
 

  

Leiding 
Joey, Tom, Tessa, Teun en Bart 

Leden 
Liske, Wicher, Lucien, Emmie, Melvin, Maud, Luca, Dave, 
Joyce, Matthijs, Lonneke, David, Tijn, Frans, Hanna, Stijn, 

Dean, Max, Vince, Rio, Luca, Feije, Jorn, Cas en Jorrit 



 

 

Quiz 
• Om vuur te maken heb je drie dingen nodig. Het eerste is brandstof, bijvoorbeeld 

hout. Het tweede is warmte, bijvoorbeeld een lucifer. Wat is het derde?  

Antwoord: Zuurstof 

 
 

• Hoe heet dit type vuur? 

Antwoord: Pagodevuur 

• Welke sjorring gebruik je om een 
tweepoot te maken? 

A. Steigersjorring 

B. Vorksjorring 

C. Polypedestrasjorring 

Antwoord: B 

• Hoe heet deze knoop? 

Antwoord: Platteknoop 

 
 

1. Wie was de grondlegger van 
scouting? 

Antwoord: Baden-Powell 

1. Wat is magnetische declinatie? 

A. Hoek tussen het kaartsoorten en het magnetische noorden 

B. Hoek tussen de kompasnaald en de horizontaal 

C. Hoek tussen de kompasnaald en de verticaal 
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D. Kompasafwijking ten gevolge van de aanwezigheid van grote hoeveelheden 
magnetische metalen 

Antwoord: A 

1. Wie is de beschermheer danwel beschermvrouwe van Scouting Nederland?  

Antwoord: Koningin Maxima 

1. Op hoeveel graden ligt het westnoordwest? 

Antwoord: 292,5 graden 

 

Even voorstellen... 
 

Een nieuw seizoen betekent een nieuwe groep 
en dat geldt niet alleen voor de jeugdleden die 
zijn overgevlogen. De Scouts Zaterdag hebben 
naast de nieuwe jeugdleden namelijk ook twee 
nieuwe leiding mogen verwelkomen. Tom en Bart 
zijn samen met een aantal welpen van de 
Welpen Zaterdag overgevlogen naar de Scouts 
Zaterdag. Om Tom en Bart beter te leren kennen 
hebben we ze geïnterviewd.  

Hoe lang zijn jullie al lid van Scouting Uotha? 

Wij zijn beide als kleine bevertjes begonnen bij 
Scouting Uotha. Vanaf de bevers hebben we alle jeugdgroepen samen doorlopen en zijn 
we steeds betere vrienden geworden. Tijdens ons laatste jaar als jeugdlid bij de 
explorers zijn we bij de Scouts Zaterdag begonnen als hulpleiding. Daarna zijn we als 
echte leiding bij de Welpen Zaterdag begonnen en nu sinds dit seizoen dus weer terug 
bij de Scouts Zaterdag. 

Wat vinden jullie het leukste aan scouting? 

De leukste scoutingactiviteiten vinden wij de actieve en uitdagende activiteiten, 
bijvoorbeeld het bouwen van een gave trappersbaan of andere klimactiviteit maar  
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bijvoorbeeld ook het pionieren van een hoge toren of een hike met uitdagende 
routetechnieken. Naast al deze actieve dingen vinden wij het ook heerlijk om met een 
drankje te vertoeven bij het kampvuur. 

Wat doen jullie nog meer naast scouting? 

We zullen allereerst beginnen met wat we binnen scouting nog meer doen. Naast het 
leiding geven zijn we namelijk ook nog actief in het bestuur van de stichting die 
verantwoordelijk is voor het gebouw en materiaalbeheer van Scouting Uotha. Daarnaast 
zijn we doordeweeks op het gebouw te vinden als klusteam om het gebouw en terrein te 
onderhouden. Natuurlijk hebben we ook nog bezigheden buiten scouting. We gaan 
samen ook regelmatig klimmen en klettersteigen. Dan moet er natuurlijk ook nog ergens 
gewerkt worden, dus daar proberen we ook nog tijd voor te vinden. 

Ik, Tom, ben bij de Jumbo de Laak werkzaam als slager. Hier ben ik tijdens mijn studie als 
bijbaantje begonnen en werk ik nu fulltime totdat ik in februari bij defensie ga beginnen. 
Bij defensie ga ik met de KMA starten, de officiersopleiding. Om de tijd die naast scouting 
verblijft op te vullen werk ik, Bart, als bouwkundig vergunningverlener bij 
Omgevingsdienst Nederland. Ik behandel daar voor verschillende gemeentes in 
Nederland vergunningaanvragen. 

 
 

Een herfst 
woordzoekertje 
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En nog wat foto’s van 
zomerkamp 
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