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Dag Durendaelers, 
 
Het is weer zover, het nieuw scoutsjaar is begonnen. Het bestuur en de leiding hebben er veel zin in 
om er terug een schitterend jaar van te maken. 
 
Het voorbije jaar hebben we ons vooral gefocuust op de verbouwingen aan ons nieuw lokaal. We 
hebben heel hard gewerkt, en het resultaat mag er zijn. 
Naast de leiders- en bestuursploeg zijn er nog 2 mensen die we nog eens willen bedanken om de vele 
hulp die we van hen kregen tijdens de verbouwingen, en dat zijn Jean-Luc en Dirk. Bedankt voor de 
vele uren die jullie na het dagelijkse werk nog in ons lokaal gespendeerd hebben!  Onze kinderen 
kunnen zich elke week uitleven in veilige en kindvriendelijke lokalen.  
 
Dankzij de verschillende succesvolle acties zoals: pannenkoekenbak, kerstmarkt en kaasavond, hebben 
we ook kunnen investeren in 2 nieuwe legertenten, sjorhout en nog allerhande kampeergerief. 
Mensen die op bezoekdag geweest zijn, kunnen zeker beamen dat wij over voldoende, mooi en 
kwalitatief materiaal beschikken. Bij deze nogmaals hartelijk dank voor alle steun! Hopelijk kunnen we 
ook dit jaar terug op de steun van iedereen rekenen. Ik kan al verklappen dat we het voor de 
kaasavond nog groter zien. De Emmaüs begint te klein te worden voor ons, daarom zal de kaasavond 
dit jaar doorgaan in zaal COC! Wie had dat ooit gedacht van ons “kleine groepje”? 
 
Ondertussen is het belangrijkste al terug van start gegaan, de wekelijkse zondagsactiviteiten. Onze 
leidersploeg zal zich elke week inzetten om spannende activitieten voor de kinderen te voorzien. 
Zoals u verder in dit Durendaelertje kan lezen, ziet de leidersploeg er iets anders uit dit jaar. Jens en 
Steven hebben besloten om de leidersploeg te verlaten omdat ze andere prioriteiten hebben 
momenteel, maar ze blijven zich wel inzetten voor onze vereniging. Steven zal zich inzetten om het 
materiaal en lokaal in orde te houden en Jens blijft onze web-master!  
 
Iedereen zal wel al weten dat wij dit jaar 40 jaar bestaan! We zijn er in al die tijd niet alleen in 
geslaagd om onze groep tot stand te houden, maar ook om te blijven groeien tot de vereniging die 
we nu zijn. Ik denk dat we heel fier mogen zijn op wat we bereikt hebben, zowel op gebied van 
materiaal, als op gebied van aantal leden. Onze groep is nog nooit zo groot geweest. We hebben dit 
bereikt dankzij de inzet van heel veel mensen. Om al die mensen te bedanken organiseren wij op 
zaterdagavond 9 oktober een grote receptie in het lokaal. Jullie zijn allemaal van harte welkom! 
 
We gaan er samen terug een super jaar van maken! Mocht u ook nog ideeën of suggesties hebben 
om onze werking te verbeteren, aarzel dan niet om mij of iemand anders van de leiding of bestuur 
aan te spreken. 
 
       Uw fiere voorzitter, Herwig 
 
 
 
 
 



Beste Durendaelers, 

Beste Ouders, 

 

Vinden jullie ook niet dat ons groot tentenkamp te Stoumont een absolute topper was? 16dagen amusement, 

lekker eten, goed uitgewerkte activiteiten en niet te vergeten, een zalige sfeer. Zo kan ik ons 40
ste

 scoutskamp 

beschrijven. Ik wil nogmaals alle mensen die zich ingezet hebben om dit kamp succesvol te laten verlopen van 

harte bedanken. Hopelijk mogen we blijven op jullie steun rekenen. 

 

Niet alleen ons 40
ste

 kamp maar ook ons 40
ste

 scoutsjaar hebben we succesvol afgesloten. En wat voor een 

scoutsjaar? 5 maanden hebben we gewerkt om ons nieuw lokaal in orde te krijgen. Daarbij kwam nog eens de 

pannenkoekenbak en de kerstmarkt. Ook onze zondagsactiviteiten zijn op de vaste dagen blijven doorgaan. 

Midden in de blok van de leiding een grote verhuis zodat we na Nieuwjaar in ons nieuw lokaal zijn kunnen 

starten. De kaasavond en het Paasweekend waren uiteraard ook een groot succes. En daarnaast hebben we 

ons nog ingezet voor een Paasactie. Nadat dit allemaal achter de rug was konden we uitkijken naar de 

apotheose. Ons groot tentenkamp te Stoumont. Het was soms een drukste van jewelste maar toch zijn we met 

alle plezier blijven doorgaan. Ook hiervoor dank ik jullie allen van harte! Ik denk dat heel wat jeugdverenigingen 

ons dit mogen achterdoen.   

 

40
ste

 jaar achter de rug, jaar 41 van start. En ook dit jaar starten we met een gezonde drukte. Zoals u weet 

hebben we vorig jaar niet de tijd gevonden om ons 40 jarig bestaan te vieren. Daarom zal dit binnenkort 

doorgaan. Dit op zaterdag 9 oktober. Noteer deze datum alvast in de agenda want onze wekelijkse activiteit zal 

uitzonderlijk ook zaterdag 9 oktober doorgaan ipv zondag 10 oktober. De verdere informatie hieromtrent 

ontvangt u binnenkort per brief.  

 

Mensen komen, mensen gaan; alleen Elvis blijft bestaan. De start van een nieuw scoutsjaar brengt zoals altijd 

enkele veranderingen binnen de leidersploeg met zich mee. Steven en Jens hebben besloten een punt te zetten 

achter hun leiderscarrière. Maar willen zich achter de schermen wel nog blijven inzetten voor de scouts. Jens 

zal de site blijven verzorgen en Steven zal zich blijven inzetten als Beheerder van het bestuur.  

 

Ook Nathalie Monnier zet een stap terug. Nathalie zal zich blijven inzetten als leidster maar heeft besloten er 

als hoofdleiderster een punt achter te zetten, wat wil zeggen dat ik deze taak volledig op mij zal nemen. Ik wil 

deze mensen bedanken voor de jarenlange inzet.   

 

Onze leidersploeg van dit scoutsjaar zal er als volgt uitzien:  

- Kabouters: Talisa Dutranoit. 

- Welpen: Florian Gaffet, Nathalie De Bruycker en Chloé Vanheuverswyn. 

- Jonverkenners: Mieke De Buysscher, Nathalie Monnier en Yannick Sadoine. 

- verkenners: Detlev Vandendaele en Martin Monnier. 

- Akela bij kabouters en welpen: Talisa Dutranoit. 

- Hoofdleider: Detlev Vandendaele. 



Onze bestuursploeg blijft ongewijzigd: 

- Beheerders: Detlev Vandendaele, Steven Haustraete en Martin Monnier. 

- Schatbewaarder: Annelies Lemaitre. 

- Secretaris: Sven Vanbutsele. 

- Voorzitter: Herwig Lemaitre. 

 

Dat we er met deze gemotiveerder ploeg terug een supertof scoutsjaar van willen maken staat vast. Dit 

bewijzen we u met alle plezier keer op keer op onze zondagsvergaderingen.  

 

Onze activiteiten gaan nog steeds elke zondagnamiddag door van 14u tot 17u30 en dit in de savooistraat 34. 

Uiteraard verwachten we iedereen elke week in perfect uniform. Dit wil zeggen blauwe jeansbroek, beige 

scoutshemd met de juiste kentekens en een blauw-gele das met bijhorende dasring. Het uniform onderscheid 

ons van anderen jeugdverengingen en aangezien wij nog altijd traditioneel ingesteld zijn willen we dan ook dat 

iedere ingeschrevene zijn uniform met fierheid draagt.  

 

Onze eerste grote actie die voor de deur staat is ons jaarlijkse pannenkoekenbak. Dit is voor ons een hele 

belangrijke actie! Met de winst die uit onze acties gehaald wordt, blijven wij investeren in het beste materiaal. 

Daarom willen wij vragen aan jullie om ook dit jaar tijd vrij te maken om pannenkoeken te verkopen. Hoe meer 

op voorverkoop vastligt, hoe geruster wij aan onze pannenkoekenbak kunnen beginnen. Verkopen is dus de 

boodschap!!! 

 

Aangezien onze acties de laatste jaren steeds een groot succes waren hebben we onze beloftes kunnen waar 

maken. Zoals u weet hebben we enkele grote investeringen gedaan waaronder de aankoop van een nieuwe 

foeragetent en twee nieuwe legertenten. Sinds dit jaar gaan we twee ervan verhuren. Verder in dit 

Durendaelertje vindt u de verhuurfiches. Kent u iemand die nog op zoek is naar de ideale tent voor om het 

even welk feest aarzel dan niet onze gegevens door te geven. 

 

We blijven het zeggen, we zijn een scouts vol ambitie die wil blijven groeien. Neem daarom iedereen die je kent 

mee naar een groep die de wetten van scoutisme hoog in het vaandel draagt, een groep die zin heeft voor 

verantwoordelijkheid en waar het welzijn van de kinderen op nummer 1 staat. 

 

We gaan er een fantastisch jaar van maken! Tot zondag. 

 

Voor al uw vragen, opmerkingen of suggesties: scoutingdurendael@hotmail.com 

 

Ondertussen groet ik u op z’n scouts, 

 

Uw hoofdleider, Vandendaele Detlev 



SPECIAAL WOORDJE VAN OPRECHTE DANK!!! 

 

• DIRK DELANGE: Voor het besturen en ter 

beschikking stellen van de vrachtwagen. 

Voor het ter beschikking stellen van de boomzaag. 

 

• Hugo Vandenbroecke: Voor het ter beschikking 

stellen van de vrachtwagen. 

 

• Geert Versluys en Eddy Vangermeersch: Voor het 

besturen van de vrachtwagen. 

 

• Pol Hantson: Voor het ter beschikking stellen van 

compresseur en tafel. 

 

• De Windt Marin: Voor het ter beschikking stellen 

van de groep. 

 

 

 

DANK U WEL!!! 



Oppervlakte: 46.4 m²

Afmetingen: 8 x 5.8m

Middenhoogte: 2.71mMiddenhoogte: 2.71m

Muurhoogte: 1.72m

Doek: groen 440gr/ m²

Vensters: 8 vensters met gaas en flap

linkerkant tent heeft 2 ritsen (volledig oprolbaar)

Voordelen: 46.4 m² vrije binnenruimte zonder steunpalen in midden

snel en makkelijk op te zetten (in gras of op steen)

Meer info: 

* mail naar: scoutingdurendael@hotmail.com

* bel naar: 0496/57.27.33 – 0495/62.15.38



Oppervlakte: 91.5 m²

Afmetingen: 17.5 x 5.8m

Middenhoogte: 2.80mMiddenhoogte: 2.80m

Muurhoogte: 1.90m

Vensters: 12 pvc vensters met gaas en flap

Voordelen: 91.5 m² vrije binnenruimte zonder steunpalen in midden

snel en makkelijk op te zetten

grondzeil in optie

Meer info: 

* mail naar: scoutingdurendael@hotmail.com

* bel naar: 0496/57.27.33 – 0495/62.15.38



ONS UNIFORM 

Het uniform bestaat uit een blauwe jeansbroek, een blauw-gele scoutsdas en een beige 

scoutshemd met daarop de verschillende tekens. Info en prijzen over de verschillende 

tekens vind je op de website. 

In de winter mag je je blauwe 

scoutstrui aantrekken. In de zomer 

mag je het scoutshemd thuislaten 

en je scouts-T-shirt aandoen. Je 

scoutsdas doe je altijd aan.  

1. Internationaal scoutsteken 

2. Lintje Durendael 

3. Lintje België 

4. Provincieschild 

5. Takkenteken 

6. Beloftes (indien behaald) 

Plaatsing van de tekens 
Voor iedereen  

Op de rechtermouw, vanaf de schoudernaad 

- Lintje Scouting Durendael Ronse 

- Lintje België 

- Provincieschild Oost-Vlaanderen  

Op het rechterborstzakje: Takteken  

Voor welpen en kabouters  

Op het linkerborstzakje: Belofte (indien behaald) 

Op de linkermouw: Nestdriehoekje  

Voor jongverkenners   

Op het linkerborstzakje: Belofte (indien behaald)  

Voor verkenners  

Op het linkerborstzakje: Belofte (indien behaald) 

Op de linkermouw: Internationaal scoutsteken  

Voor leiding  

Op het linkerborstzakje: Belofte (indien behaald) 

Op de linkermouw: Internationaal scoutsteken 

Kentekkens, dassen en dasringen 

zijn bij de leiding te bekomen! 



KEN JIJ JE WET NOG WEL? 

Kabouters 
Akela, wij doen ons best. 

Welpen 
Een welp volgt de oude wolf, 

een welp is moedig en houdt vol. 

Jongverkenners 
Een jongverkenner is een eerlijk en blij kameraad; 

hij doet mee en zet zich in; 

hij wil winnen en kan verliezen; 

hij is een opmerkzaam ontdekker; 

hij leeft oprecht tegenover God; 

hij is fijn in zijn optreden; 

hij draagt zorg voor hetgeen hij gebruikt; 

hij helpt graag waar hij kan. 

Verkenners 
Als verkenners willen wij oprecht tegenover onszelf, de anderen en God, 

samen een weg zoeken in de wereld van de mensen, 

alles naar juiste waarde leren schatten, 

en dienstbereid een antwoord geven. 

Daarom zullen wij als vrienden samenleven, 

ons harden in de natuur, de wereld exploreren, 

en ons bekwamen om eerlijk, stijlvol en blij de aanvaarde taken te voltooien. 



KEN UW LEIDING 



 

KEN UW LEIDING 

Kabouters 
Talisa Dutranoit (Akela bij kabouters en welpen) 

Adres: Stijn Streuvelsstraat 14, 9600 Ronse  

Telefoonnummer: 0498 / 23 70 73 

Totemnaam: Opgetutte muis 

Welpen 
Nathalie De Bruycker 

Adres: Deurnestraat 275, 9600 Ronse 

Telefoonnummer: 0474 / 86 56 11 

Totemnaam: Pientere Pirahna 

Florian Gaffet 

Adres: Elzeelsesteenweg 106A, 9600 Ronse 

Telefoonnummer: 0474 / 82 18 07 

Totemnaam: Goedgemanierd trekpaard 

Chloé Vanheuverswyn 

Adres: Temseveldstraat 3, 9600 Ronse 

Telefoonnummer: 0496 / 64 84 54 

Totemnaam: Behulpzame sifaka 

Jongverkenners 
Mieke De Buysscher 

Adres: Vangrootenbruelstraat 50, 9600 Ronse 

Telefoonnummer: 0474 / 58 40 88 

Totemnaam: Geliefde barry 

Nathalie Monnier 

Adres: Rue du Marais 18, 7912 Dergneau 

Telefoonnummer: 0479 / 90 13 27 

Totemnaam: Sportieve labrador 

Yannick Sadoine 

Adres: Deurnestraat 166, 9600 Ronse 

Telefoonnummer: 0477 / 40 41 21 

Totemnaam: Ontembare dingo 

Verkenners 
Martin Monnier 

Adres: Rue du Marais 18, 7912 Dergneau 

Telefoonnummer: 0491 / 07 37 00 

Totemnaam: Gevoelige egel 

Detlev Vandendaele (Hoofdleider) 

Adres: Vangrootenbruelstraat 50, 9600 Ronse 

Telefoonnummer: 0495 / 62 15 38 

Totem: Verstrooide buizerd 



KEN UW BESTUUR 



 

KEN UW BESTUUR 

Voorzitter 

Herwig Lemaître 

Adres: Blauwesteen 133, 9600 Ronse 

Telefoonnummer: 0496 / 57 27 33 

Totemnaam: Verwende poedel 

Secretaris 

Sven Vanbutsele 

Adres: Rozenaaksesteenweg 17, 9600 Ronse 

Telefoonnummer: 0494 / 75 12 64 

Totemnaam: Snuggere panda 

Schatbewaarder 

Annelies Lemaître 

Adres: Rozenaaksesteenweg 10, 9600 Ronse 

Telefoonnummer: 0476 / 30 35 94 

Totemnaam: Schaterende baviaan 

Beheerders 

Martin Monnier 

Adres: Rue du Marais 18, 7912 Dergneau 

Telefoonnummer: 0491 / 07 37 00 

Totemnaam: Gevoelige egel 

Steven Haustraete 

Adres: Lemonnierlaan 79, 9600 Ronse 

Telefoonnummer: 0498 / 29 95 81 

Totemnaam: Sportieve kameleon 

Detlev Vandendaele 

Adres: Vangrootenbruelstraat 50, 9600 Ronse 

Telefoonnummer: 0495 / 62 15 38 

Totem: Verstrooide buizerd 



KALENDER 

 

• ZONDAG 12 SEPTEMBER: VERGADERING 

• ZONDAG 19 SEPTEMBER: VERGADERING OVERGANG 

• ZONDAG 26 SEPTEMBER: VERGADERING 

• ZONDAG 3 OKTOBER: VERGADERING 

• ZATERDAG 9 OKTOBER: VERGADERING + RECEPTIE 

• ZONDAG 10 OKTOBER: GEEN VERGADERING 

• ZONDAG 17 OKTOBER: VERGADERING 

• ZONDAG 24 OKTOBER: VERGADERING 

• ZONDAG 31 OKTOBER: VERGADERING 

• VRIJDAG 5 NOVEMBER: PANNENKOEKENBAK 

• ZATERDAG 6 NOVEMBER: UITDELEN PANNENKOEKEN 

• ZONDAG 7 NOVEMBER: UITDELEN PANNENKOEKEN 

• ZONDAG 14 NOVEMBER: GEEN VERGADERING 

• ZONDAG 21 NOVEMBER: VERGADERING 

• ZONDAG 28 NOVEMBER: VERGADERING 

• ZONDAG 5 DECEMBER: VERGADERING SINTERKLAASFEEST 

• ZATERDAG 11 DECEMBER: FILMAVOND 

• ZONDAG 12 DECEMBER: GEEN VERGADERING 

 

Eventuele wijzigingen zijn steeds mogelijk. Die worden de week op voorhand 

meegedeeld en verschijnen altijd op de site. Hou deze goed in het oog. 

http//www.scoutingdurendael.be 

 



AllerLiefste 

kaboutertjes! 
Wat ben ik blij dat het scoutsjaar weer herbegonnen is! Een zondag zonder scouts is toch geen leuke zondag!? 

Voor we beginnen over het nieuwe scoutsjaar, moet ik toch wel eens vermelden dat we weer een ongelofelijk 

scoutsjaar achter de rug hebben: nieuwe kaboutertjes kwamen onze groep vergroten, de leidsters zorgden voor 

leuke spelletjes, het weekend in Westmalle was gewoon superleuk, de pannenkoekenbak, de kaasavond, de 

opening van ons nieuw lokaal... EN natuurlijk het groot kamp in Stoumont om het scoutsjaar af te sluiten. Eén 

voor één herinneringen die we nooit zullen vergeten! Voor de kaboutertjes die jammer genoeg niet mee konden 

op kamp, heb ik een kampdagboekje voorzien (zie verder). 

ZO! Vanaf nu kunnen we er weer invliegen! Het nieuwe jaar brengt eerst en vooral ook veranderingen met 

zich mee. Jelle, Justine en Thibaut hebben bewezen dat ze SUPERkabouters zijn en gaan over naar 

de welpen. We zullen ze zeker en vast missen (snif snif), maar we zijn ervan overtuigd dat ze het daar even 

goed zullen doen!!  Ook binnen de leiding is er een verandering: Nathalie neemt met heel veel pijn in het 

hart afscheid van jullie. Ze heeft enkele superjaren achter de rug bij de kaboutertjes en gaat vanaf nu bij de 

welpen staan. Ook haar zullen we ontzettend missen! Veel geluk bij de welpjes, Nathalie!! A 

Na het slechte nieuws, het goede nieuws: ook dit jaar zullen we weer enorm leuke spelletjes spelen. 

... Welke spelletjes mogen jullie dit jaar allemaal verwachten?? ... 

V SOS Talisa. 

V Blub, ik ben een visje... 

V Twee wieltjes en een stuur... 

V Zwartebollevirus in aardbeienland... 

V Scouting Durendael, al 40 jaar Ge-Ni-Aal!... 

Deze namen zeggen natuurlijk niet zoveel... Oplossing? 

Neen, ik ga het jullie niet vertellen! 

Als jullie het echt willen weten, moeten jullie elke zondag komen! Spelen, lachen, genieten  b SCOUTS!! 

Wanneer jullie jammer genoeg eens niet zouden kunnen komen, verwittig mij dan. Op die manier kan ik de 

activiteit beter afstemmen op het aantal kaboutertjes. Bellen, sms’en, e-mailen, ... kan naar: 

   s: 0498/23.70.73.                         F: talisa_dutranoit@hotmail.com 

V Ken je wet: Akela, wij doen ons best! 

V Vergeet ook niet elke zondag jullie 50 cent mee te nemen voor een drankje! 

V Hou de kalender in de gaten op: www.scoutingdurendael.be 

V Pas je kledij aan aan het weer! Regen? Regenjas!  



 OPROEP !  OPROEP !  

Om de scouts nog leuker te maken (JA, het is moeilijk te geloven dat dit kan!) vraag ik jullie: 

Heb je een leuk zusje, broertje, vriendje, vriendinnetje, nichtje, neefje, buurjongetje, buurmeisje 

.. ?? Neem ze dan mee naar de scouts! Kindjes vanaf 5 jaar zijn welkom bij de kaboutertjes. Zo 

kan iedereen elke zondag evenveel plezier maken als jullie! 

Voila, er rest mij alleen nog maar te zeggen: 

Tot Zondag, lieve kaboutertjes! 

 
Talisa 



 

 

Liefste dagboek, Zaterdag 7 augustus 

Ik moest deze ochtend heel vroeg opstaan! Maar dat vond ik niet zo erg, want 
ik mocht op kamp vertrekken! Een hele voormiddag zaten we op de trein naar 
Stoumont. Toen we op het kampterrein aankwamen verschoot ik wel! Het is heel 
groot en heel mooi, en we slapen in de mooiste tent van het kamp! En we 
hebben een ballenbad! 
In de namiddag hebben we een spannende boswandeling gemaakt, en enkele 

spelletjes gespeeld! ’s Avonds was het sluiptocht! In het donkere bos moesten 
we de leiding zoeken, wat was ik bang!! 

Tot morgen! 

 

Hallo!! Maandag 9 augustus 

Ik ben de vorige keer vergeten vertellen wat het kampthema is: 40 jaar 
scouting Durendael. We hebben ook een nieuwe coole kreet voor bij de opening: 

Scouting Durendael, maakt veel kabaal 
we zijn al 40 jaar GE-NI-AAL 

We hebben ook clownsspelletjes gedaan, lichtpotjes gemaakt, een knutselwerkje 
met een spons, een rambotocht en vandaag hebben we ook een hut in het bos 
gemaakt! Hij is zo mooi dat zelfs de jongverkenners jaloers waren! 
Deze middag hebben we ons eten op een stokje gestoken en in het vuur 
gehouden. Dat was ook heel leuk, en lekker! En daarna speelden we 
waterspelletjes en ’s avonds mochten we met fakkels gaan wandelen. We moesten 
wel oppassen dat we de bomen niet in brand staken! 

SLAAPWEL !!  

Ik ben vergeten te vertellen dat we ons in de rivier moeten wassen. Die is 
heel koud!! DAAAG 

 



 

 

 

 

Dag Dagboek! Woensdag 11 augustus 

Gisteren heb ik niet meer kunnen schrijven omdat ik veel te moe was! We 
hebben een schat moeten zoeken voor de piraten. Het waren allemaal lekkere 
snoepjes.. mmmmmmhh! Om de schat te vinden hadden we een echte schatkaart en 
moesten we allemaal opdrachten doen. 
Vandaag was het dagtocht. We moesten heel veel stappen, wat ik niet zo leuk 
vond. Maar daarna mochten we in een doolhof en op een glijbaan, dat was wel 
heel leuk. ’s Avonds was het leuk om in de tent te zitten met de leidsters. 
Ze hebben een verhaaltje verteld. En nu moet ik gaan slapen! 
Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaag 

 

Liefste dagboek!! Donderdag 12 augustus 

Deze morgen hebben we leuke dansjes gedaan met Nathalie en Talisa! En ’s 
middags mochten we onze zelfgekozen menu eten: tomatensoep en patatjes met 
worst en rode kool. 
In de namiddag heeft Nathalie een eng verhaal verteld over heksen en vampieren. 
Ik was een beetje bang. We hebben heksenvingers gemaakt, heksenkoekjes en 
vampierenogen. ’s Avonds moesten we allerlei ingredienten zoeken om in de 
heksensoep te gooien. Zo zullen de heksen en vampieren weer verdwijnen! 
JEEEEEJ!  
Morgen de laatste dag  Jammer!!! 

Maar ik mis mijn mama en papa wel ! 

 

 

  



 

 

Hallloooooooooo Vrijdag 13 augustus 

Het was vandaag de laatste dag! Morgen komen mama en papa mij halen! Vandaag 
hebben we een reis door de tijd gemaakt! Egypte, oertijd, wereldoorlogen ... 
We hebben een echte mummie gemaakt met wc-papier! 
We hebben daarna een dansje geleerd om vanavond te tonen aan het grote 
kampvuur. Ik kijk er al naar uit, want het gaat een heel groot kampvuur zijn, en 
we mogen lang opblijven! We hebben ons ook voor de laatste keer gewassen in 
de rivier, morgen eindelijk weer warm water thuis ☺ 
Ik moet nu stoppen met schrijven want we mogen hotdogs gaan eten! Daaaaaag!! 

 

Liefste dagboek Zaterdag 14 augustus 

Ik ben weer thuis bij mama en papa. Het kampvuur gisteren was heel leuk, we 
hebben liedjes gezongen, cake gegeten en ons dansje gedaan. Het kampvuur was 
het grootste kampvuur dat ik ooit gezien heb! 
Vandaag was het bezoekdag en mochten we barbeque eten. Ik heb ook gekeken 
naar de kabelbaan. Om vier uur was het sluiting en daarna mochten we naar huis. 
Ik ga vandaag vroeg in mijn bed kruipen en dromen van het leuke kamp!  
Ik hoop dat de zomer snel terug komt, want dan kan ik weer op kamp! 

Dag dag!! 

 



 

 

 



Hallo allerliefste mega leuke welpen, 
 

Eerst willen wij toch wel even zeggen dat wij slecht nieuws hebben, want …. er is alweer een 
superfantastischonvergetelijk jaar voorbij gevlogen! De zondagsvergaderingen met jullie waren 
heel leuk, het weekend te Westmalle was formidabel en het kamp te Stoumont werd algauw 
onvergetelijk (zie foto’s) !  
 
Maar wij hebben ook goed nieuws, want …. ook dit jaar zijn wij ontzettend gemotiveerd en hebben 
wij vele ideeën om er nog een superbombastischerfantastischer scoutsjaar van te maken! Dus wij 
hopen zeker en vast dat jullie even talrijk aanwezig zullen zijn als vorig jaar! 
 
Helaas moet er bij het begin van elk nieuw scoutsjaar veel afscheid genomen worden. Ahrend, 
Alex, Caro, Emiel, Gwen, Hermien, Ian, Leon en Lindsay staan wij met pijn af aan de JVK’s, zij zullen 
dat daar zeker en vast even goed doen! Maar, we moeten ook afscheid nemen van enkele leiders. 
Mieke heeft besloten om een jaartje bij de JVK’s te gaan en Jens verlaat onze leidersploeg. We 
zullen al deze mensen ontzettend veel missen….. Maar… veel tijd om hen te missen zullen we niet 
hebben, want we mogen ook heel wat nieuwe leden verwelkomen. Thibaud, Justine en Jelle 
hebben zich bewezen bij de kabouters en mogen nu de welpenploeg versterken. Ook Florian en 
Chloé krijgen versterking… Nathalie DB verlaat met pijn in het hart de kabouters, maar zal haar 
minstens even goed inzetten bij de welpen. 
 
Aangezien we nieuwe leden mogen verwelkomen bij de welpen en er een nieuwe leidster 
bijgekomen is zullen wij ons nog even kort voorstellen. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mijn naam is Florian Gaffet.  
Ik ben geboren op 10/04/1990.  

Ik heb 2 zussen, Caroline en Deborah.  
Ik studeer toegepaste informatica. 

 Ik heb al 5 scoutsjaren achter de rug.  
Mijn hobby’s zijn gamen, muziek beluisteren,… 

 

Mijn naam is Nathalie De Bruycker. 
Ik ben geboren op 14/04/1990. 
Ik heb 1 zus, Emilie. 
Ik studeer voor leerkracht lager onderwijs. 
Ik heb al 13 scoutsjaren achter de rug.  
Mijn hobby’s zijn naar de scouts gaan,knutselen, plezier maken….. 
 

Mijn naam is Chloé Vanheuverswynn. 
Ik ben geboren op 23/10/1990. 
Ik heb 1 broer, Arno. 
Ik studeer rechten. 
Ik heb al 4 scoutsjaren achter de rug.  
Mijn hobby’s zijn naar scouts gaan, lachen, zumba,... 
 



Nu genoeg over ons… Jullie vragen zich waarschijnlijk af wat we zo allemaal zullen doen tijdens het 
jaar. Wel, we gaan nog niet alles verklappen, maar we gaan wel al een voorsmaakje geven: 
 

  - Het grote fotozoektochtspel in Ronse city!  

 -Het verhaal achter de welpentak: Junglebook!  

    - De megalolympische spelen van Durendael. 

 - Back in time, Durendael 40 jaar! 
 - Miss en mister Durendael! 

 - Smaakpapillentocht.  

 - …. en nog zoveel leuker! 
 

….maar de allerleukste activiteiten houden we momenteel nog strikt geheim! Top 

Secret! Als jullie willen weten wat voor fantastische activiteiten we nog allemaal in petto 

hebben voor jullie, dan moeten jullie iedere zondag aanwezig zijn! We beloven jullie dat jullie het 
niet willen missen. Natuurlijk hopen wij dat jullie weer even talrijk aanwezig zullen zijn zoals vorig 
jaar. 
 
Als jullie eens niet kunnen komen op zondag, dan zullen wij jullie heel hard missen. Maar wij 
zouden wel graag hebben dat je ons verwittigt, zo kunnen wij onze activiteiten prima afstellen op 
het aantal welpen die aanwezig zullen zijn. Je kan dit doen door een belletje of een mailtje. 
Natuurlijk mag je ons ook altijd bellen of mailen voor vragen. 
 
Hieronder vind je onze contactgegevens: 
 

Nathalie: : 0474/86.56.11     @: nathalia02@hotmail.com 

 

Chloé:  : 0496/64.84.54    @: chloevanheuverswyn@hotmail.com 

 

Florian: : 0474/82.18.07    @: black_dragon1995@hotmail.com 

 
 
Zo, dan rest ons nog één ding jullie te zeggen …. 
 
 

  

  Tot Zondag!   

  

  

   

  

 

 

mailto:nathalia02@hotmail.com


Beste welpjes, 

 
Scouting Durendael bestaat al 40 jaar. Vele leuke jaren zijn reeds voorbij gegaan. Na 

40 jaar is er natuurlijk al veel veranderd in onze scouts. Verschillende tradities werden 

vervangen, bepaalde gewoonten vervaagden, maar naast dit alles zijn ook heel wat 

verhalen vergeten. 

 

Wij, welpenleiding, hebben eens nagedacht hoe we jullie terug kunnen laten 

kennismaken met enkele verhalen. Hoe we dat gaan doen gaan we nog niet 
verklappen. Doorheen het hele jaar zullen wij drie vergaderingen besteden aan 

verhalen die niet verloren mogen gaan.  

 

Voor degene die toch al nieuwsgierig zijn, geven wij al één grote tip van één verhaal: 

Junglebook !  

 

Daarom stellen wij eventjes alle welpenleiding opnieuw voor: 

 

 
                    

       

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Junglebooknaam:  

 

 

Beter gekend als:  Nathalie 

 

Eigenschappen van Bagheera:  
       ♦ scherp zicht en goed reukvermogen (alert) 

       ♦ leert Mowgli vaardigheden aan 

                                 ♦ beschermend 

         ♦ snelheid en sluwheid 

         ♦ krachtig en vriendschap  
 

Junglebooknaam:  

 

 

Beter gekend als:  Chloé 

 

Eigenschappen van Baloe:   
♦ wijsheid en vertrouwen 

          ♦ leert Mowgli wetten aan en ziet hierop toe 

          ♦ kinderlijke onschuld (speels) 

          ♦ streng 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

Wat er met deze namen zal gebeuren, verklappen we nog niet. Ook over deze 

‘speciale’ activiteiten verklappen we verder niets. 

 

Wij verklappen wel al dat het alles behalve kinderachtig of saai zal worden!  

 
Dus, tot zondag!  

 

 

 

Groetjes, 

   

  

 
Baloe   Kaa 

 

 
Bagheera 

 
 

Junglebooknaam:  

 

 

Beter gekend als:  Florian 

 

Eigenschappen van Kaa:   
   ♦ vastberaden (weet wat hij wil) 

          ♦ onbevreesd 

          ♦ bondgenoot van Mowgli (beschermend) 

                         ♦ snelheid 

   ♦ veel macht 

 

 



Goed uitgerust (?)  komen we in Rivage toe, het begin van een geweldig kamp !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

We waren allemaal voor een dagje echte acrobaten ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 Heel heel heel lang geleden, DURENDAEL, 40 jaar ?!  
                                             Ja ! 't Is waar ! 

 
 

Jummie, barbecue op z'n scouts !  
 

Aaaaargh ! 
We hebben onze schat, luitjes ! 

 



 
En nog ne kilometer ! 

 
Heeeeeeeeeelp ! 

De zonnegod is bijna uitgedroogd ! 
          Hoog & droog op de toren 

             Uit de bol gaan in Duitsland !  

 

       Griezelen op vrijdag de dertiende 
 

 
                                              We hebben ons toch goed geamuseerd he ! 

 
 
 

 



Dag dierbare jeejveekaas ! 
 

Het was weer een prachtig kamp, nietwaar ? De opbouw ging vlot, het eten ging 

rap vooruit en was lekker, we hebben toffe momenten beleefd, veel gelachen, 

veel vuil geweest, en ge kunt zo blijven doorgaan. Tout court, het was opnieuw 

een vreeeeeeeee tof kamp ! 

Een nieuw scoutsjaar betekent een nieuw begin en betekent ook hier en daar 

enkele veranderingen. We zullen maar beginnen bij het begin zeker…. 

 

Qua leiding: 

Martin maakt een switch met zijn teergeliefde zus en dus 

vertrekt hij naar de verkenners en komt Nathalie bij de 

jongverkenners. 

Mieke maakt promotie en komt van de welpen naar onze 

coole tak. 

En Yannick blijft nog een jaar bij jullie paraderen. 

Qua jongverkenners: 

We nemen jammer genoeg afscheid van Bram, Ruben en 

Laurent. Yannick zal jullie missen ! Martin zal jullie niet 

missen ! Want die blijft gezellig bij jullie plakken. 

We verwelkomen een pak nieuwe jongverkenners. Voor 

hun opent een gans nieuwe wereld zonder 

welpjesspelletjes, zonder springkastelen, zonder 

medelijden! Deze moedige kinderen zijn: 

• Alex, Gwen, Emile, Ahrend, Ian, Léon, Hermien, 

Charlotte, Caro,… 



Wat staat er jullie allemaal te wachten Wat staat er jullie allemaal te wachten Wat staat er jullie allemaal te wachten Wat staat er jullie allemaal te wachten 

• Kokkerellen 

• Sjieke Mieke Fantastique

• Yannick Piek Piek

• Monnier BBB pour les pensionés

• Rarara Pattati Pattata

• Blablabla 

• GE MOET MAAR KOMEN ZULT WEL ZIEN !

Succes met het nieuwe schooljaar !

Mieke  

    

    

Wat staat er jullie allemaal te wachten Wat staat er jullie allemaal te wachten Wat staat er jullie allemaal te wachten Wat staat er jullie allemaal te wachten ?    

Sjieke Mieke Fantastique 

Yannick Piek Piek 

Monnier BBB pour les pensionés 

Rarara Pattati Pattata 

GE MOET MAAR KOMEN ZULT WEL ZIEN ! 

Succes met het nieuwe schooljaar ! 

  Nathalie   

 

 

Yannick 



En nu wat spelletjes … En nu wat spelletjes … En nu wat spelletjes … En nu wat spelletjes … ☺☺☺☺    

    

    



    



    



Dag verkennertjes,Dag verkennertjes,Dag verkennertjes,Dag verkennertjes,    

    

OnsOnsOnsOns    geslaagdgeslaagdgeslaagdgeslaagd    kamp te Stoumont is nog maar net achter de rug en we staan alweer te kamp te Stoumont is nog maar net achter de rug en we staan alweer te kamp te Stoumont is nog maar net achter de rug en we staan alweer te kamp te Stoumont is nog maar net achter de rug en we staan alweer te 

springen om er met jullie een prachtig jaar van te maken.springen om er met jullie een prachtig jaar van te maken.springen om er met jullie een prachtig jaar van te maken.springen om er met jullie een prachtig jaar van te maken.    

    

We zullen maar meteen met de deur in huis vallen. Een nieuw scoutsjaar betekent enkele We zullen maar meteen met de deur in huis vallen. Een nieuw scoutsjaar betekent enkele We zullen maar meteen met de deur in huis vallen. Een nieuw scoutsjaar betekent enkele We zullen maar meteen met de deur in huis vallen. Een nieuw scoutsjaar betekent enkele 

veranderingen binnen de leiveranderingen binnen de leiveranderingen binnen de leiveranderingen binnen de leidersploeg. Dit is ook bij de verkenners het geval. We hebben dersploeg. Dit is ook bij de verkenners het geval. We hebben dersploeg. Dit is ook bij de verkenners het geval. We hebben dersploeg. Dit is ook bij de verkenners het geval. We hebben 

onze nog niet gepensioneerde Walloniër vervangen door een andere Walloniër. Haar broer. onze nog niet gepensioneerde Walloniër vervangen door een andere Walloniër. Haar broer. onze nog niet gepensioneerde Walloniër vervangen door een andere Walloniër. Haar broer. onze nog niet gepensioneerde Walloniër vervangen door een andere Walloniër. Haar broer. 

Met andere woorden, Nathalie Monnier stapt over naar de jongverkenners en Martin komt Met andere woorden, Nathalie Monnier stapt over naar de jongverkenners en Martin komt Met andere woorden, Nathalie Monnier stapt over naar de jongverkenners en Martin komt Met andere woorden, Nathalie Monnier stapt over naar de jongverkenners en Martin komt 

bij de verkenners. Debij de verkenners. Debij de verkenners. Debij de verkenners. Detlev blijft trouw op post. tlev blijft trouw op post. tlev blijft trouw op post. tlev blijft trouw op post.     

    

Ook zal onze groep versterkt worden door drie beren. Laurent, Ruben en Bram wagen zich Ook zal onze groep versterkt worden door drie beren. Laurent, Ruben en Bram wagen zich Ook zal onze groep versterkt worden door drie beren. Laurent, Ruben en Bram wagen zich Ook zal onze groep versterkt worden door drie beren. Laurent, Ruben en Bram wagen zich 

aan deaan deaan deaan de    sprong. Zij drie samen met de huidigesprong. Zij drie samen met de huidigesprong. Zij drie samen met de huidigesprong. Zij drie samen met de huidige    groep kan alleen maar fantastisch worden.groep kan alleen maar fantastisch worden.groep kan alleen maar fantastisch worden.groep kan alleen maar fantastisch worden.    

    

We hebben dit jaar een grote groep verkenners dus hopen weWe hebben dit jaar een grote groep verkenners dus hopen weWe hebben dit jaar een grote groep verkenners dus hopen weWe hebben dit jaar een grote groep verkenners dus hopen we    dat jullie allemaal elke week dat jullie allemaal elke week dat jullie allemaal elke week dat jullie allemaal elke week 

enthousiast aanwezig zullen zijn want we kunnen al verklappen dat we enkele hele leuke enthousiast aanwezig zullen zijn want we kunnen al verklappen dat we enkele hele leuke enthousiast aanwezig zullen zijn want we kunnen al verklappen dat we enkele hele leuke enthousiast aanwezig zullen zijn want we kunnen al verklappen dat we enkele hele leuke 

dingen met jullie van plan zijn. dingen met jullie van plan zijn. dingen met jullie van plan zijn. dingen met jullie van plan zijn.     

    

Wat mag dat dan wel allemaal zijn???Wat mag dat dan wel allemaal zijn???Wat mag dat dan wel allemaal zijn???Wat mag dat dan wel allemaal zijn???    

----    KKKKom naar de zondagsvergaderingen en ge zult versteld staan. om naar de zondagsvergaderingen en ge zult versteld staan. om naar de zondagsvergaderingen en ge zult versteld staan. om naar de zondagsvergaderingen en ge zult versteld staan.     

    

Gastjes, vergeet niet dat een scout fier is om met zijn uniform te Gastjes, vergeet niet dat een scout fier is om met zijn uniform te Gastjes, vergeet niet dat een scout fier is om met zijn uniform te Gastjes, vergeet niet dat een scout fier is om met zijn uniform te pronken. Elke week u pronken. Elke week u pronken. Elke week u pronken. Elke week u 

hemdje aan is dus de boodschap.hemdje aan is dus de boodschap.hemdje aan is dus de boodschap.hemdje aan is dus de boodschap.    

    

Verkennertjes, tot zondag.Verkennertjes, tot zondag.Verkennertjes, tot zondag.Verkennertjes, tot zondag.    

    

ScoutsgrScoutsgrScoutsgrScoutsgroetjes van jullie gemotiveerde loetjes van jullie gemotiveerde loetjes van jullie gemotiveerde loetjes van jullie gemotiveerde leiding.eiding.eiding.eiding.    

    

Detlev en MartinDetlev en MartinDetlev en MartinDetlev en Martin    



ZO LOPEN JULLIE DIT JAAR 

ZEKER NIET VERKEERD

Kompashandgrepen
De basistechnieken voor onderweg 

 
Handgreep 1: Een op de kaart uitgezette richting overnemen op het kompas

Leg de kaart voor je neer. Je wilt van de ene plek 
op de kaart: punt A, naar de andere: punt B. Je 
wilt weten welke koers je moet aanhouden om 
daar te komen. Je doet dat met behulp van het 
kompas op de kaart. 
Leg het kompas langs de denkbeeldige lijn tussen 
de twee punten. Als ze erg ver uit elkaar liggen 
je een kopie van de kaart gebruikt kun je een 
dunne potloodlijn trekken.  
Het kompas ligt nu op de kaart, zodat bij een 
vizierkompas de viziergroef met het afleespunt, of 
bij een kaartkompas de pijl op het kompashuis 
naar punt B wijst. Dit is altijd de 
kompas tegenover het deel, waar het koordje aan 
vast zit. 
Draai vervolgens de kompasring zo dat de noord
zuid lijnen op de kompasring in dezelfde richting 
wijzen als de noord-zuid lijnen op de kaart. Het 
noorden van de kompasroos wijst dan naa
kaartnoorden. 
Bij het afleespunt (het pijltje binnen in de ring) 
lees je nu de richting van A naar B af. Het kompas 
is klaar om in het terrein gebruikt te worden.
Het valt je misschien op dat bij deze handgreep 
dus niets doet met de naald van het kom
komt pas hierna als je met deze koers wil gaan 
lopen. 

Als je goed kijkt naar het tweede plaatje rechts zie 
je dat we de kompasring nog een klein beetje 
tegen de klok in moeten draaien om de lijn op het 
kompas parallel te kruigen met die op de kaar
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Kompashandgrepen
De basistechnieken voor onderweg  

Handgreep 1: Een op de kaart uitgezette richting overnemen op het kompas

Leg de kaart voor je neer. Je wilt van de ene plek 
op de kaart: punt A, naar de andere: punt B. Je 
wilt weten welke koers je moet aanhouden om 
daar te komen. Je doet dat met behulp van het 

Leg het kompas langs de denkbeeldige lijn tussen 
de twee punten. Als ze erg ver uit elkaar liggen en 
je een kopie van de kaart gebruikt kun je een 

 
Het kompas ligt nu op de kaart, zodat bij een 
vizierkompas de viziergroef met het afleespunt, of 
bij een kaartkompas de pijl op het kompashuis 
naar punt B wijst. Dit is altijd de kant van het 
kompas tegenover het deel, waar het koordje aan 

Draai vervolgens de kompasring zo dat de noord-
zuid lijnen op de kompasring in dezelfde richting 

zuid lijnen op de kaart. Het 
noorden van de kompasroos wijst dan naar het 

Bij het afleespunt (het pijltje binnen in de ring) 
lees je nu de richting van A naar B af. Het kompas 
is klaar om in het terrein gebruikt te worden. 
Het valt je misschien op dat bij deze handgreep 
dus niets doet met de naald van het kompas. Dat 
komt pas hierna als je met deze koers wil gaan 

Als je goed kijkt naar het tweede plaatje rechts zie 
je dat we de kompasring nog een klein beetje 
tegen de klok in moeten draaien om de lijn op het 
kompas parallel te kruigen met die op de kaart. 
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Kompashandgrepen 

Handgreep 1: Een op de kaart uitgezette richting overnemen op het kompas  

 

 



Handgreep 2: Een op het kompas ingestelde richting uitzetten in het terrein

Deze greep gebruik je als je gaat lopen op een 
koers die je net via handgreep 1 hebt gekregen of 
die door je leiding in een hike is verwerkt. Stel je 
moet van je leiding naar 210°. Je stelt de 
opgegeven richting in op het kompas. Hou er 
daarmee rekening dat op de ring van een kompas 
vaak de laatste nul weg wordt gelaten om ruimte 
te sparen. 210° is in dat geval bij de 21. 
Aangezien je weet dat er in totaal 360° zijn maak 
je vast geen vergissingen. 
Daarna hang je het koordje van het kompas om je 
nek. Het kompas hou je met gestrekte arm recht 
voor je uit, zodat het koordje strak komt te staan. 
Je blijft nu op dezelfde plek staan, maar draait om 
je as. Je blijft het kompas strak voor je houden tot 
de noordkant van de kompasnaald precies naar 
het noorden van de kompasroos wijst (de 0° op de 
roos). Bij kompassen waar twee lichtgevende 
streepjes bij het noorden van de kompasroos 
staan, staat de naald dan precies tussen die twee 
streepjes. Dit heet het laten inspelen van de 
kompasnaald. 

Bij kompassen met een spiegel
(uitgeklapte) spiegel het inspelen van de naald 
volgen, terwijl je het kompas horizontaal voor je 
uit blijft houden. Bij kompassen zonder spiegel zul 
je van tijd tot tijd even op het kompas moeten 
kijken om te zien of de naald al ingespeeld 
kunt ook iemand anders dat laten doen, terwijl jij 
zelf het kompas horizontaal voor je uit blijft 
houden. Let er bij het inspelen op dat je het 
kompas goed horizontaal blijft houden. Als je dat 
niet doet kan de naald stil komen te staan en kun 
je vergissingen maken. Let ook goed op grote 
metalen voorwerpen of magneten in de buurt die 
je kompasnaald van slag kunnen brengen. Vergeet 
daarbij ook vooral niet de hoogspanningskabels die 
misschien hoog boven je hoofd hangen.

Als de naald ingespeeld is, wil 
vizier of de pijl op het kompas precies in de 
richting wijst die ingesteld staat bij het afleespunt. 
Door het vizier of langs de pijl zie je in de verte 
het gezochte punt liggen. 

Wanneer je het punt niet meteen kunt 
bijvoorbeeld omdat het ver weg ligt of omdat je 
midden in een bos zit, neem je een duidelijk 
herkenbaar punt in dezelfde richting in je op en 
gaat daar naartoe. Door dit steeds opnieuw te 
doen kom je vanzelf bij het punt uit. Je loopt dan 
volledig op kompas. Zijn er niet van zulke 
herkenbare punten te vinden, stuur dan iemand

Handgreep 2: Een op het kompas ingestelde richting uitzetten in het terrein

Deze greep gebruik je als je gaat lopen op een 
koers die je net via handgreep 1 hebt gekregen of 
die door je leiding in een hike is verwerkt. Stel je 
moet van je leiding naar 210°. Je stelt de 
opgegeven richting in op het kompas. Hou er 

t op de ring van een kompas 
vaak de laatste nul weg wordt gelaten om ruimte 
te sparen. 210° is in dat geval bij de 21. 
Aangezien je weet dat er in totaal 360° zijn maak 

Daarna hang je het koordje van het kompas om je 
pas hou je met gestrekte arm recht 

voor je uit, zodat het koordje strak komt te staan. 
Je blijft nu op dezelfde plek staan, maar draait om 
je as. Je blijft het kompas strak voor je houden tot 
de noordkant van de kompasnaald precies naar 

kompasroos wijst (de 0° op de 
roos). Bij kompassen waar twee lichtgevende 
streepjes bij het noorden van de kompasroos 
staan, staat de naald dan precies tussen die twee 
streepjes. Dit heet het laten inspelen van de 

Bij kompassen met een spiegel kun je in die 
(uitgeklapte) spiegel het inspelen van de naald 
volgen, terwijl je het kompas horizontaal voor je 
uit blijft houden. Bij kompassen zonder spiegel zul 
je van tijd tot tijd even op het kompas moeten 
kijken om te zien of de naald al ingespeeld is. Je 
kunt ook iemand anders dat laten doen, terwijl jij 
zelf het kompas horizontaal voor je uit blijft 
houden. Let er bij het inspelen op dat je het 
kompas goed horizontaal blijft houden. Als je dat 
niet doet kan de naald stil komen te staan en kun 

rgissingen maken. Let ook goed op grote 
metalen voorwerpen of magneten in de buurt die 
je kompasnaald van slag kunnen brengen. Vergeet 
daarbij ook vooral niet de hoogspanningskabels die 
misschien hoog boven je hoofd hangen. 

Als de naald ingespeeld is, wil dat zeggen dat het 
vizier of de pijl op het kompas precies in de 
richting wijst die ingesteld staat bij het afleespunt. 
Door het vizier of langs de pijl zie je in de verte 

Wanneer je het punt niet meteen kunt zien, 
bijvoorbeeld omdat het ver weg ligt of omdat je 
midden in een bos zit, neem je een duidelijk 
herkenbaar punt in dezelfde richting in je op en 
gaat daar naartoe. Door dit steeds opnieuw te 
doen kom je vanzelf bij het punt uit. Je loopt dan 

kompas. Zijn er niet van zulke 
herkenbare punten te vinden, stuur dan iemand 

Handgreep 2: Een op het kompas ingestelde richting uitzetten in het terrein 

 

 



vooruit die op jouw aanwijzingen precies in de 
goede richting gaat staan. Hij of zij doet dan 
dienst als herkenningspunt. Je moet bij dit alles 
wel de afstand tot het gezochte pu
weet dat door passen te tellen; een pas is 
ongeveer 3/4 meter, 100 meter is ongeveer 130 
passen. Wanneer je ongeveer bij punt B moet zijn, 
ga je dus goed om je heen kijken.

  

Handgreep 3: Een richting in het terrein op het kompas instellen

Dit is de omgekeerde handgreep van handgreep 2. 
Je staat op het punt A en wilt weten in welke 
richting je de kerktoren in de verte ziet liggen. Je 
gaat daarvoor de richting van de kerktoren 
'schieten'. Hou het kompas aan het koordje voor je 
uit en kijk door het vizier of langs de pijl naar punt 
de toren. 
Draai de kompasring zo, dat de kompasnaald 
inspeelt. De noordkant van de naald komt 
daardoor bij de 0° (noorden) en, als die op het 
kompas zitten, tussen de twee streepjes. Bij het 
afleespunt lees je daarna af in welke richting de 
kertoren ligt. Het is de kompaskoers (of 
kompasstand of vlieglijn) van jouw positie naar
kerktoren. Deze 3e handgreep wordt wel het 
kompasschieten genoemd. 

 

 

 

 

 

 

 

vooruit die op jouw aanwijzingen precies in de 
goede richting gaat staan. Hij of zij doet dan 
dienst als herkenningspunt. Je moet bij dit alles 
wel de afstand tot het gezochte punt weten. Je 
weet dat door passen te tellen; een pas is 
ongeveer 3/4 meter, 100 meter is ongeveer 130 
passen. Wanneer je ongeveer bij punt B moet zijn, 
ga je dus goed om je heen kijken. 

Handgreep 3: Een richting in het terrein op het kompas instellen

Dit is de omgekeerde handgreep van handgreep 2. 
Je staat op het punt A en wilt weten in welke 

toren in de verte ziet liggen. Je 
gaat daarvoor de richting van de kerktoren 
'schieten'. Hou het kompas aan het koordje voor je 
uit en kijk door het vizier of langs de pijl naar punt 

Draai de kompasring zo, dat de kompasnaald 
nt van de naald komt 

daardoor bij de 0° (noorden) en, als die op het 
kompas zitten, tussen de twee streepjes. Bij het 
afleespunt lees je daarna af in welke richting de 
kertoren ligt. Het is de kompaskoers (of 
kompasstand of vlieglijn) van jouw positie naar de 
kerktoren. Deze 3e handgreep wordt wel het 

Handgreep 3: Een richting in het terrein op het kompas instellen 

 

 



Handgreep 4: Een op het kompas ingestelde richting overbrengen op de kaart

Deze handgreep is de omgekeerde van
handgreep. Je wilt een richting die je op het 
kompas hebt ingesteld overbrengen of 'uitzetten' 
op de kaart. 

Je legt de kaart voor je en zoekt punt A op. Het is 
handig om de kaart eerst te orienteren (naar het 
noorden te leggen). Leg het kompas o
met een van de lange kanten tegen punt A aan. Bij 
een Recta kompas schuif je bovendien het 
spiegeltje terug in het doosje, zodat je door de 
kompasring heen de kaart kunt zien. Heeft het 
kompas een deksel, klap het dan open.

Draai het HELE kompas zo dat de noord
op de kompasring in dezelfde richting wijzen als de 
noord-zuid lijnen op de kaart. Het noorden van de 
kompasroos wijst dan naar het kaartnoorden. De 
kant van het kompas waar bij een vizierkompas 
het vizier zit of bij een kaartk
kompashuis naar toe wijst, wijst nu precies in de 
richting van punt B. Als je bovendien nog weet hoe 
ver punt B van punt A ligt, kun je met behulp van 
de schaal berekenen hoeveel centimeter dat op de 
kaart is. Leg een liniaal langs het
dat aantal centimeters erop af. Je komt uit bij punt 
B. De richting die je op de kaart uitgezet hebt is de 
kaarthoek van A naar B. 

LET OP: Na het instellen van het kompas kom je 
bij deze vierde handgreep dus NIET meer aan de 
kompasring. Je hoeft ook NIET op de kompasnaald 
te letten. 

Handgreep 5: Hindernissen in het terrein omzeilen

Het kan voorkomen dat je bij het op kompas lopen een hindernis in het terrein 
tegenkomt waar je niet doorheen kunt. Je moet die hindernis omzeilen. Voorbeelden zijn 
vennen, meertjes, stukken dicht sparre
die hindernis heen én uiteindelijk toch geen meter van je kompaskoers afwijken.

Een voorbeeld: Je loopt op kompas een koers van 90° en je komt een ven tegen waar je 
omheen zult moeten lopen. Je staat dan op
draai je nu het hele kompas zo dat de naald niet zoals gewoonlijk inspeelt op het 
noorden van de kompasroos, maar op een richting daar precies 45° westelijk van, dus 
het noordwesten of 315°. Bij een aantal kompass
staan daar twee lichtgevende puntjes op de kompasring. Je zorgt dat de naald daar 
precies tussen komt te staan. 

Deze nieuwe koers volg je totdat je het ven helemaal links van je hebt en je op punt B 
staat. Daarbij tel je nauwkeurig het aantal passen van A naar B.

Op punt B laat je de naald weer normaal op het noorden inspelen en volg je de 

Handgreep 4: Een op het kompas ingestelde richting overbrengen op de kaart

Deze handgreep is de omgekeerde van de eerste 
handgreep. Je wilt een richting die je op het 
kompas hebt ingesteld overbrengen of 'uitzetten' 

Je legt de kaart voor je en zoekt punt A op. Het is 
handig om de kaart eerst te orienteren (naar het 
noorden te leggen). Leg het kompas op de kaart 
met een van de lange kanten tegen punt A aan. Bij 
een Recta kompas schuif je bovendien het 
spiegeltje terug in het doosje, zodat je door de 
kompasring heen de kaart kunt zien. Heeft het 
kompas een deksel, klap het dan open. 

zo dat de noord-zuid lijnen 
op de kompasring in dezelfde richting wijzen als de 

zuid lijnen op de kaart. Het noorden van de 
kompasroos wijst dan naar het kaartnoorden. De 
kant van het kompas waar bij een vizierkompas 
het vizier zit of bij een kaartkompas de pijl op het 
kompashuis naar toe wijst, wijst nu precies in de 
richting van punt B. Als je bovendien nog weet hoe 
ver punt B van punt A ligt, kun je met behulp van 
de schaal berekenen hoeveel centimeter dat op de 
kaart is. Leg een liniaal langs het kompas en pas 
dat aantal centimeters erop af. Je komt uit bij punt 
B. De richting die je op de kaart uitgezet hebt is de 

LET OP: Na het instellen van het kompas kom je 
bij deze vierde handgreep dus NIET meer aan de 

oeft ook NIET op de kompasnaald 

Handgreep 5: Hindernissen in het terrein omzeilen 

Het kan voorkomen dat je bij het op kompas lopen een hindernis in het terrein 
tegenkomt waar je niet doorheen kunt. Je moet die hindernis omzeilen. Voorbeelden zijn 
vennen, meertjes, stukken dicht sparrenbos of een groot industrieterrein. Je wilt én om 
die hindernis heen én uiteindelijk toch geen meter van je kompaskoers afwijken.

Een voorbeeld: Je loopt op kompas een koers van 90° en je komt een ven tegen waar je 
omheen zult moeten lopen. Je staat dan op punt A. Zonder aan de kompasring te komen 
draai je nu het hele kompas zo dat de naald niet zoals gewoonlijk inspeelt op het 
noorden van de kompasroos, maar op een richting daar precies 45° westelijk van, dus 
het noordwesten of 315°. Bij een aantal kompassen, zoals de Recta vizierkompassen, 
staan daar twee lichtgevende puntjes op de kompasring. Je zorgt dat de naald daar 
precies tussen komt te staan.  

Deze nieuwe koers volg je totdat je het ven helemaal links van je hebt en je op punt B 
e nauwkeurig het aantal passen van A naar B. 

Op punt B laat je de naald weer normaal op het noorden inspelen en volg je de 

Handgreep 4: Een op het kompas ingestelde richting overbrengen op de kaart 

 

 

Het kan voorkomen dat je bij het op kompas lopen een hindernis in het terrein 
tegenkomt waar je niet doorheen kunt. Je moet die hindernis omzeilen. Voorbeelden zijn 

nbos of een groot industrieterrein. Je wilt én om 
die hindernis heen én uiteindelijk toch geen meter van je kompaskoers afwijken. 

Een voorbeeld: Je loopt op kompas een koers van 90° en je komt een ven tegen waar je 
punt A. Zonder aan de kompasring te komen 

draai je nu het hele kompas zo dat de naald niet zoals gewoonlijk inspeelt op het 
noorden van de kompasroos, maar op een richting daar precies 45° westelijk van, dus 

en, zoals de Recta vizierkompassen, 
staan daar twee lichtgevende puntjes op de kompasring. Je zorgt dat de naald daar 

Deze nieuwe koers volg je totdat je het ven helemaal links van je hebt en je op punt B 

Op punt B laat je de naald weer normaal op het noorden inspelen en volg je de 



oorspronkelijke koers totdat je voorbij het ven bent, op punt C.  
Hier draai je opnieuw het hele kompas, maar nu zo dat de naald inspeelt op het 
noordoosten of 45°. Ook hier staan bij een aantal kompassen twee lichtgevende puntjes 
waar nu de naald tussen moet komen te staan. 

Tot slot loop je precies hetzelfde aantal passen in deze richting van C naar D als je ook 
deed van A naar B. Je komt uit bij punt D, dat - als je alles nauwkeurig hebt gedaan - in 
het verlengde van punt A ligt. Je hebt nu het ven omzeild en kunt verder met je 
oorspronkelijke koers, zonder dat je daar door het ven van afgeweken bent. 
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