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Wat is er allemaal weer gebeurd bij de padvindsters sinds de vorige keer? 

We hebben onder andere tijdens de afscheidsopkomst van Martijn koorden 
gemaakt. Een soort armbanden of een leuk versierseltje voor aan je uniform. 

We konden touw pakken in verschillende kleuren en Martijn legde er dan bij 

uit hoe je de knopen moest maken. Na leuke creaties te hebben gemaakt 
speelden we nog de welbekende meeltaart, en heeft Martijn daarna afscheid 

bij ons genomen en is verwelkomt bij de verkenners.  
 

Er zijn ook nog heerlijke nutellataarten gemaakt 

en nog meer culinaire hoogstandjes vanuit onze 
eigen scoutingkeuken.  

Een paar weken geleden hebben we koekhuizen- en mozaïekkoekjes 
gemaakt. Denk hierbij aan kaakjes met M&M’s, karamelblokjes en 

hagelslag. En als cement, een beetje glazuur. Huisjes met 
chocoladedaken en snoepjes als deurklinken. Het was weer erg gezellig.  

We vonden het ook wel weer eens tijd dat er werkjes van huidige 

padvindsters kwamen. We hadden namelijk nog tekeningen en 
kalenders van padvindsters hangen die drie jaar geleden zijn 

overgevlogen. Wat gingen we dus maken; verjaardagskalenders! 
 

Iedereen kreeg een maand aangewezen 

en moest hierop de maand schrijven die 
ze hadden en mochten er toen iets moois om heen maken. We zagen 

weer de mooiste werkjes voorbij komen! Van hartjes tot bloemetjes, 
regenbogen, verjaardagsballonnen en cadeautjes met slingers. Na het 

knutselen arriveerden de ouders van de kinderen die nog geïnstalleerd 
moesten worden. Dit gold voor Mila, Emma, Puck en Fleur. Ze zeiden 

allemaal netjes de scoutingwet na en kregen de juiste insignes op hun 

uniform gespeld. Na de serieuze zaken kwam het leuke gedeelte en 
mochten de padvindsters in een kring staan, en de nieuwe 

padvindsters mochten dan een voor een ‘inbreken’. Op deze manier 
breek je in bij de padvindsterkring, en hoor je er officieel bij!  We 

hebben er nu dus 3 nieuwe padvindsters bij, en een nieuwe leiding die 

het team zal bijstaan. We heten ze natuurlijk van harte welkom.  
 

Aangezien de verjaardag van onze goedheiligman dit jaar op een 
vrijdag viel, en onze sinterklazencentrale druk in de weer was vierden 

wij sinterklaas dit keer een week eerder. De surprises waren dit jaar 

niet heel populair, en het dobbelspel word ook al te veel gespeeld, 
besloten we om het iets anders aan te pakken. We trokken geen 

lootjes, maar iedereen moest wel een cadeautje meenemen. Alle 
cadeautjes kregen een nummer en iedereen kreeg een ballon die zij 

de hele opkomst moesten beschermen. Na verschillende spelletjes 
(geblinddoekte mijtertje-prik, trefbal met de ballon aan de arm) 

mocht iedereen aan het einde van de opkomst zijn ballon kapot 

prikken en vond daar een papiertje met een nummer in. Om de beurt 
mochten we onze cadeautjes pakken en open maken. Met Paul Frank 

glazen, een dierenagenda, nagellak, cupcakeset en fotolijstjes gingen 
we tevreden naar huis. Voor in het nieuwe jaar hebben we weer veel leuke dingen op de planning 

staan. Wij hebben er zin in! 

 
Groetjes van de Padvindsters 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Naast de GOH, is de EOL (Explorer Orientatie Loop) een jaarlijks terugkerende loophike waar een 

aantal van onze FLG leden aan meedoen, en nog met succes ook. 
Bij de EOL ben je twee dagen aan het wandelen. Van het beginpunt loop je naar het bivak terrein. 

Daar slaap je een nacht en dan loop je de volgende dag weer terug, via een andere route naar het 

beginpunt van dag 1, wat dan dus het eindpunt is geworden! 
 

Vorig jaar had Mathieu met zijn team ontzettend goed gelopen en hadden ze de eerste plaats 
gehaald. De regel is dat als je de EOL wint, je hem het jaar daarop zelf moet organiseren. Dit hebben 

ze dus met veel plezier gedaan in het oostelijke Tubbergen en omstreken (in Twente tegen de grens 

van Duitsland).  Hier hebben zij een leuke wandeltocht uitgezet voor in totaal toch weer 14 teams! 
 

Onze deelnemende FLG’ers waren dit jaar 
opgesplitst in 2 teams. Team Happy Feet 

(Maartje, Annemieke en Joost) en team 
Meerminman & Mosseljongen (Youri en 

Marcel). 

Beide teams hebben het erg naar hun zin 
gehad. Het weer was prachtig. En de 

omgeving was gewoon helemaal top! 
 

Marcel had al een tijdje het idee om te 

proberen de EOL op een iets andere manier 
te doen dan normaal. Namelijk zo weinig 

mogelijke spullen meenemen, waardoor je 
bepakking erg licht is en dan proberen op 

mooie verharde paden te rennen/joggen in 
plaats van wandelen.  

Marcel heeft mij zo gek gekregen dat ik toe heb gestemd om dit idee uit te voeren. Nu moet ik 

achteraf zeggen dat het hartstikke goed is gegaan. Beter dan gedacht zelfs.  
 

Team Meerminman & Mosseljongen is 
tweede geworden, en team Happy Feet 

vijfde. Een topprestatie dus! 

Vanwege een nieuwe regel die is 
toegepast, mocht de winnaar nu kiezen 

of zijzelf, of het team op de 2e plaats 
moest gaan organiseren volgend jaar.  

Van deze nieuwe regel hebben ze 

gebruik gemaakt, dus volgend jaar is 
het aan Marcel en mij de taak om er 

weer een ontzettend leuke tocht van te 
maken! 

 
Ik zou zeggen. Tot volgende jaar op de 

EOL 2015! 

 
Groetjes van Youri. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

De bevers zijn het nieuwe scoutingjaar weer begonnen met 

een druk programma. Zo waren we er bij op de 
brandersfeesten. Daar was ook voor bevers een heleboel te 

doen. We hebben popcorn gemaakt boven een vuur, 

glittertattoo’s gekregen, wasknijperdieren geknutseld, we zijn 
geschminkt, zijn op een vlot geweest en zijn zelfs in een 

hamsterbal op het water geweest. Er was zoveel leuks te doen 
dat we eigenlijk niet genoeg tijd hadden voor alles.  

 

De week daarna was het dierendag en natuurlijk was onze 
opkomst daarom in het thema van dieren. In de grote zaal 

deden we een kikkersprongenrace. Daarbij moest je zo snel 
mogelijk als een kikker naar de overkant. Maar dat konden we 

natuurlijk ook als andere dieren. Dus hielden we ook een 
katten-, slangen- en vogelrace. Maar we hebben nog meer 

dingen gedaan. Zo hebben de bevers mooie fantasiedieren 

getekend. Ook was er een super moeilijke dierenquiz en een 
memorie waarbij je het juiste eten voor het juiste dier moest 

zoeken. 
Ook op de jota-joti waren de bevers van de partij. Na de groepsfoto vonden de bevers een doos met 

de spin Anansi erin.  Anansi was per ongeluk met Sterre en Steven Stroom meegekomen uit Afrika. 

Maar hij hoorde helemaal niet thuis in Nederland, dus moest hij terug. Maar daarvoor moest hij eerst 
aansterken. Dus gingen de bevers spelletjes doen waarmee ze vliegjes konden verdienen voor Anansi. 

Ze mochten steeds een huis in Hotsjietonia uitkiezen en dan het spel spelen dat hoorde bij de 
bewoners van dat huis. Bij Bas Bos en Rebbel kon je met wasco afdrukken maken van blaadjes. Bij 

Keet en Fleur Kleur werden tekeningen van spinnen gemaakt en bij Stuiter werden er lekker actieve 
spelletjes gedaan. Bij Professor Plof werden proefjes gedaan en bij Stanley Stekker leerden we seinen 

met kleuren. Bij Noa werd er een verhaaltje gelezen, Sterre en Steven hadden puzzels over Afrika en 

tenslotte moest je bij Rozemarijn van alles proeven. Uiteindelijk had Anansi een heleboel vliegjes en 
kon Sterre hem weer teugsturen naar Afrika.  

 
Na een gezellige lunch met iedereen in de grote zaal gingen we 

naar buiten. Het was heerlijk  weer dus hebben we lekker in de 

speeltuin gespeeld. ’s Middags deden we mee aan het regiospel. 
We moesten zo snel mogelijk opdrachten doen om punten te 

verdienen voor onze groep. De bevers hebben vragen 
beantwoord, geschminkt, gedanst, geknutseld en nog veel meer. 

Het was een lange dag, maar wel heel leuk. 

Wat de bevers ook goed kunnen is koekjes bakken. Eerst hebben 
ze het deeg gemaakt en gekneed en daarna hebben ze vormpjes 

uitgestoken. Terwijl de koekjes in de oven stonden hebben we 
glazuur gemaakt waarmee we later de koekjes versiert hebben. 

Ze waren erg lekker! 
 

 

En voor we het wisten was het alweer sinterklaastijd! Dat vroeg 
om een pietencursus. Verspreid over twee weken hebben de bevers alles geleerd wat een goede Piet 

moet kunnen.  Te beginnen met cadeautjes inpakken. Het inpakpapier moet er natuurlijk wel mooi 
uitzien, dus hebben we daar mooie tekeningen op gemaakt.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hierna hebben we geoefend om met een 

cadeau over een dak te lopen. Natuurlijk 
konden we niet echt het dak op, dus 

hebben we dit in de grote zaal gedaan.  

 
Ook hebben we geleerd om naar de Sint 

toe te sluipen zonder dat hij wakker 
wordt. De week daarna hebben we 

geleed cadeautjes in een schoorsteen te 

gooien. Ook hebben we versiering 
gemaakt voor Sinterklaas: vlaggetjes, 

mozaïekwerkjes en gekleide beeldjes. 
Ons lokaal zag er weer prachtig uit. 

De volgende week begonnen we met een 
zwartepietenspeurtocht. Welke oog van 

de piet knipoogde was de kant die we op 

moesten. Toen we bijna bij het gebouw 
waren kwamen we twee zwarte pieten 

tegen! We nodigden ze uit om met ons mee naar binnen te komen, wat ze graag wilden. De bevers 
hebben heerlijk met de pieten gedanst en gefeest.  Maar de pieten hadden ook nog cadeaus bij zich: 

3D dieren! En ze hadden ook nog pietendiploma’s bij zich voor de bevers. 

 
We hebben weer een leuk tijd achter de rug en kijken uit naar de opkomsten in het nieuwe jaar! 

 
Groetjes van Bas, Sterre, Rebbel, Keet en de bevers. 
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Na een heerlijke zomervakantie was het natuurlijk weer tijd om het nieuwe scouting seizoen te 

openen. Tijdens de eerste opkomst hebben we lekker gekletst over onze vakanties. Wat we allemaal 
hebben beleefd en gedaan. Nadat iedereen wat leuke dingen had verteld over zijn belevingen zijn we 

lekker de grote zaal in gedoken en hebben we balspelletjes gedaan. En zonder dat we het door 

hadden was het alweer tijd en was de eerste opkomst al voorbij. 
 

De week erna was het helaas een opkomst met 
een afscheid erin. We hebben namelijk afscheid 

moeten nemen van Martijn. Hij heeft helaas niet 

meer genoeg tijd naast zijn studie en werk om 
bij de verkenners te kunnen zijn. Heel jammer, 

maar niks aan te doen. Als afscheidscadeau 
heeft Martijn een theemok gekregen met een 

groepsfoto van de verkenners erop zodat hij ons 
niet zal vergeten. 

De weken daaropvolgend hebben we bezoek 

gehad van 2 welpen die ons gaan verblijden met 
hun komst. Luca en Jona van de welpen hadden 

het erg naar hun zin en kijken er naar uit om 
over te vliegen.  

 

Naast dat we twee nieuwe verkenners gaan krijgen van de welpen, hebben wij helaas ook afscheid 
moeten nemen van Zagros. Zagros heeft samen met de leiding zijn afscheid opkomst voorbereid en 

op touw gezet. Zoals bekend was Zagros altijd een fan van de jaarlijkse loophike op kamp. Dit hebben 
we dus ook gedaan in het klein tijdens zijn opkomst. We hebben een mini-loophike in elkaar gezet. 

Dus de verkenners moesten aan de hand van simpele routetechnieken een stukje lopen door de 
prachtige stad genaamd Schiedam. Bij elke post was hier een klein spelletje te doen. Toen dit over 

was hebben we toch echt afscheid moeten nemen van Zagros. Maar we lieten hem niet zomaar gaan. 

Hij heeft moeten uitbreken, en dat hebben we hem zo moeilijk gemaakt als we maar konden. 
 

De week erna hebben we een korte overnachting gehad bij 
de tono. Hier hebben wij nog even mogen oefenen met het 

opzetten van de patrouille tenten. Ook hebben sommigen 

de kennis vergaard om een vuurtje aan te maken met 
alleen met 1 lucifer. Dit was namelijk een opdracht voor een 

insigne waar we mee aan de slag zijn gegaan.  
Na een korte nacht en een lekker ontbijt zijn we vertrokken 

naar de lange haven. Hier was namelijk het overvliegen aan 

de gang. Dus de tijd was aangebroken dat we Jona en Luca 
mochten verwelkomen. Beide zijn succesvol overgevlogen 

naar de verkenners. Jona is meteen begonnen bij de 
verkenners, Luca wilt eerst nog even zijn zoveelste 

zwemdiploma halen. Helaas is zijn zwemles op vrijdag dus 
draait hij nu nog even mee met de welpen. Maar zodra hij 

zijn diploma heeft komt hij meteen naar de verkenners, en 

daar zijn we hartstikke blij mee natuurlijk. 
 

De week erna was het weer tijd voor de jaarlijkse JOTA-
JOTI! Tijdens dit geweldige weekend doen alle scouts 

ontzettend veel leuke dingen. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zoals zenden, chatten, morsen, contact leggen met 

buitenlandse scouts, solderen, spannende spelletjes, 
uitdagende challenges. En dit jaar was vooral de Mystery 

Trail erg populair! Het verkennerlokaal was omgetoverd 

tot een heel groot parcour wat volhing met enge dingen 
en letters. Met deze letters werd een woord gemaakt. 

Maar pas op want er waren spoken in het lokaal die 
probeerde je te laten schrikken. 

En omdat de week erna de computers van de JOTA-JOTI 

er toen nog stonden besloten we om lekker een avondje 
tegen elkaar te gamen. 

 
De weken hierna hebben we weer ontzettend veel geleerd 

en gedaan. Zo hebben we een mini-GOH gedaan. Dit 
omdat de dag erna de echte GOH was. Zo konden we 

alvast even oefenen. Helaas deed alleen Yanko mee met 

zijn familie. Maar volgend jaar gaan we zeker zorgen voor 
mee deelnemers! 

 
Ook hebben we aan het insigne gewerkt. We gaan 

namelijk het insigne buitenleven halen deze keer. Dat 

houdt dus in dat we lekker gaan houthakken, zagen, stoken. En dit gaan we doen op allerlei leuke 
manieren. Maar bij dit alles hoort natuurlijk ook het belangrijke stukje van veiligheid. 

 
We hebben allemaal elkaar een stuk beter leren kennen. Omdat we hebben gekeken naar hoe we 

allemaal in de groep zijn. Wie zijn de leiders, de werker en de volgers. Wie heeft er veel humor, is er 
het sterkst, houdt van lekker wat doen? We hebben allemaal elkaar eigenschappen mogen geven en 

zo hebben we elkaar beter leren kennen. En weten we van elkaar hoe iedereen elkaar ziet. 

 

Toen kwam Sinterklaas in het land. Ook wij hebben dus toen een leuke opkomst gehad met het 
thema van Sinterklaas. Zo hebben we allerlei spelletjes gedaan waarmee we kruidnoten konden 

winnen. En om ze daarna natuurlijk lekker op te eten! 
Wij van de verkennerstaf zijn na de JOTA-JOTI versterkt door Martijn. Martijn heeft jarenlang de 

welpen leiding gegeven. En de afgelopen vijf jaar heeft hij bij de padvindsters zich vermaakt. Nu is 

het zover dat wij hem bij de verkenners een ontzettend leuke nieuwe uitdaging kunnen geven, en dat 
gaan we ook zeker doen! Hartstikke gezellig! 

 
Kort gezegd hebben wij dus afgelopen tijd ontzettend veel leuke dingen gedaan, beleefd en voltooid. 

En zo zullen we ook zeker doorgaan in de komende koude wintermaanden! 

 
Groetjes van de verkenners, 

En natuurlijk ook van Marcel, Siward, Martijn en Youri. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wij, van de Jan van Hoofstam, zijn de enige speltak in de hele FLG die de hele zomer door opkomsten 

heeft gehad. Zo hebben wij in de zomer veel leuke dingen gedaan zoals het zomerkamp van de Stam. 
Hierover is meer te lezen in het vorige nummer van het Groene Blad. Dus als je dat wilt lezen moet je 

even het vorige nummer erbij pakken! Succes. 

 
Nu verder na het Zomerkamp. Hierna zijn wij begonnen zoals het bij elke speltak begint na de 

zomervakantie. We hebben lekker nagekletst over hoe al onze vakanties waren. Ondanks dat we 
elkaar de hele zomer door hebben gezien hebben we toch elke keer weer ontzettend veel nieuwe 

sterke verhalen. Maar ernaast doen we altijd leuke dingen. Zoals Party en co de Scouting editie. Of 

beter gezegd. De Jan van Hoofstam editie. 
 

Maar ho. Toen plots was het tijd 
om ons allemaal weer strak in het 

uniform te verzamelen. Er stonden 
namelijk nieuwe agendapunten op 

ons te wachten. 

Zo hebben wij met z’n allen rond de 
tafel gezeten om een goed gesprek 

te hebben. Hierin hebben wij een 
aantal dingen besproken en 

behandeld die wel handig waren. 

Zoals het corvee rooster, en 
natuurlijk de opkomsten planning. 

Ook zijn er andere dingen gepland 
zoals het jaarlijkse oud en nieuw 

feest. Dit jaar wordt het natuurlijk 
ook weer een knaller het nieuwe 

jaar in. want het thema is dit jaar 

ontzettend leuk. Het thema zegt 
namelijk dat je in de vrieskou op je slippertjes en in je badkleding komt. Nou, ik ben benieuwd hoe de 

nieuwjaarsduik dit jaar gaat lopen… 
 

Later op die bewuste avond was het zover om nieuwe stamleden te rekruteren. Wij hadden namelijk 

keuze uit drie nieuwe rekruten. Rekruut Naomi, rekruut Jona, en rekruut Calvin. Deze doorgewinterde 
explorers mochten we keuren. Zo hebben ze over de haven moeten klimmen over een touwbrug. 

Geen is er ongeschonden vanaf gekomen. Allen hebben natte voeten gehaald. Bij Jona ging het zelfs 
iets hoger dan alleen zijn voeten. Daarna moesten ze zich bewijzen door de stam zelf te verslaan in 

enkele spellen. Zo hebben we een potje touwtrekken gedaan. De nieuwe rekruten zouden echt niet 

winnen, totdat Maartje ging valsspelen en de Rekruten ging helpen. Daarna moesten ze proberen de 
stamdeur van het slot te halen. Het slot heeft vooral de laatste tijd nogal wat kuren af en toe. En hij 

klemt, en het draaien met de sleutel is ook erg onlogisch. Dus het was nog een hele opgave om dat te 
doen. Maar hiermee laat je natuurlijk hartstikke goed zien dat je een echt stamlid ‘to be’ bent. 

Ook hier slaagden ze allemaal in. Daarna hebben we nog enkele typische stamspelletjes gedaan 
waarin de rekruten ook weer bewezen een goed stamlid to be te zullen zijn. 

Na al deze uitkomsten was de Stam natuurlijk gedwongen om Naomi, Jona en Calvin te ontvangen 

van het overvliegen en binnenkort volgt het installeren uiteraard. Welkom jongens en meid! 
 

De week erna was de JOTA-JOTI. Hier was de Jan van Hoofstam helaas schaars aanwezig. (Dit 
natuurlijk omdat zeer veel stamleden ook leiding zijn bij een andere speltak). Maar ondanks dat 

hebben de anderen ontzettend veel plezier gehad tijdens dit internationale weekend. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Toen kregen we de week erna plots bezoek van 

Tim de Wijze spelmeester. Het avondje was 
namelijk toen gegoten in het thema van D&D. 

Zeg maar Dungeons & Dragons. Beter gezegd, 

de stamleden zijn allemaal een ander 
personage. Zo zijn er 2 dwergen, 2 

boogschutters, 2 reuzen, 2 tovernaars, en 2 
simpele mensen in ons reisgenootschap. Wij 

waren met z’n tienen en waren opzoek naar 

rijkdom en avontuur. 
Tim de Wijze hielp ons en begeleidde het spel 

en zette ons voor vele zware beproevingen. 
Maar wij hielpen elkaar natuurlijk veel te goed 

en versloegen al zijn zombies, dwergen, 
mutanten en goblins. 

Zo hebben wij hem overwonnen en was er weer een avontuurlijke avond voorbij. 

 
De weken hierna hebben wij ons natuurlijk uitermate goed bezig 

gehouden. Zo hebben wij een heuse, enge, gekke, in stamvormen 
gegoten Halloween opkomst gehouden. 

Ook zijn we ontzettend creatief bezig geweest met klei. Hebben we 

onze kookkunsten laten zien in de keuken. En hebben we stad en 
land afgefietst tijdens een prachtige fietshike in de buurt van 

Rotterdam, Schiedam en Delft. 
 

13 en 14 december hadden we nog een stam winterweekend gepland 
staan. En koud dat het was! Maar wel erg gezellig. Zaterdag na de 

ochtend-leiding-verplichtingen van de meesten, hebben we geluncht 

en zijn we een spectaculaire fietstocht begonnen richting… Poeldijk! 
Hier hebben we in een prachtig nieuw gebouw -met alarm- overnacht 

om vervolgens die zondag daarna, na een flink ontbijt en lunch, weer 
terug te fietsen naar Schiedam. 

Voor het uitgebreide verhaal zou ik zeggen, wacht bij de brievenbus 

voor de nieuwe editie van het scouting magazine! Want daar staat 
ons verhaal als het goed is in!! 

 
Nou, zoals je kan lezen hebben we ons weer 

een tijd goed bezig gehouden. Ik zou zeggen, 

kom langs op het oud en nieuw stamfeest. 
 

En anders tot snel. En anders tot in het 
nieuwe jaar. (Jaha, het is alweer bijna 2015, 

wat vliegt de tijd he?!) 
 

Groetjes van Youri en de gehele Jan van 

Hoofstam!  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Goh, daar zijn we weer! 

Zaterdag 1 november was het tijd voor alweer de 3de GOH 
(gezins oriëntatie hike). ’s Ochtends vroeg in de auto 

gestapt met een rugzak, tent, slaapspullen en een grote 

zak met Haribo beertjes. Ja u leest het goed, een grote 
zak Haribo beertjes. Alle teams die meedoen aan de GOH 

verzinnen een leuke teamnaam, en Youri en ik zijn de 
“troetelbeertjes”.  

Iedereen verzamelde op een mooi plekje in de buurt van 

Oisterwijk, bij een leuk restaurant midden in het bos. 
Onder het genot van een kopje koffie werden de laatste 

tactieken besproken en gewacht op alle deelnemers. 
Voordat we echt konden beginnen werden eerst de 

wisseltrofeeën weer ingenomen om voor te strijden.  
 

De kaarten en postinformatie werd uitgedeeld en we konden beginnen. Eerst de kaart bekijken of 

deze klopt, helaas hier was mee gespeeld en we moesten eerst knippen en plakken voordat de posten 
ingetekend kunnen worden. Alle posten zijn ingetekend en hup, we gaan op weg.  

Aangekomen bij de eerste post, even snel een foto maken 
en ja hoor…  daar komen de beertjes om de hoek kijken. 

Op alle posten waar we langs komen prikken we een zakje 

beertjes voor een team wat na ons aankomt. Het tempo zit 
er lekker in en alles voelt goed, dus het doel is om alle 

posten aan te doen. Al snel komen we op een mooie post 
en is het tijd om wat te drinken en wat stroopwafels te 

eten, je moet tenslotte goed eten om het vol te houden. 
Vol energie en goede moed weer op pad om van de mooie 

omgeving te genieten en door te lopen tot aan de 

soeppost. Onderweg komen we een paar groepjes tegen 
wat de gezelligheid doet stijgen. 

 
Op de soeppost mochten we een halfuurtje pauze houden en kletsen 

met de andere aanwezige groepjes en niet onbelangrijk, genieten van 

het lekkere weer! Want dat had de organisatie niet beter kunnen doen. 
Niet uitgerust maar met wel weer wat energie getankt te hebben gaan 

we weer op pas voor de 2de helft. Aangezien de beertjes nog lang niet 
op zijn hebben we nog een lange weg te gaan, waar ik jullie niet teveel 

mee zal vervelen. Rond een uur of 5 kwam de finish in zicht en roken 

we een al een beetje een kampvuur luchtje. Daardoor wisten we dat 
we in de buurt kwamen. En ja hoor, daar waren we, en wat was het 

fijn om de rugzak af te mogen doen en lekker te kunnen zitten. 
Voor het eten nog even snel de tent opzetten en dan door naar het 

eten. Gezellig met zijn allen in het gebouw eten, kletsen, lachen en 
ervaringen van de dag uitwisselen. Zo heeft: 

 team Jansse een heuse paddenstoelen speurtocht gedaan onderweg. 

 En dacht team hikeneuters dat de troetelbeertje gingen rennen, terwijl we alleen maar een 

beetje doorliepen. 

 Twijfelen we bij team B(en) V(er) W(eg) of de kaken niet vermoeider zijn dan de voeten. 

 Heeft Marloes de soep opgewarmd in een koekenpan. 

 Team Tim Koster pas om half 2 ’s nachts naar bed mocht omdat ze toen volgens hun eindtijd 

pas binnen waren. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Na het eten was het tijd voor de prijsuitreiking, want het is 

niet zo dat de eerste die binnen is direct gewonnen heeft. Dit 
jaar waren er alleen teams in categorie A en C maar dat 

maakte het niet minder spannend! De wisseltrofeeën zijn dit 

jaar naar de volgende teams gegaan: 
 

Categorie A: team B(en) V(er) W(eg) 
Categorie C: de Troetelbeertjes  

 

 
 

 
Na de prijsuitreiking werd het kampvuur opgestookt en kon er 

verder gekletst worden over de wandeltocht of over hele andere 
zaken. Er werd in ieder geval vele gelachen en werd er terug 

gekeken op een geslaagde dag. 

Veel dank voor de organisatie en tot volgend jaar! 

 
Groetjes van Mathieu, namens de Troetelbeertjes. 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hallo lieve lezers! 

Bij de Welpen is er in de afgelopen periode heel veel gebeurd. Zo hebben we afscheid genomen van 
Jona en Mor die naar de Verkenners en Padvindsters zijn gegaan. We hopen dat ze het daar heel erg 

naar hun zien hebben! Baloue is helaas gestopt, maar Hathi en Marala zijn begonnen als leiders bij de 

Welpen en ook Lars en Nick zijn net komen kijken op scouting, welkom allemaal! Wat we nog meer 
allemaal beleefd hebben kun je hieronder lezen:  

 
Vlak na de start van het scoutingseizoen hadden het overvliegweekend met de kabouters! Luka, Jona, 

Mila en Emma deden op vrijdagavond een super spannend programma, maar wat dat precies was 

blijft geheim. Wat jullie wel mogen weten is dat de jongens zelf het programma voor de volgende dag 
hebben mogen verzinnen. In de plantage deden we onder andere een potje geitenvoetbal, 

ballonnentrap en snoephappen. Toen dat voorbij was moesten we toch echt afscheid gaan nemen van 
Jona in de Grote Zaal, want Luka blijft nog heel eventjes bij de Welpen.  

 
Met de Welpen hebben we ook een opkomst besteed aan 

het uitvinden wie de sterkste welp is. Er waren vier prijzen 

te winnen. Natuurlijk voor de nummers 1,2,3 maar ook 
voor de welp die het meest fanatiek mee deed. Jack was 

de aller sterkste, maar ook Mathis en Delano hebben laten 
zien wat voor grote spierballen ze hebben. De prijs voor de 

fanatiekste welp ging naar Dorian, wat heeft die goed mee 

gedaan! Gefeliciteerd heren!  
 

Ook hebben we een super spannend weekend gehad met 
de Welpen die niet overvlogen. Op een vrijdagavond na het eten gingen we naar Vlaardingen waar 

een spannende tocht klaar stond. Gelukkig waren we niet de enige die deze ging lopen, maar heel 
veel Welpen uit de hele regio deden mee!  

Onderweg kwamen we allerlei rare en beetje enge dingen tegen. Zo zagen we een duivel, een 

mummie, mensen met ketting zagen… maar ook de Dood in levende lijven! Na zo’n avontuur konden 
we natuurlijk maar een ding doen… Warme chocolademelk drinken en heerlijk gaan slapen!  

De volgende dag was er gewoon een opkomst. We speelde zombietrefbal en heel veel potjes 
Weerwolven van Wakkerdam, want dat is gewoon een heel leuk spelletje!  

 

In de weken rondom Sinterklaas hebben alle opkomsten in het 
thema van Sinterklaas gestaan. De eerste week deden we 

“fietsbelbromfiets” met kruidnoten, een sinterklaasjournaalquiz, en 
een pieten parcours en kruidnotenbingo. De tweede week moesten 

we een knutselwerkje voor de Sint terug vinden via een speurtocht. 

Door de vragen te beantwoorden kregen we de goede richting door, 
en uit eindelijk vonden we de geknutselde mijter.  

 
De laatste week waarvan Sint in het land was begonnen we met een 

stoombootspel in de Grote Zaal. De kinderen waren allemaal kleine 
pietjes en moesten doen wat Sinterklaas (Hathi) zei. Halverwege 

werd er ineens hard op de deur gebonkt. Toen stonden er ineens 

twee echte pieten die even op bezoek kwamen. Samen met de 
pieten deden we wat spelletjes en zongen we liedjes.  En we kregen 

zelfs allemaal een cadeautje!  
 

 

Groetjes, 
Akela, Marala, Hathi en alle welpen!   



 
 
 
 
 
 
 
 

 

De ZESC (ZEeuwse SCoutiviteit) is een weekend dat wordt georganiseerd speciaal voor leiding op 
scouting. Hier organiseren ze workshops die ons helpen het spelaanbod te verbreden of ons leert om 
beter om te gaan met kinderen en situaties binnen de groep. 
 

Op 19, 20 en 21 september 2014 zijn we met 10 man staf naar 
Veere, Zeeland gegaan. Daar hebben wij een weekend gehad dat 

in het teken stond van workshops, maar ook plezier en feestjes.  
De workshops die tijdens de zeeuwse scoutiviteit gevolgd konden 

worden waren bijvoorbeeld: schminken voor beginners, 

knopenborden maken, omgaan met ouders, kinderen met ander 
gedrag, route technieken voor beginners, koken met 

wonderpannen, houtbewerken…. en ga zo maar door! 
 

Vrijdag zijn we met twee auto’s naar Veere vertrokken. Bepakt en bezakt zaten we anderhalf uur in de 
auto. Eenmaal aangekomen werd de tent opgezet en gingen de eerste mensen naar een workshop. 

Na de workshop was er een feestelijke opening inclusief ballonnen, confettikanonnen en serpentine. 

Het feestje ging nog lang door, maar de dag daarna stond om half acht het ontbijt klaar. 
Zaterdagochtend ging dus om 07:00u de wekker. GOEEEDEMORGEN! 

De ochtend begon al vrolijk. Zoë en Marloes maakten vroeg de buren wakker en met hun 
gelach/geschreeuw daarna de rest van het veld. Hierdoor was iedereen op tijd bij het ontbijt. Na het 

ontbijt begon iedereen enthousiast aan de workshops. Het weer werkte goed mee dus geen reden om 

te klagen. De tijd vloog voorbij en voor we er erg in hadden waren we alweer aan het lunchen.  
 

’s Middags stonden er nog 2 workshops op het programma. Iedereen had wat anders, je kon immers 
zelf kiezen wat je aansprak. De organisatie van de ZESC had ‘s avonds een hele grote barbecue 

georganiseerd. Er was genoeg te eten. Van kippenpoten tot stokbrood tot aardappelsalade. Als toetje 
waren er heerlijke poffertjes! ’s Avonds was er weer een gezellige avond gepland. De coverband “de 

Koffers” kwam optreden. Deze band betrok het publiek met de genre van de nummers. De keuze lag 

in onze handen!  Voor de band moest elke deelnemer een aparte kleur aan, de FLG moest gele 
kleding aan. Youri nam dit heel serieus en had een heel geel pak aan. Na een gezellige avond begon 

het mega hard te regenen en stormen. Door deze regen stond het hele terrein onderwater en durfde 
niet iedereen naar de tent te lopen.  

 

De volgende ochtend werd iedereen, inclusief de buren, weer om 07:00u gewekt. Marloes en Zoë 
hadden dit keer wat goed te maken met de buren en brachten hiervoor koffie op bed. Angelique kon 

dit minder waarderen en voelde zich achter gesteld. Deze ochtend waren de laatste workshops en 

brak langzaam de zon door.  
We kunnen terug kijken op een leerzaam maar vooral erg gezellig weekend. Over twee jaar zijn we 

zeker weer in Veere te vinden!  
 

Groetjes, Marloes en Zoë  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zaterdagochtend vertrokken we vroeg richting Oisterwijk om 

onze titel te verdedigen. Na een wat langere rit door een file 
kwamen we aan op het startpunt bij een café. Eerst dus even 

wat drinken en na de uitleg en het bestuderen van de kaart 

gingen we op pad. 
Het begon al goed, want de eerste post was op de verkeerde 

plek opgehangen, dus dat kostte wat tijd om te vinden. 
Gelukkig waren we snel weer op het juiste pad op naar de 

volgende post. Onze directe concurrenten 'De Speijertjes' en 

'de familie Jansse' zaten ons op de hielen.  
Vooral 'De Speijertjes' konden we niet echt afschudden en 

gingen we gelijk mee op. Al snel kwamen we op de soeppost, 
waar we even uit konden rusten en een heerlijk kopje soep uit 

de koekenpan kregen.  
Daarna weer snel op pad om geen achterstand op te lopen. Bij 

post 6 kozen 'De Speijertjes een andere weg waardoor het 

spannender werd, omdat we nu niet meer wisten welke 
posten zij aan zouden doen en hoe snel ze gingen. Het leek 

ons logischer om eerst post 9 te doen voor we naar beneden 
op de kaart gingen. 

 

Dit was weer een bemande post, waar we heerlijk in het zonnetje hebben geluncht en goed hebben 
uitgerust voor de rest van de route. Daarna was het dan ook gedaan met de rust, want denk maar 

niet dat Piet lang stil kon staan om een mooie paddenstoel te bewonderen. Dan werd hij direct 
gesommeerd om door te lopen door Stacey en Inge. Echt genieten van de mooie omgeving was er 

dus niet bij. 
 

Omdat wij blijkbaar toch een andere volgorde van posten 

hadden gekozen dan de andere groepjes, kwamen we 
weinig anderen tegen. Toch zijn we de 'familie Jansse' en 

'Happy Feet' nog tegengekomen ongeveer halverwege. 
Ook hebben we nog een klein doorsteekje gemaakt door 

de bosjes en doornstruiken. De route ging door een heel 

mooi gebied met bossen en vennetjes. Aan het einde 
moesten we regelmatig toiletstops maken en zelfs nog een 

keer voeten afplakken. Aan het einde werd het dan ook 
wel wat zwaar, maar na alle verplichte en bonusposten 

gelopen te hebben, kwamen we toch een paar minuten te 

vroeg binnen. Als snel volgden 'De Speijertjes' en 'Happy 
Feet'. Toen was het tijd om een kampvuur te maken, 

lekker te spelen en kletsen. 
 

Bedankt organisatie voor de ontzettend mooie tocht en 
weer een heel gezellig weekend!! Ik raad iedereen aan om 

volgend jaar ook mee te gaan. 

 
Groetjes Cora 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

We gingen naar het gebouw. We kwamen als eerste binnen. 

We gingen buiten spelen en ze hebben een kampvuur gemaakt. 
Toen iedereen er was gingen we chinees eten. Daarna werd de prijsuitreiking gedaan. In categorie A 

hadden wij gewonnen en in categorie C hadden de troetelbeertjes gewonnen. 

Daarna gingen we weerwolven. Daarna moest ik naar bed.  
 

Toen het ochtend was gingen we eten en weer weerwolven en daarna gingen we naar huis. 
 

Groetjes Inge (9 jaar)   

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hoi iedereen! 

We hebben de laatste tijd een hoop gedaan bij de kabouters. Op deze bladzijde zullen we jullie wat 
vertellen over de aller leukste opkomsten van de afgelopen tijd. 

 
Om maar eens te beginnen met het pionieren.  We zijn hiermee begonnen om iedereen alvast voor te 

bereiden op de padvindsters. We hoorden namelijk dat je daar je eigen keuken moet kunnen bouwen 

van pionier palen! Nadat iedereen een driepoot kon maken hebben een aantal kabouters de tafelpoten 
ook maar gelijk aan elkaar gepionierd.   

 
Verder hebben we ook nog zelf kruidnoten gebakken en een schoentje gemaakt om ze in te doen. Er 

waren een hele hoop dwergkruidnootjes, onee, kabouterkruidnootjes! 

 
Ook hebben we geoefend met de windstreken en 

kaartlezen. Best moeilijk! Maar daarna mochten 
we onze eigen kaart maken! Zo ontstonden B.E. 

Snoeperd (van Bo en Eva) en Zombieland (van 
Stacey, Inge, Linda)  

 

Korte uitleg: B.E. Snoeperd is een land vol snoep, 
vrolijke kleuren en een Suikerspinrad als ov. Je 

hebt er een goed leven, maar als je teveel snoept 
of iets slechts doet word je verbannen naar 

Zombieland! In dit land gaat het er allemaal iets 

minder gezellig aan toe.  
De zombies die er leven moeten elke dag gevoerd worden, dit kan met een Potterplant of door een 

offer van een misdadiger. Gelukkig zitten Stacey, Inge en Linda in een veilig gebied en ook de leiding 
mag in het veilige kasteel wonen. (moeten ze wel de piranha’s voeren!) 

 
6 december waren er twee zwarte pieten op 

bezoek! Iedereen kreeg een leuk cadeautje en 

daarna hebben we samen met de welpen 
spelletjes gedaan en sinterklaasliedjes gezongen. 

 
  

Groetjes van de kabouters, Woeps en Sona. 

 
PS: bekijk ook de website voor de foto’s van de 

Jota-Joti 2014! 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beste (ouders van) Scouts, 

 
Nog geen plannen voor de komende paasdagen, 3 t/m 6 april 2015? Ga dan mee op een van de 

HIT-kampen! Er zijn meer dan 60 supergave kampen waaruit je kan kiezen, verspreid over heel 

Nederland! Het is echt heel leuk om te doen, je ontmoet een hoop leuke, enthousiaste andere scouts 
en je doet eens iets heel anders dan bij je eigen scoutinggroep! 

Kijk dus even in de HIT-courant in de bijlage of je een gaaf kamp kunt vinden en maak je medescouts 
enthousiast om mee te gaan! Mocht je het moeilijk vinden om de juiste HIT te kiezen, een groepje te 

vormen, wil je meer info of inschrijfhulp? Vraag je leiding dan even om je daarbij te helpen. 

 
Aarzel niet te lang, want de inschrijvingen starten al 2 januari 2015. Hoe eerder je een plan hebt, 

hoe groter de kans is dat je naar de HIT van je keuze kan (want VOL=VOL en dat kan erg snel gaan). 
 

Wat is de HIT? 
De HIT is een landelijk evenement van Scouting Nederland. Het staat voor Hikes, Interessekampen 

en Trappersexpedities, en wordt ieder jaar gehouden in het Paasweekend. Op verschillende plekken, 

verspreid over Nederland (en een beetje België en Duitsland) kun je alleen of met je scoutingvrienden 
op een leuk en gezellig weekend, samen met andere scouts uit het hele land. 

 
De HIT is het enige scouting-evenement waarbij jij mag kiezen wat voor gaaf avontuur je gaat 

beleven. Dat kan bijvoorbeeld een hike zijn: je loopt, fietst, vaart of rijdt daarbij een route door de 

omgeving, en komt ondertussen verschillende posten tegen. Of je kiest voor een interessekamp: je 
leert er bijvoorbeeld kamperen, sterren kijken, koken, EHBO of je beleeft een spannend avontuur rond 

een themaverhaal. En wie van een echte fysieke uitdaging houdt, kan kiezen voor een 
trappersexpeditie waarbij je conditie en je uithoudingsvermogen flink op de proef worden gesteld. 

 
Voor wie is het?  

Iedereen tussen de 7 en de 88 jaar, die lid is van Scouting Nederland kan zich voor een HIT 

inschrijven. alleen, per koppel of met een groep. Natuurlijk vindt iemand van 7 hele andere 
dingen leuk dan iemand van 25. Daarom zijn er voor elke leeftijdsgroep andere HIT-onderdelen. 

 
De allerjongsten beleven vaak een spannend avontuur rond een themaverhaal, of kunnen de 

basisprincipes van het kamperen leren. Voor scouts vanaf een jaar of 11 zijn er hikes met meer 

uitdaging, of kampen waarin je nieuwe dingen kunt leren, zoals EHBO, vuur maken, koken en 
pionieren. Voor explo's die de uitdaging aandurven, zijn er avontuurlijke expedities over de grens, 

maar gewoon gezellig hiken met je vrienden van de roverscouts kan natuurlijk ook. De 21+'er van wie 
het allemaal niet persé meer zo actief en primitief hoeft, kan dobberen in een lelievlet of achter het 

stuur kruipen voor een onvervalste auto-hike. 

 
Waar is het? 

Er zijn zes HIT-locaties verspreid over Nederland; Alphen (NB), Baarn, Dwingeloo, Harderwijk, Mook 
en Zeeland. Een HIT-activiteit vindt meestal plaats op of rond deze locaties, al zijn er ook enkele HIT’s 

die het land doorkruisen. Elke HIT-plaats heeft zijn eigen HIT-activiteiten en zijn eigen sfeer. De ene 
scout kiest ervoor om elk jaar een HIT op een andere locatie te doen, terwijl de andere scout ieder 

jaar naar zijn favoriete HIT-plaats terugkomt. 

 
Wat kost het? 

De kosten verschillen per HIT-onderdeel. Een HIT waarbij je een zwerftocht door Nederland loopt met 
je eigen rugzak, zal goedkoper zijn dan een HIT waarbij er kano's of zelfs paarden gehuurd moeten 

worden. Ook maakt het bijvoorbeeld verschil of er voor de overnachting wel of geen blokhut gehuurd 

moet worden, en of het door jou gekozen onderdeel twee of drie nachten duurt. Afhankelijk van de 
HIT die je kiest, moet je rekenen op een bedrag tussen de 35 en de 80 euro. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

In deze rubriek willen we nuttige en leerzame activiteiten / onderdelen aandacht geven. We hopen 
dat je er wat van opsteekt. Deze keer kun je leren hoe je het best je rugzak kan inpakken en hoe je 
het kan afstellen op jouw lichaam en comfort. 
 
Rugzak 
Een rugzak zal je als scout altijd wel een keer gebruiken. Hoe ouder je wordt des 

te meer zal je hem gaat inzetten. Dan is het wel praktisch als je weet welke 
rugzak past bij welke activiteit, hoe pak je een rugzak in en hoe stel je de rugzak 

goed af. 
Wanneer je een meerdaagse hike gaat ondernemen zul je niet onder een rugzak 
uitkomen. Afhankelijk van je doel zul je een rugzak moeten kiezen. Wanneer je 

een rugzak hebt zul je hiermee om moeten leren gaan. Het afstellen op je rug, 
inpakken en ermee lopen zijn specifieke disciplines. 

Hoe groot moet je rugzak zijn?  
Er zijn veel rugzakken in meerdere maten en volumes. Het volume van je rugzak 

is vooral afhankelijk van de activiteiten die je er mee wilt gaan doen. Daarom 
onderstaand een overzicht van d verschillende soorten rugzakken en de activiteiten waar ze vooral 

voor bedoeld zijn. 
 

Een hiking rugzak of dagrugzak van 15 tot 35 liter is vooral geschikt voor de volgende activiteiten: 

  Huttentochten 

  Dagwandelingen 

  (mountain-) Biking 

  Algemeen vakantiegebruik 

  Dagelijks gebruik 

 

Een hiking rugzak van 35 tot 45 (+10) liter is vooral geschikt voor de volgende activiteiten: 

  Meerdaagse huttentrektochten 

  Bergwandelen 

  Extreem lichtgewicht kamperen 

  Langeafstandswandelpaden zonder kamperen 

  Multi-adventure 

 
Een framerugzak van 50 tot 80 liter is vooral geschikt voor de volgende activiteiten: 

  (klim-) Expedities 

  Meerdaagse (alpine) trekking met/of zonder kamperen 

  Langeafstandswandelpaden met kamperen 

  (winter-) Alpinisme 

  Winter kamperen 

  Lange verre reizen (waarvan behoorlijke delen te voet worden afgelegd) 

 

Vooral bij de grotere rugzakmodellen (met een inhoud van meer dan 50 liter) is je lengte  -of beter 

gezegd je ruglengte- vaak bepalend voor de uiteindelijke keuze van een specifiek model en dus voor 
het exacte volume van je rugzak. 

Op de meeste rugzakken kan de ruglengte worden versteld. De heupband dient te dragen op de heup 
waarbij de aanknopingspunten van de schouderbanden tussen de schouders vallen. 

Bij kinderen kan het zijn dat je de rugzak een paar keer per jaar bij moet stellen. 

Bedenk dat als je langer bent, je uitrustingsstukken (kleding, slaapzak, tent) dat meestal ook zijn en 
dat je dus op iets meer volume moet rekenen. Bovendien zul je dan meestal iets meer eten en 

drinken. Aan de andere kant, vaak kun (moet) je met je grote lijf je ook meer dragen! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Indeling van je rugzak 

Bij het inpakken van de rugzak is het belangrijk om voor een goede gewichtsverdeling te zorgen. 
Zorg ervoor dat het zwaartepunt vlak onder je schouderbladen komt te liggen. Dit bereik je door alle 

zware spullen zo dicht mogelijk tegen je rug in te pakken. Probeer je rugzak zo dun mogelijk te 

houden, laad liever omhoog dan naar achteren. Hoe meer zware spullen naar achter (verder van je 
af) liggen, hoe meer kracht het kost om in balans te blijven, en dat wil je natuurlijk niet.  

 
Hoe pak ik mijn rugzak in? 

Je begint bij het inpakken van een rugzak met het losmaken van alle compressiebanden. Voor het 

geval je nog niet vaak met een rugzak hebt gewerkt: dat zijn die banden die overal over je rugzak van 
gesp naar gesp lopen om de rugzak stevig te kunnen aansnoeren, zodat hij kleiner wordt. Nadat de 

banden losgemaakt zijn zet je de rugzak rechtop tegen een boom of een muurtje. 
Begin met de grootste en zwaarste artikelen. Stop alles wat je nodig hebt om te slapen (slaapzak, 

matje, knuffel) onderin de rugzak. De zwaarste spullen worden zo dicht mogelijk bij de rug geplaatst, 
anders gaat de rugzak overhellen. De zware spullen horen qua hoogte net boven de heup en onder de 

schouders. Als deze hoger komen te zitten, raak je sneller uit balans. 

 
De rest van de spullen gaan er omheen. Zorg ervoor dat er geen harde dingen tegen je rug kunnen 

prikken. Zorg er ook voor dat de spullen die je vaak nodig hebt onderweg, binnen handbereik zijn en 
de spullen die je als reserve hebt meer onderin liggen. Spullen die je dagelijks nodig denkt te hebben 

(zonnebrandcrème, medicijnen, flesjes drinken, eten etc.) kun je het beste bovenin de backpack 

plaatsen, zodat je er gemakkelijk bij kunt. 
Hou rekening met dingen die kunnen gaan lekken. Denk daarbij aan pakjes drinken, tandpasta, 

shampoo en flessen water. Neem van alles kleine verpakkingen mee. Neem ook een kleine tube mee 
of het laatste restje, dit scheelt gewicht èn ruimte. 

Vaak is een slaapmatje (en eventuele tentstokken) het enige dat echt aan de buitenkant van je rugzak 
moet hangen, simpelweg omdat het er niet meer in past. Zorg er dan voor dat het niet kan gaan 

slingeren en dat het niet in de weg kan gaan zitten. 

  Hang als je een licht matje hebt het matje rechtop aan je rugzak, zo blijf je niet aan je matje 

  hangen als je door de bossen loopt. 

  Is je matje te zwaar, dan kun je schuin gaan lopen dus beter is dan het matje horizontaal aan 

  de rugzak te bevestigen. 

 

Hang geen slaapzakken of pannen aan de buitenkant. Het slingeren werkt vermoeiend en het geluid 
kan irritant zijn. Bovendien kun je ergens achter blijven haken. Stop ook geen spullen in je rugzak die 

scherp zijn of kunnen irriteren tijdens het lopen. 
 

Gewicht 

Het maximum wat je aan gewicht mee kunt dragen is ongeveer ¼ deel van je lichaamsgewicht. 
Probeer, ongeacht hoeveel je weegt, als je onervaren bent, niet meer dan 10 tot 12 kg mee te 

nemen. 
(Denk aan dit trekkerswijsheidje: elke 100gr die je ‘s morgens inpakt, voelt aan het einde van de dag 

aan als 1 kg). Zorg voor goed lichtgewicht kampeermateriaal, probeer van grote lasten kleine lasten te 
maken, bijv. een groot gasstel meeslepen kan je verhelpen door een klein of lichtgewicht gasstel mee 

te nemen. Of neem in plaats van een spijkerbroek een lichte katoenen broek mee. Hetzelfde idee 

geldt voor truien, jassen, shirts etc. Kijk of je geen andere versie van het product hebt die lichter is. 
 

Kleding inpakken 

  Oprollen. De kleding die je meeneemt kun je oprollen in plaats van opvouwen. Zo bespaar je 

  ruimte, want opgerolde kleding prop je gemakkelijk tussen andere spullen in een volle rugzak. 

  Plastic zakken. Doe je kleding nadat je ze hebt opgerold in een doorzichtige plastic zak, zo 

  blijft je kleding droog, opgerold en kun je makkelijk in je tas zoeken. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Hoe stel ik mijn rugzak af? 

Een rugzak heeft twee belangrijke steunpunten: je schouders en je heupen. Je wil de last over deze 
twee punten verdelen. Het grootste deel laat je op je heupen rusten, omdat die wat meer gewicht 

aankunnen en je beenspieren minder snel last hebben van het gewicht dan je schouders. 
 

De heupgordel ‘draagt’ je rugzak en de schouderbanden ‘houden de rugzak op zijn plek’. 

Daarom zet je de schouderbanden eerst heel los. Ook de banden van schouder naar top rugzak. 
Zo kan je de heupband goed vastzetten op de heupen. De heupgordel kun je herkennen aan de 

brede, dikke band met een dik kussen op de rugzak bij de onderrug. Om de meeste steun te krijgen 
hoort de heupband iets boven het heupbeen uit te steken. Trek hem flink aan, of laat dit doen. Mocht 

de rugzak later afzakken dan moet je de heupband hoger op de heup plaatsen. Daar is het lichaam 

smaller en heeft hij meer steun.  
 

Als het gewicht op de heupen rust, trek je de schouderbanden aan totdat deze volledig aansluiten op 
de rug. De rugzak mag hierbij niet van de heupen gelicht worden. Trek nu de top van de rugzak met 

de bovenste bandjes naar je nek. 
Als het goed is draagt de polstering nu overal op het lichaam. Wanneer er ergens ruimte is tussen 

polstering en lichaam (meestal op de schouders) heb je iets verkeerd gedaan. Waarschijnlijk een 

verkeerde instelling op de ruglengte. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Als de rugzak goed is afgesteld zit het begin van de schouderbanden nu precies tussen je 

schouderbladen. Zitten de schouderbanden te hoog, dan zal de rugzak naar achteren gaan trekken. 
Dit loopt heel ongemakkelijk. Zit de rugzak nog steeds niet lekker, dan kun je er eens aan denken om 

de strips van het frame meer in de vorm van je rug te buigen. 

 
Extra tips: 

  Zorg ervoor dat je de gesp van je heupgordel dicht doet als je de rugzak niet draagt. Zo is de 

  kans dat je gesp kapot gaat een stuk kleiner als hij klem komt te zitten. 

  Knoopjes aan jassen en broeken worden drukpunten wanneer er een rugzak op hangt. 

  Verwijder eventuele knoopjes en doe geen riem aan. 

  Bij normaal gebruik gaan rugzakken erg lang mee. Maak de rugzak zorgvuldig schoon na 

  zware, vieze tochten en je zult er jaren plezier van hebben. 

  Koop een regenhoes voor je rugzak. Ze kosten tussen de 10 en 20 euro maar dat betaalt zich 

  absoluut terug. Het is wel zo lekker om na een lange hike of trektocht droge kleren aan te 
  kunnen doen. 

  Zorg ervoor dat je rugzak vol is. Wanneer je alleen een grote rugzak hebt en maar weinig wilt 

  meenemen, snoer je de compressiebanden strak aan. 

  Voor je eigen gemak: geef alles een vaste plek. Eindeloos zoeken naar je lunchpakket is lastig, 

  EHBO-kit kwijt kan desastreus zijn. 

  Ga je niet alleen weg? Verdeel dan de kookspullen. En de tent, als je die ’s nachts ook deelt. 

  En tandpasta, shampoo etc. 

  Stop alles zoveel mogelijk in waterdichte zakjes. (Onverwachte) regen blijft zo buiten, maar 

  de schade blijft ook beperkt bij openspringende flessen, waterzakken en tubes in je rugzak. 

  Doe vooral de spullen het meest onderin je rugzak in een plastic tas, mocht je je tas afdoen 

  tijdens een pauze en op een vochtige plek neerzetten, dan blijven je spullen droog. 
 

Waar koop je een goede rugzak? 

Een goede rugzak koop je bij een outdoor winkel waar de medewerkers verstand hebben van hun 
producten. Kijk bijvoorbeeld eens bij Beversport, OutdoorXL of Zwerfkei. 

Kijk eerst welke rugzak het beste aansluit op jouw lichaam en postuur. Kijk daarna pas naar een leuk 
kleurtje of handige extra’s. Bekende merken zijn onder andere: Deuter, Lowe Alpine, Jack Wolfskin, 

The North Face, Vaude, Fjällräven, Osprey, Mammut etc. 

 
 

Ik hoop dat deze rubriek jullie helpt bij het kopen van de 
juiste rugzak.  

Maar hopelijk weet je met deze informatie ook veel meer 
plezier te halen uit je rugzak en zal je met meer gemak een 

wandeltocht, hike of trektocht volbrengen. 

 
Veel reisplezier!   

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

IK@FLG vertelt een leuke anekdote van maximaal 200 woorden, over iets dat iemand binnen onze 

scoutinggroep heeft meegemaakt. 
Ben jij ook terecht gekomen in een komische situatie? Mail je verhaal naar groeneblad@scoutingflg.nl. 
 

 

 

 

@

 

   Begin november hadden de welpen een weekend. Na een avondwandeling -dat 

   achteraf een spooktocht bleek te zijn en waar niemand uiteraard bang voor was- 

   waar iedereen flink door de modder had lopen stampen, kwamen we weer terug op 

   het gebouw. Toen de bedtijd werd aangekondigd vroeg Merijn aan mij: ‘Zeg Mor, 

   kan jij als ik slaap even mijn schoenen schoonmaken? Dan kan ik ze morgen weer 

   schoon aan.’ 

   -Natuurlijk, Merijn. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Wat?  Wanneer? 
 

Geen opkomst alle vrijdag onderdelen 26 december 2014 

Geen opkomst alle zaterdag onderdelen 27 december 2014 

Oud & Nieuw feest stam (alleen genodigden) 01 januari 2015 

Nieuwjaarsreceptie Staf, boomstam, bestuur 03 januari 2015 

Winterhike explorers 30 januari 2015 

Staf- Boomstam weekend 07 t/m 08 februari 2015 

Geboortedag Baden Powell 22 februari 2015 

Geen opkomst Verkenners 27 februari 2015 

I Scout game 07 maart 2015 

Jantje Beton collecte 09 t/m 15 maart 2015 

NL Doet 20 maart 2015 

Schiedamse Scoutingdag 21 maart 2015 

Hikes Interessekamp Trappersexpeditie (HIT) 03 t/m 06 april 2015 

Exploriteit 10 t/m 12 april 2015 

Duinenmars 12 april 2015 

Regionale Scouting Wedstrijden (RSW) 17 t/m 19 april 2015 

Koningsdag 27 april 2015 

Dodenherdenking 04 mei 2015 

Geen opkomst verkenners 22 mei 2015 

Scouting Fundays Walibi 29 t/m 31 mei 2015 

Zomerkamp bevers 03 t/m 05 juli 2015 

Zomerkamp 2015 11 t/m 18 juli 2015 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Volgend jaar bestaat het groene blad 70 jaar! Tijd voor een feestje! 
 
Wat moet je doen? 
Maak met je (of een) groep een zo vrolijk/feestelijk/gek/origineel 
mogelijke foto waar jullie allemaal op staan. Of waar de nadruk ligt 
op het 70e (platina) jubileum van het groene blad! 
 
Wanneer moet je dit doen? 
Stuur jullie foto vóór 1 maart 2015 naar groeneblad@scoutingflg.nl. 
 
Wat kan je winnen? 
De leukste foto maakt kans op een prijzenpakket èn een eervolle 
vermelding op de voorkant van het volgende groene blad! 
 
 
 


