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Over Scouting
Bevers (5-7 jaar)
De Bevers spelen in een fantasie wereld, die houvast geeft voor veel speel avontuur. Het spel speelt zich af in en om het
dorp: Hotsjietonia. In Hotsjietonia zijn een aantal plekken waar volop gespeeld kan worden, of geknutseld, of waar je
gewoon lekker rustig kunt zitten. Natuurlijk heeft het dorp ook z’n vaste bewoners: Stanley Stekker, Bas Bos,
Rozemarijn, Sterre en Steven Stroom maken er met de bevers elke week weer een levendige en gezellige boel van
Stuiter speelt een centrale rol in dorp Hotsjitonia, hij zit net zoals de bevers vol energie is altijd enthousiast, vrij en blij.

Welpen (7-10 jaar)
Bij de Welpen beleef je samen met je vrienden en vriendinnen iedere week een ander avontuur. Speurtochten, toneel
spelen, muziek maken, sport, geheimschrift ontcijferen. Bij Scouting beleef je steeds wat nieuws! De Welpen beleven
hun avonturen in de jungle, samen met Mowgli en zijn vriendin Shanti, en alle dieren die er daar wonen. En met die
dieren valt heel wat te beleven!
Maar de jungle speelt zich niet alleen op het land af, we zijn ook vaak op het water te vinden. Onze groep beschikt over
5 grote kano’s waarmee in de zomer regelmatig gevaren wordt in de buurt van het clubhuis. En als klap op de vuurpijl
gaan ze ook nog in de zomervakantie een week met elkaar op kamp.

Landscouts (11-15 jaar)
Landscouts is een speltak voor 11-15 jarigen die gevarieerde scouting-activiteiten willen doen. Hierbij baseren we ons
op de scouting spelvisie, met name: samen, outdoor en uitdaging.
Net als bij de welpen ga je pionieren, hutten bouwen, speurtochten lopen enzovoorts, maar op een hoger niveau. Grotere
pionier-objecten, uitdagendere activiteiten, maar vooral ook: meer eigen inbreng en verantwoordelijkheid. Niet alleen
op de wekelijkse opkomsten, maar ook op de weekendkampen en het jaarlijkse zomerkamp, waarbij natuurlijk
gekampeerd zal worden, en de scouts zelf hun eigen eten moeten koken.

Zeeverkenners (11-17 jaar)
De zeeverkenners bestaan uit jongens en meisjes in de leeftijd van 11 tot en met 17 jaar. In het zomerseizoen worden de
opkomsten op het Boterhuiseiland op de Kagerplassen gehouden waar we ons bezighouden met alles op en rond het
water, zelfstandig of onder begeleiding van ervaren leiding leren zeilen, roeien of wrikken. Daar ligt ook ons
wachtschip De Eendracht. Ook worden er spelen gedaan op de zaterdagen en weekendkampen.
In het winterseizoen verblijven we in ons troephuis. Daar worden de schouwen en vletten het water uit gehaald en
onderworpen aan een grondige onderhoudsbeurt. Verven, schuren en krabben horen dan tot de wekelijkse kost, maar er
wordt naast het onderhoud ook veel aandacht besteed aan spel en de theoretische kennis van het varen.

Explorers (15-18 jaar)
Explorers is een speltak voor 15-18 jarigen die gevarieerde scouting-activiteiten willen doen. Hierbij baseren we ons op
de scouting spelvisie, met name: samen, outdoor en uitdaging.
Wie doorstroomt vanaf de welpen en landscouts, heeft al het een en ander geleerd over scouting technieken, maar
vooral ook de scouting methode van samenwerking in groepjes en groeiende zelfstandigheid. Maar leden van buitenaf
zijn ook welkom, en kunnen bij ons kennis maken met al die activiteiten en vaardigheden.
Bij de explorers zal het programma hier op aansluiten, op een hoger niveau. Dus nog groter, uitdagender, maar vooral
ook: meer eigen inbreng en verantwoordelijkheid. Niet de leiding verzorgt de wekelijkse programma's, maar vaak de
explorers zelf, waarbij de leiding begeleidt en een oogje in het zeil houdt. De explorers hebben ook hun eigen bestuur
en leren zo vergaderen, plannen en financiën bijhouden.

Er zijn verschillende soorten kampvuur, verschillende manieren om het op te bouwen, aan te steken,
en te stoken. Welke manier je gebruikt, hangt van allerlei factoren af, oa: waar het vuur voor dient,
de plaats en omgeving, wat voor hout je beschikbaar hebt en hoe lang je de tijd hebt om je vuur te
bouwen. Het is daarom handig, om ervaring op te doen met meerdere soorten vuur.

Brand driehoek
Om een vuurtje te kunnen maken heb je drie belangrijke dingen nodig:
•
•
•

Zuurstof
Brandstof
Ontbrandingstemperatuur

De zuurstof en de brandstof zijn het voedsel van het vuur en de ontbrandingstemperatuur is de
warmte die nodig is om een brandstof te laten branden. Deze drie dingen samen worden ook wel de
"branddriehoek" genoemd en zijn belangrijk als je een vuurtje wilt maken.
Neem een van de drie weg, en je vuur zal uit gaan. Als je vuur slecht brandt, bekijk dan ook wel van
de drie hoekpunten de beperkende factor is; meer hout op het vuur gooien zal weinig effect hebben,
als er al genoeg hout is, maar er niet genoeg zuurstof bij kan komen. In dat geval kan je beter blazen
of het vuur aanwakkeren om het van meer zuurstof te voorzien.

Kampvuurplaats
Meestal stoken we in een kampvuurkuil, een plek die speciaal voor kampvuur bedoeld is. Als er
geen kampvuur is, kan je denken aan een grondvuur of een tafelvuur, waarbij je meer rekening moet
houden met de omgeving. Zorg er in ieder geval voor, dat er geen brandbare materialen in de
directe omgeving zijn (ook niet onder het vuur, in geval van een vuurkorf, vuurton of tafelvuur), en
dat je voldoende blusmiddelen bij de hand hebt, bv een emmer water.

Vuur opbouwen
Een vuur is meer dan een berg takjes waar je een vlam bij houdt; een goed vuur is goed voorbereid
en opgebouwd, beginnend met materiaal wat makkelijk ontbrandt, gevolgd door steeds grotere
takken. Verzamel van te voren genoeg van alle materialen; het is zonde als je je kleine aanmaakhout
brandend hebt, om dan te constateren dat je geen verdere stook-voorraad hebt!
1. Tondel

Leg in het midden van je vuur een bedje van tondel neer. Een tondel is
gemaakt van licht ontvlambaar materiaal dat snel brandt. De witte watten
die in iedere EHBO trommel zitten kunnen heel goed als tondel gebruikt
worden, maar ook in de natuur kun je stoffen vinden die goed als tondel te
gebruiken zijn zoals b.v. verpulverde dennenappels, droge houtkrullen, donsveertjes uit een
vogelnest etc. In plaats van een tondel kun je ook gebruik maken van (zelfgemaakte)
aanmaakblokjes of van proppen papier. Bij erg slecht weer, nat hout, kun je ook een kaars of
waxinelichtje gebruiken. Neem altijd een beetje tondel van huis mee. je kan zelfs de pluisjes uit de
wasdroger gebruiken.
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2. Aanmaakhout

Vuur aansteken

Rondom het bed van tondel maak je een kleine piramide van aanmaakhout. Het
aanmaakhout zijn kleine en dunne droge takken en twijgjes die snel vlam vatten.
Laat aan de kant waar de wind vandaan komt een opening over om het vuur later
aan te steken. Als je met een scherp mes inkepingen maakt in de kleine takken,
zullen ze sneller vlam vatten (eventueel zou je tussen deze inkepingen ook nog
stukjes tondel kunnen stoppen). Aanmaakhout met inkepingen worden ook wel aanmaakstokjes
genoemd. Verzamel veel aanmaakhout, want dit verbrandt snel en je kunt er veel van nodig hebben.

Als je een vuur hebt opgebouwd wil je dit natuurlijk graag aansteken. Dit kan op verschillende
manieren.

3. Brandhout

Rondom de kleine piramide van aanmaakhout maak je een grotere piramide van brandhout. Het
brandhout zijn grotere dikke takken die niet zo snel vlam vatten, maar wel lang branden als ze
eenmaal branden. Laat ook hierbij in de richting van de wind een opening open. Zorg ervoor dat je
een grote hoeveelheid brandhout hebt liggen voor je vuur, want als een vuur eenmaal aan is, wil je
dit graag aanhouden.
Hout soorten

Niet alle soorten hout hebben dezelfde brand-eigenschappen. Hier is een lijstje:
Berk: Een loofboom met zacht hout, heeft een zeer hoog warmtegevend vermogen, maar verbrandt
snel. Gebruik het om het vuur aan te maken of het opnieuw aan te maken.
Beuk: Aanbevolen brandhout: het heeft een hoog warmtegevend vermogen, droogt snel en komt in
voldoende mate voor. Sla het snel droog op na het zagen en kloven. Het rot snel en verliest dan haar
warmtegevend vermogen.
Eik: Uitstekend brandhout, maar het moet - in tegenstelling tot andere houtsoorten - twee jaar op
een onafgedekte plaats worden bewaard, zodat de regen de tannine kan verwijderen; vervolgens
moet het nog een of twee jaar op een beschutte plaats worden bewaard voordat het in de haard mag.
Els: Goed brandhout, geeft veel hitte.
Es: Prima, doch zeldzaam brandhout. Ruikt aangenaam en brandt regelmatig. Es brandt ook als het
wat vochtiger is nog goed.
Esdoorn: Brandt goed, alleen een beetje snel. De geur die er van af komt is wel erg scherp, dus niet
altijd een aanrader.
Haagbeuk, fruitbomenhout: Dit is uitstekend brandhout, maar zeldzaam.
Iep: Brandt alleen als het goed droog is, daarom lastig aan te krijgen.
Meidoorn: Makkelijk aan te krijgen, dus goed om een vuur mee te beginnen.
Vlier: Brandt snel en goed. De eenjarige rechte dode takken zijn ideaal als aanmaak materiaal.
Naaldbomen (Den, Spar, Lariks en Ceder): Geven veel warmte, maar verbranden snel en knetteren
en vonken, door de hars. Niet geschikt om binnenshuis mee te stoken.
Zachte loofbomen (Linde, Wilg, Kastanje, Populier): Branden slecht en geven weinig warmte. Bij
verbranding geeft het een onaangename geuren. Geen aanrader voor je vuur dus.

De meest simpele manier om een vuur aan te maken is door gebruik te maken van een lucifer.
Gebruik de lucifer om je bed van tondel op verschillende plaatsen aan te steken.
Ook zonder lucifers kun je een vuur aanmaken, door bijvoorbeeld gebruik te maken van een
vuursteen of magnesiumstick. Als je met een staal hard tegen een vuursteen aan slaat of met een
mes over een speciale magnesiumstick schraapt, zullen er hete vonken vanaf springen. Met deze
hete vonken kun je een droge tondel aansteken.

Stoken
Als het tondel eenmaal brandt, zal het aanmaakhout snel volgen, en dat zal vervolgens je stookhout
weer laten branden. Als het tondel of de aanmaak alleen nog maar gloeit, kun je deze weer laten
branden door zachtjes op de gloeiende stukjes te blazen (net alsof je aan het fluiten bent). Hierdoor
geef je extra zuurstof aan het vuur waardoor het beter zal branden.
Als je vuur goed brandt, kun je er steeds dikkere takken en stammen brandhout op leggen. Let er
wel op dat je er niet teveel hout op legt. Hierdoor kan er niet genoeg lucht bij het vuur komen
waardoor het vuur verstikt. Denk hierbij dus weer even terug aan die branddriehoek die in de
inleiding genoemd is!
Spreek voor de veiligheid af, wie er stookt. Vooral bij een groot vuur met veel mensen, is het
belangrijk dat niet iedereen zo maar takken op het vuur gooit.

Blussen
Aan alles komt een eind, dus ook aan je kampvuur. Misschien niet het leukste onderdeel, maar een
Scout moet ook weten, hoe een vuur te doven, en de kampvuurplaats weer netjes achter te laten.
Een groot vuur moet je niet direct uitmaken met grote hoeveelheden water; dat verdampt dan, en de
hete stoom kan brandwonden veroorzaken. Als het kan, laat je het vuur eerst kleiner worden door
geen nieuw hout toe te voegen, en het brandende hout te verspreiden, zodat het afkoelt. Smeulende
kolen zijn wel goed met water te doven, of met zand.

