ring gekregen.’
Zit je dochter ook al bij
Scouting?
Hanny: ‘Nina gaat wel eens
met me mee, maar soms heeft
ze geen zin. Dan zegt ze dat ze
liever naar oma gaat. Ze is nog
geen vier, als ze ouder is, zien we
wel of ze bij Scouting wil.’ <

Wanneer sloeg de vonk over?
Mirjam: ‘Tijdens het laatste clusterweekend.
We hadden allebei een buddy die ons steeds
in de steek liet. Achteraf wel goed, want
daardoor raakten we met elkaar aan de
praat. Toen we met een groep terugliepen
naar de tenten, zijn wij er tussenuit geknepen.
We gingen ergens in het gras liggen en naar
de sterren kijken. ’s Nachts bleef ik bij hem in
de tent slapen. Ik dacht de hele tijd: ‘sla nou
maar je arm om me heen, anders past het niet
op dat eenpersoonsmatje.’ Gelukkig deed hij
dat uiteindelijk ook.’
Wanneer hebben jullie voor het eerst
gezoend?
Mirjam: ‘Anderhalf of twee maanden later.
Hij was bij mij blijven eten en toen we daarna
een film op mijn kamer keken, hebben we
gezoend.’
Wie heeft wie verkering gevraagd?
Sander: ‘Ik heb haar
gevraagd nadat we
naar de film Shrek 3
waren geweest. Ik
wilde graag duidelijkheid hebben
en een moment
kunnen noemen
waarop het echt
definitief was.’ <
Ruud Pos

Sander Zethof
(17) & Mirjam
Brandsma (18)

heb ik haar gevraagd. Het was op
het feest, voor een volle zaal ben ik
op mijn knieën gegaan. Ik denk dat
niemand gedacht had dat ik dit zou
doen, maar ik was niet zenuwachtig.
Het aanzoek staat trouwens ook op
YouTube. (Zoek op Bas en Janneke
red.)’

Hoe ‘Scouting’ was jullie trouwdag?
Janneke: ’Nadat we getrouwd zijn
en de kerk uitliepen, stonden de
bevers met erebogen op ons te
wachten. Ze zijn ook op onze receptie geweest en hebben een lied voor
ons gezongen.’ <

Wie? Roy Moonen (15)
& Vivian Heuts (16)

Bas van Rooyen (27) &
Janneke van Rooyen - van
de Lagemaat (23)
Wat? Rowanbegeleider en
beverleidster
Waar? Scoutinggroep Zuylensteyn
in Amerongen
Wanneer? Getrouwd op 6 juni 2008
Waar hebben jullie elkaar voor het
eerst ontmoet?
Bas: ‘Op het Leersumse veld tijdens
een gps-hike. Mijn groep haalde de
groep van Janneke in. Ze liep nogal
mank, dus vroeg ik haar of het wel
goed ging.’
Wanneer sloeg de vonk over?
Janneke: ‘Na de hike was er een
feest en daar hebben we gekletst en
bier gedronken. Toevallig waren we
allebei de week daarna jarig en Bas
is naar mijn verjaardag gekomen.
Sindsdien zijn we weekendjes naar
elkaar gegaan, want we woonden
honderd kilometer bij elkaar vandaan.’
Wie heeft wie ten huwelijk
gevraagd?
Bas: ‘Ik had het huwelijksaanzoek al
een paar maanden in mijn hoofd.
Janneke zei al maanden dat ze op
een originele manier gevraagd wilde
worden. Op dezelfde hike waar we
elkaar drie jaar eerder ontmoetten,

Wat? Explorers
Waar? Scouting St.
Lucia, Simpelveld
Wanneer? Verkering
sinds 11 juli 2006
Waar hebben jullie
elkaar voor het eerst
ontmoet?
Vivian: ‘Zeven jaar
geleden. Roy is toen
in ons dorp komen
wonen en werd ook
lid bij Scouting. We
zaten niet bij elkaar in
de groep, maar ik zag
hem weleens bij de opkomst. Maar verder is hij me toen eigenlijk
niet opgevallen.’
Wanneer sloeg de vonk over?
Roy: ‘In juli 2006 op Scoutingkamp. Vivian en ik zaten in hetzelfde
groepje voor de bonte avond, dus hebben we veel samen geoefend. De hele week hebben we gekletst bij het kampvuur, dat
was gezellig. Ik vond haar leuk maar durfde niet zo. Toen ik weer
thuiskwam, miste ik haar een beetje.’
Wie heeft wie verkering gevraagd?
Vivian: ‘De ochtend na het kamp smste Roy mij wakker. Hij
vroeg of hij mijn MSN mocht hebben en toen hebben we gemsn’t.
Later kreeg ik een sms of ik iets met hem wilde. Daar heb ik ja op
gezegd.’
Zou je willen trouwen in het clubhuis?
Roy: ‘Ik kan het me wel voorstellen, want daar is alles begonnen.
Maar ik weet natuurlijk niet of Vivian dat zou willen. Scouting is voor
mij heel belangrijk. Wat er ook gepland staat, zaterdag is voor
Scouting.’ <

Wil je ook vertellen over je Scoutingliefde of -huwelijk? Stuur een mail
naar scoutsinfo@scouting.nl. Wie weet hoor je snel van de redactie!
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internationaal

Tekst en foto Freek van Bijsterveld

Iedereen kan zijn
Scoutinggroep een
internationaal tintje
geven. Door een samenwerkingsverband
aan te gaan met een
buitenlandse groep
bijvoorbeeld. Scouting
Made heeft een bijzondere band met Poolse
scouts uit Kozmin.

Vrienden uit Polen
Het samenwerkingsverband tussen
de twee Scoutinggroepen start bij de
gemeentes Made en Kozmin. Zij gaan
in 1991 een stedenband aan. Jaren
later, in 2005, komt een bestuurslid
van Scouting Made op het idee contact
te leggen met de Scoutinggroep uit
Kozmin. Datzelfde jaar gaat Scouting
Made voor het eerst op bezoek bij de
scouts in Kozmin.

Handen en voeten
Gemeente Kozmin is zo vereerd met
dit bezoek dat hun Nederlandse gasten
worden rondgeleid door de burgemeester. Ondanks dat de scouts met open
armen worden ontvangen, lopen ze
ook tegen een barrière aan: de taal.
Terwijl de scouts worden rondgeleid
in het clubgebouw proberen ze elkaar
met handen- en voetenwerk duidelijk
te maken wat Scouting in hun land inhoudt. In 2006 bezoekt Scouting Made
voor het eerst een Pools Scoutingkamp.
Inmiddels heeft de groep uit Kozmin
een tolk geregeld en de communicatie
gaat steeds beter.

Hechte vriendschap
In 2007 gaat Scouting Made niet alleen
op bezoek in Polen, maar komen de

scouts uit Kozmin ook voor het eerst
naar Nederland. Voor Scouting Made
dé kans om hun Poolse vrienden kennis te laten maken met Scouting in
Nederland. Na dit bezoek is de band
tussen Made en Kozmin alleen maar
hechter geworden. Ze lopen elkaars
deur niet plat, maar hebben veel mailcontact. Afgelopen jaar besloten de
twee Scoutinggroepen een officiële samenwerkingsovereenkomst te tekenen.
Hiermee willen zij hun vriendschapsband bekrachtigen. Verder houdt het
verband in dat beide groepen zich
zullen inzetten om de communicatie
tussen jongeren uit beide landen te
verbeteren. Dit doen ze door gezamenlijke activiteiten te organiseren en internationale kampen te bezoeken. Ook
proberen beide groepen deel te nemen
aan internationale Scoutingactiviteiten
zoals het vredeslicht.

Vijftig dassen
Na de ondertekening krijgt Scoutinggroep Made vijftig Poolse Scoutingdassen en een bronzen Scoutinglogo
cadeau van haar vrienden. De dassen zijn bedoeld voor leden die zich
op een speciale manier inzetten voor
het naleven van de overeenkomst.

Inmiddels is er veel contact geweest
tussen beide groepen en staan de
eerstvolgende gezamenlijke activiteiten alweer op de planning.

Oproep

Heeft jouw groep
net als Scouting
Made een speciale band met een
buitenlandse Scoutinggroep? En willen jullie daarover
vertellen in Scouts
Info? Laat het weten! Stuur een mail
naar scoutsinfo@
scouting.nl met als
onderwerp ‘internationaal’.
Scouts Info nr. 1 • februari 2009 33

er-op-uit

Tekst Carolien Dircken

Tips voor een
bomvolle agenda
Vertoont jouw agenda de komende maanden
nog wat blanco pagina’s? Vul die vrije dagen dan
eens op met een romantisch technodansje of een
nachtje Giethoorn.

Rotzooihamsteren

Valentijnstechno

Geen zin in romantisch gedoe bij
kaarslicht vanavond? Sleep je grote
liefde mee naar Eindhoven. In de
lichtstad kun je vanavond helemaal
los op techno van de beste dj’s
die in vier zalen hun draaikunsten
vertonen. Van de euro’s die je bespaart op mierzoete teddyberen en
dure dinertjes kun je makkelijk twee
kaartjes voor Awakenings op de kop
tikken. Een geslaagde date verzekerd: het Klokgebouw van Philips
is vandaag de perfecte locatie om
al dansend en sjansend indruk te
maken op jouw Valentijn.
Awakenings, 14 februari 2009.
Klokgebouw Philips, Eindhoven.
Kaarten € 35,-. Meer informatie:
www.awakenings.nl.

Hossen en hijsen
Niet te missen als je deze week afdaalt
naar het zuiden des lands: het is weer
carnaval. Wie geen zin heeft in een
grootschalige verkleedpartij en hoempapagedreun in zijn oren, kan maar
beter een onderduikadres zoeken in
het noorden, maar liefhebbers van hossen en (bier)hijsen kunnen hun agenda
vanaf 21 februari vrijhouden voor vastelaovend. Tip: loop eens mee in één
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Struikel je wekelijks over dubieuze voorwerpen in jullie overvolle stafhut?
Dan wordt het misschien eens tijd om de voorraad te slijten op één van
de grootste rommelmarkten in het land. Als je vermoedt dat niemand een
euro zal uitgeven aan geverfde etalagepoppen of half vergane schemerlampen, kun je een bezoekje aan de Supervlooi in Leeuwarden natuurlijk
ook gebruiken om jouw hk/honk/scoutinggebouw te pimpen. Struinend
langs standjes vinden jij en je medescouts vast en zeker de beste zomerkamptrofeeën en onmisbare voorwerpen voor de verkleedkist van
Bambilië.
Supervlooi Rommelmarkt, 15 februari 2009. WTC Expo, Leeuwarden.
Meer informatie: www.supervlooi.wtcexpo.nl.

Puisten bekijken
Nee, dit is geen leerzame activiteit
voor je puberende broertje. De puistenroute volg je alleen als getrainde
wandelaar. Een puist is namelijk een
ander, smakelijk, woord voor bergtop. De toppen waar het vandaag
om draait, liggen in de Amsterdamse
Waterleidingduinen. De vijf hoogste
duinpunten zijn te beklimmen onder
begeleiding van een gids die je alles

van de vele optochten in Oeteldonk,
Krabbegat of Dommelbaorzedurp. Met
de voorbereiding heb je zo een maand
aan inspiratieloze draaidagen gevuld
en na afloop smaakt een welverdiend
drankje extra goed.
Carnaval, 21 t/m 24 februari 2009.
Brabant, Limburg en oude katholieke bolwerken elders in het land.
Meer informatie:
www.carnavalvieren.nl.

kan vertellen over de historie van
het natuurgebied. Er moeten al wel
wat kilometertjes in je benen zitten
om deze route zonder ademnood te
voltooien. Hard trainen en dan pas
de puisten op dus!
Puistenroute, 28 februari. Zuid-Kennemerland, Amsterdamse Waterleidingduinen. € 5,- incl. consumptie.
Meer informatie:
www.natuurwegwijzer.nl.

Dagje en nachtje
Giethoorn

Elke toerist met een Lonely Planet
kent Giethoorn. Ook voor ons, Hollanders, zal er dus wel een reden
zijn om het kleine plaatsje in Overijssel eens te gaan ontdekken. Als
je je al tijden hebt voorgenomen
naar het oosten af te reizen voor
een rondvaart in een fluisterbootje
en uitleg over natuurschoon en
boerderijen, kun je dat het best
doen op 28 februari. Dan kun je
aan je toeristendagje namelijk ook
een gezellige avond vastplakken.
Voor vijf euro extra kun je tijdens
de Nacht van Giethoorn oerHollands genieten van Piratenkoor
de Waterlanders en meer lokaal
toptalent. Een geslaagd bezoek
aan Giethoorn gegarandeerd!
Dag en nachtje Giethoorn (De
nacht van Giethoorn), 28 februari 2009.
€ 5,-. Meer informatie: www.
denachtvangiethoorn.nl.

Je bent geweldig!

een flink aantal vriendelijke woorden terug verwachten. Kost geen
geld, geen moeite en geen tijd
en het levert je misschien wel de
vrolijkste dag van het jaar op. Dus
maak er een nationale feestdag
van en smile!
De nationale complimentendag,
1 maart. Meer informatie: www.
nationalecomplimentendag.nl.

Iedereen wordt blij van een gemeend complimentje. Nationale
complimentendag is de perfecte
dag om je te laten omringen door
lachende gezichten. Vertel je medescouts hoe goed ze bezig zijn als
vrijwilliger en begin de draaidag
door positieve punten te benoemen van iedereen die aanwezig is.
Zelf kun je natuurlijk in ruil daarvoor

Waterdromen

Elke waterscout heeft dit evenement
vast al maanden geleden in zijn
agenda vastgelegd. Maar ook voor
andere waterliefhebbers is de Hiswa
de moeite van een bezoek waard.
Op de grote water- en botenbeurs
vind je niet alleen de nieuwste modellen onbetaalbaar vaargenot, maar
ook vette wakeboards en nieuwe
recreatieve vaarroutes. Laat je cre-

ditcard thuis om een faillissement te
voorkomen, maar laat je inspireren
door mogelijkheden op zee, meren of
de plaatselijke sloot. Schrijf je in voor
zeillessen en droom weg bij de modellen die je later, als je miljonair bent,
allemaal wilt aanschaffen.
Hiswa, 3 t/m 8 maart 2009. RAI,
Amsterdam. Vanaf € 12,50. Meer
informatie: www.hiswa.nl.

Bas Czerwinski

Meer dan ronde heupen

Zie jij bij het woord ‘kunst’ nog altijd die huilende zigeuner voor je die zo
depressief bij je oma aan de muur hangt? Doe dan eens gek en koop
een kaartje voor de Rotterdamse Museumnacht. Je zult ontdekken dat de
Rotterdamse musea veel meer te bieden hebben dan slome, rondheupige
vrouwen op linnen. In het donker struin jij door de Hollandse metropool
met andere hippe, jonge kunstkijkers om keer op keer verrast te worden
door performances en bijzondere rondleidingen. Het thema RE: slaat
bijvoorbeeld op de muziektoon, ‘de terugkeer’ of zelfs digitale netwerken.
Vaag? Reden temeer om duidelijkheid te vragen op 7 maart!
Rotterdamse Museumnacht, 7 maart 2009, 20.00-02.00 uur.
44 musea en galerieën, Rotterdam. € 12,- in de voorverkoop.
Meer informatie: www.rotterdamsemuseumnacht.nl.
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webcheck

Tekst Jan Hilco Dietz

Vier keer de

De spelregels zijn eenvoudig: de ingezonden sites worden gekeurd op een
aantal punten, zoals vormgeving en inhoud. Deze punten leveren bij elkaar
een cijfer op. Heeft de site een voldoende, dan kan het Scouts Info Keurmerk
op de site worden geplaatst.

Scouting Sint Oswaldus uit Zeddam
www.scoutingzeddam.nl

Juryrapport: De website van Sint Oswaldus maakt gebruik
van een zogenaamd ‘template’ van Joomla. Het menu
is wat verwarrend omdat zowel links als bovenin verschillende menu-items te vinden zijn. De wisselende foto’s
rechts en onderaan de pagina zijn een leuke toevoeging.
Ook de ouderwetse krantenknipsels zijn erg leuk! De
pagina ‘links’ met activiteiten in de buurt (met afstand in
kilometers erbij) zijn handig voor de verhuur! Tip:
probeer op iedere pagina hetzelfde lettertype
en dezelfde lettergrootte te gebruiken, dit maaktt
een pagina rustiger en leesbaarder.

Eindoordeel: 7

Scouting Tono-groep uit Schiedam
www.scoutingtono.nl

Juryrapport: Het avontuur straalt van deze site af! Je ziet
door de speelse vormgeving direct dat het om een
Scoutinggroep gaat. Het menu is wat rommelig, maar past
goed binnen de sfeer van de site. De hoeveelheid tekst
en beeld is goed in balans. De foto’s zijn niet standaard
vier
vierkant, maar leuk gehoekt. Op iedere pagina is een
gra
grappige afbeelding te vinden zoals een vogelhuisje of
e
ee
een schilder. Vooral voor kinderen is deze site erg leuk
g
e
gemaakt.
Deze site is een goed voorbeeld van het
SScoutinggevoel
c
op internet!

Eindoordeel: 9
E
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duim omhoog
Regionale Scouting Wedstrijden
Noord-Holland Noord
ww
w
www.regionalescoutingwedstrijden.nl

Ju
Juryrapport:
u
Het gebeurt niet vaak dat een site opent met
ee
e spannende introfilm! Het thema Fata Morgana is op
een
d
deze site duidelijk terug te vinden. Het menu is compact
e overzichtelijk. De animatie boven aan de pagina is erg
en
m
mooi
gemaakt. Helaas is er nog maar weinig informatie op
d site te vinden. Gelukkig kun je wel al de promotieposter
de
d
downloaden
of het introfilmpje aan je Hyves toevoegen.
E
En wat superhandig is: je kunt het aanmeldformulier digittaal invullen en terugsturen! Er is zelfs een code in de site
v
verstopt, maar dat is wel even zoeken.

Eindoordeel: 8

Scoutinggroep De Voortrappers
uit ’s-Gravenpolder
www.voortrappers.nl

Juryrapport: Ook de site van de Voortrappers is strak en
n
duidelijk. Het menu is overzichtelijk aan de linkerzijde
geplaatst. De combinatie van blauwtinten maakt de site
goed leesbaar, maar ook wat saai. De teksten zijn voorzien van veel beeld en op sommige pagina’s kun je zelfs
video’s van de speltakken bekijken! Sommige pagina’s
(zoals de nieuwspagina) zijn wat rommelig, de bestuurspagina is behoorlijk leeg. Tip: probeer iedere pagina
dezelfde uitstraling te geven, dat leest en kijkt een stuk
prettiger.

Eindoordeel: 6,5
Handige

Ben je webmaster van een Scoutingsite en wil je deze website laten keuren? Wacht dan niet langer
en stuur een mail naar scoutsinfo@scouting.nl met daarin je naam en het internetadres van je site!

Tip!

Maak je site leuk om te bezoeken! Elementen zoals video’s of grappige afbeeldingen maken een site de
moeite waard. Als mensen je site leuk of grappig vinden, dan vertellen zij dat ook aan anderen. En dat
betekent meer bezoekers en misschien ook toekomstige leden.
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service en meer

Met z’n allen naar Kikkerdril
Zin in een leuk groepsuitje?Scouts Info geeft vijftien
vrijkaartjes van de film Kikkerdril weg. Dé bioscoophit
voor bevers en DWEK’s.
In de film Kikkerdril moet Jannus,
het broertje van Max, naar het ziekenhuis. Daar worden zijn amandelen geknipt. Jannus vertelt
Max dat hij na de operatie pas
weer kan praten als hij een potje
kikkerdril heeft. Als Jannus na zijn
operatie echt niet kan praten,
gaat Max op zoek naar kikkerdril.
Tijdens zijn zoektocht ontmoet
hij Jesse. Jesse is een avontuurlijk meisje dat wel in is voor wat
actie. Samen met Max reist ze af

Service
Landelijk Servicecentrum
Scouting Nederland
Postbus 210, 3830 AE Leusden
Tel. (033) 496 09 11
Fax (033) 496 09 99
www.scouting.nl
E-mail info@scouting.nl
Kijk voor meer informatie over
de Scouting Labelterreinen op
www.labelterrein.scouting.nl.
Algemene regio-informatie kun je
vinden via www.scouting.nl in het
menu onder Adressen.

naar het platteland. In de natuur
komen ze allemaal dieren tegen.
Sommige dieren doen ze na, over
andere zingen ze een liedje en ze
leren hoe je een koe moet melken..
Maar de hamvraag is natuurlijk:
vinden ze ook kikkerdril? Meer info
op www.kikkerdrildefilm.nl

Winnen?
Scouts Info geeft vijftien bioscoopkaartjes van Kikkerdril weg.
Verder maak je kans op één van

Musea
Scoutingmuseum Baarn
Amsterdamsestraatweg 51
3744 MA Baarn
Open: zaterdag
14.00 – 17.00 uur
Afspraken: tel. (030) 271 79 06
b.g.g. (071) 541 05 20
Scoutingmuseum De Ducdalf
Heemraadssingel 129
3022 CD Rotterdam
Open: woensdag
13.30 – 16.30 uur

doe mee
en WIN!
d ttwee dvd’s
de
d d’ van de
d fil
film K
Knetter.
tt
Wil je één van deze pr
prijzen winnen? Stuur een mail of foto naar
scoutsinfo@scouting.nl en laat op
een leuke of gekke manier weten,
waarom jouw groep deze kaartjes
moet winnen.

Afspraken: tel. (0186) 60 17 72
www.scoutmuseum.nl
E-mail: info@scoutmuseum.nl
Scouting Magazines
Alle Scoutingbladen zijn digitaal
in te zien en te downloaden op
www.scouting.nl. Een abonnement
op één of meer jeugdbladen kun je
aanvragen door een e-mail te sturen naar info@scouting.nl. Je krijgt
dan een aanvraagformulier met een
betalingsmachtiging toegezonden.
Een abonnement op Beverpost kost

€ 11,35 per jaar, een abonnement
op Scouty, Flitz of iXiXeL kost
€ 23,- per blad per jaar. Wie alle
bladen wil ontvangen, betaalt
€ 69,- per jaar. In plaats van
Scouts Info een jeugdblad ontvangen, is niet mogelijk. Ontvangen
meer mensen op hetzelfde adres
hetzelfde blad? Dan kun je die
dubbele bezorging zelf wijzigen via
Scouts Online.

Colofon
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