CADEAUSPECIAL

NAJAAR 2019

HIJ KOMT, HIJ KOMT..

Sint shopt bij ScoutShop!

DE MOOISTE CADEAU’S

VOOR DE KERSTDAGEN

tips van onze specialisten!

KAMPEREN IN DE WINTER

Je steunt Scouting in Nederland met je aankoop

14 échte winkels

Producten speciaal getest door en voor scouts

ScoutShop is dé winkel van Scouting Nederland. De opbrengsten
van de ScoutShop komen voor 100% ten goede aan Scouting in Nederland. Bij
ScoutShop vind je niet alleen alles wat je voor Scouting nodig hebt, maar ook
de leukste cadeaus voor Sinterklaas en Kerst! Shop online op ScoutShop.nl of
bezoek één van onze (mobiele) winkels.

KIDS HOOFDLAMPJE
Aap of pinquïn

€ 9,95 / art.nr 35646 - 35647

INSECTENKIJKER
Ontdek allerlei kleine
beestjes in de natuur.

€ 3,50 / art.nr 72576

LEDEREN
ARMBANDJE

KOMPAS

ANTI-STRESS BAL

€ 2,00 / art.nr 36075

€ 3,95 / art.nr 33033

€ 3,95 / art.nr 33018

MINI
MONDHARMONICA

SURVIVALFLUIT

Leuk als sleutelhanger!

Assorti

VICTORINOX
SPEELGOED ZAKMES

VANAF

LED KNIJPKAT UIL

Verkrijgbaar in roze en blauw
LED-zaklamp en knijpkat in
één. Zo heb je ook zonder
batterijen altijd licht bij de
hand!

ALLE
VOOR US
SCAN
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D
A
C
R
BEVE

de leukste
scoutingcadeaus
voor bevers!

€ 6,25 / art.nr 35635 - 35643

TANDENBORSTELHOUDER VOS
€ 3,75 / art.nr 42543

SLEUTELHANGER
STUITER
€ 2,00 / art.nr 33060

RUGZAK SCOUTING 10

Verkrijgbaar in rood en zwart
Superhandig rugzakje van 10 liter
met meerdere vakjes. Ideaal voor
een dagje of nachtje weg.

van € 14,95
voor € 9,95 / art.nr 40234 - 40235

€ 4,95

SURVIVAL
ARMBAND

Verkrijgbaar in blauw en rood
Stoere armband met kompas,
noodfluitje, vuurstarter en
paracordtouw.

Aan ketting
Leer spelen op deze minimondharmonica en maak
gezellig muziek bij het vuur.

€ 5,95 / art.nr 34066 - 34061 € 4,95 / art.nr 33040

€ 4,95 BIJ 15 STUKS OF MEER

Fluit met witte LED. Voorzien
van kompas, thermometer,
vergrootglas, seinspiegeltje,
klein opbergvakje en draagkoord. Geleverd inclusief
batterij.

€ 3,95 / art.nr 32035

schoencadeautjesoot
voor klein en gr
tot € 6,00
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€ 8,95 / art.nr 80853
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Wereldbol

ZAKMES 3-IN-1

Mooi beginners zakmesje
met vijl, schaar, mes en
voorzien van karabijnhaak.

€ 4,95 / art.nr 38268

CADEAUS TOT € 6,00

BEVERS

VIER DE FEESTDAGEN MET SCOUTSHOP!

FLUITJE

Blauw, rood, groen of zwart

ScoutProof

€ 4,95 / art.nr 35908

€ 2,00 / art.nr 32045

MULTI
SLEUTELHANGER
Lampje, kompas en
thermometer

YATZEE

MENS ERGER JE NIET

€ 5,95 / art.nr 33043

€ 4,95 / art.nr 80323

€ 4,95 / art.nr 80324

ZEESLAG

AUTO-BINGO

€ 4,95 / art.nr 80325

€ 4,95 / art.nr 80326

Spelletje in blik

Spelletje in blik

€ 4,95 BIJ 15 STUKS OF MEER

Spelletje in blik

LEO DA VINCI SURVIVALGIDS

64 pagina’s voor jonge ontdekkers
Een survivaltocht is super! Een schuilplaats in het bos
bouwen, vissen, een wild dier tegenkomen, jezelf tegen
een lawine beschermen, met behulp van de sterren de
weg vinden, dierensporen herkennen... Dit boek vertelt
wat je in allerlei avontuurlijke situaties kunt doen, met
behulp van alles wat de natuur te bieden heeft.

€ 5,95 / art.nr 81022

Spelletje in blik

GEHEIMCODE PEN

spelletjes in blik zijn Klassieke (bord)
spellen in mini-formaat, verpakt in
een klein blikje. Handig om mee te
nemen op kamp of vakantie.
BOUWPAKKET
KRAAN

Verkrijgbaar in roze en wit
Met deze echte detective
pen schrijf je wel, maar zie
je niets. Om te zien wat
er geschreven staat heb
je het bijgeleverde UVlampje nodig. Werkt op 3x
knoopcelbatterij (inclusief).

Bouw je eigen kraan van
metalen onderdelen.
Geleverd inclusief
gereedschap. Geschikt voor
kinderen vanaf 8 jaar.

€ 3,50 / art.nr 80897

€ 3,95 / art.nr 80843 - 80844
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CADEAUS TOT € 6,00

ZAKLAMP MET
KARABIJNHAAK

BOUWPAKKET
VLIEGTUIG

Bouw je eigen vliegtuig van
metalen onderdelen.
Geschikt voor kinderen
vanaf 8 jaar.

ALLE
VOOR
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CADEAUS TOT € 6,00

VANAF

€ 4,95

€ 3,50 / art.nr 80898

MOPPENBOEK
SLEUTELHANGER
KOMPASJE

Overal waar je heen gaat
vind jij de weg met dit
handige kompasje voor aan
je sleutelbos.

€ 1,00 / art.nr 34002

KOMPAS
KARABIJN

Stoere karabijnhaak met
kompas.

€ 4,75 / art.nr 33031

Het allerleukste moppenboek
Het reuzeleuke moppenboek
Vertel de leukste moppen
aan je vriendjes in de klas
of bij het kampvuur! Dat
wordt zeker weten lachen.

€ 4,25 / art.nr 87240 - 87241

OPINEL NO.7 KID

Rood, fuchsia of groen
Een mooi eerste zakmes
voor iedere welp. Met
zijn ronde punt is het
mes veilig in gebruik. RVS
en lichtgewicht. Ideaal
startersmes.

Wek zelf je energie op
met deze citroenklok! Je
leert op een milieuvriendelijke manier hoe
energie opgewekt kan
worden.

€ 12,95 / art.nr 38551

€ 6,25 / art.nr 80861

OPINEL NO.7 KID

Hout
Het startersmes van Opinel
met houten handvat.
Lichtgewicht en makkelijk in
gebruik.

€ 11,95 / art.nr 38553

MINI LAB
ELEKTRONICA

Met deze Mini Lab
Elektronica set kun je 6
elektronische experimenten
uitvoeren. Leer alles over
een weerstand, condensator
en bouw zelf je wekker.

€ 12,95 / art.nr 80847

SCIENCEX
GEHEIME CODE

Hoe codeer je een
geheime boodschap
aan je vrienden? En hoe
kun je de mysterieuze
geheimschriften ontcijferen?

Zou je meer over het
magnetisme willen weten?
Welkom in de onzichtbare
wereld van de magnetische
krachten.

€ 9,95 / art.nr 80869

WWW.SCOUTSHOP.NL

ALLE
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€ 9,95 / art.nr 80865

SCIENCEX
MAGNETISME

SCIENCEX
ELEKTRO
VUURTOREN

Word elektrotechnisch
ingenieur en bouw je eerste
eenvoudige stroomkring tot
een vuurtoren.

€ 9,95 / art.nr 80867

ZAKMES HIKE

11-delig
Zakmes met o.a. mes, zaag,
blikopener en schaartje.

€ 6,95 / art.nr 38515

4M KIDZLABS
MICRO RAKET

Maak je eigen raket. Voeg
azijn en bakpoeder toe en
kijk hoe de raket de lucht in
vliegt. 3...2...1...GO!

KAARTSPEL EZELEN
€ 9,95 / art.nr 80302

€ 6,95 / art.nr 80860

voor nieuwsgierige ontdekkers

POWERPLUS BUTTERFLY 6-IN-1
HYBRYDE TOY SET
Bouw zes verschillende modellen en
laat ze rijden/bewegen op zonneenergie en/of batterijen (voor
binnen en op donkere
dagen). Inclusief schans voor
stoere trucs met de auto’s!

van € 19,95
voor € 17,50
art.nr 80847

KAARTSPEL PESTEN
€ 9,95 / art.nr 80300

SCIENCEX
INBRAAKALARM

Psst, geheim! Met dit
zelfbouw inbraakalarm
beveilig je belangrijke
documenten en waardevolle
spullen in lades en tassen.

€ 9,95 / art.nr 80865

SURVIVAL TOOL

Survival kitje met daarin
alle benodigdheden om te
overleven.

van € 15,95
€ 9,95 / art.nr 32533

BOUWPAKKET
MOTORBOOT

Maak van een houten plankje
een bootje. Hoe gaaf is het als
die ook kan varen? Monteer
eenvoudig deze motor.

€ 8,95 / art.nr 80899

WELPEN

WELPEN

4M KIDZLABS
CITROENKLOK

EXTRA
GROOT!

BADGE 100 JAAR
WELPEN

vier het !
feest mee

tel +31 (0)33 496 09 11
e-mail info@scouting.nl
web www.scouting.nl

Extra groot!
Extra grote badge van
13,5 x 11 cm voor op een
kampvuurdeken of als
aandenken. Dit collectorsitem mag niet ontbreken!
9 789072

388278

VRIENDENBOEKJE

Nu is er een echt
welpenvriendenboekje
waarin je 30 van je
allerbeste (Scouting-)
vriend(innet)jes kunt
verzamelen. Je kunt ook je
vriendjes en vriendinnetjes
op school erin laten
schrijven en laten zien hoe
leuk Scouting is.

van
Dit vriendenboek is

k
k invulboe
s
Een reuzeleu
je Vriendje
voor al ndinnetjes
en vrie

ZAKBOEKJE

DEKENBADGE
100 JAAR WELPEN

€ 6,50 / art.nr 50111

NIEUW!

In 2020 bestaat de welpenspeltak 100 jaar! Dat laten we binnen Scouting
niet zomaar voorbij gaan en ook ScoutShop viert dit feestje mee. Ontdek de
speciale jubileumeditie van het zakboekje welpen, feestelijke badges, een
vriendenboekje en nog veel meer unieke 100 jaar welpen artikelen. Profiteer bij
een aantal jubileumartikelen van kwantumkorting: zo wordt een cadeautje voor je
welpenspeltak nog leuker! Kijk snel op ScoutShop.nl/100jaarwelpen.

Scouting Nederland
Postbus 210
3830 AE Leusden

In 2020 vieren we 100 jaar
welpen. Speciaal hiervoor is
deze badge ontwikkeld.

€ 2,00 / art.nr 50110

ZAKBOEKJE WELPEN

Scouting biedt
Scouting staat voor uitdaging!
waarmee
leuke en spannende activiteiten
zich
meiden en jongens worden uitgedaagd
n.
persoonlijk te ontwikkele

€ 4,95 / art.nr 70109

NIEUW!

ZAKBOEKJE
WELPEN

Jubileumeditie
De welpen bestaan 100
jaar! Dit vieren we met
een speciale feesteditie
van het welpenzakboekje.
Je vindt er korte
informatie over allerlei
Scoutingonderwerpen,
alle junglegebieden en
-dieren komen kort aan
bod en je vindt informatie
over verschillende
Scoutingtechnieken, zoals
de vriendschapsknoop.
Natuurlijk staat deze
jubileumeditie ook in het
teken van feest!

SLEUTELHANGER
Mowgli of shanti

v3-Binnenwerk Vriendenboekje

Scouting.indd 1

inpaktip!
van onze winkels wordt je cadeau op

Bij aankoop in één
even
. Bij grotere aantallen graag rlig
verzoek gratis voor je ingepakt
t.
klaa
je
voor
s
alle
dat
wij
en
vooraf contact opnemen. Dan zorg

SLEUTELHANGER
Akela of baloe

SLEUTELHANGER
Dahinda

€ 2,00 / art.nr 33046 - 33045 € 2,00 / art.nr 33047 - 33048 € 2,00 / art.nr 33049

DRINKFLES

Shanti (roze), Dahinda (geel),
Mowgli (groen)
Een handige drinkfles
waarmee je altijd wat water
of limonade bij je hebt
onderweg. Voorzien van
karabijnhaak zodat je de fles
makkelijk aan je broek of
rugzak kunt hangen.

€ 4,95 / art.nr 70108
02-07-19 15:33
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100 JAAR WELPEN

100 JAAR WELPEN

tijd voor een feestje: in 2020 bestaan de welpen in nederland 100 jaar!

€ 2,50 / art.nr 40100

VANAF

€ 2,00

€ 2,00 BIJ 10 STUKS OF MEER

VANAF

€ 2,00

RUGZAKJE

Leuk rugzakje met 100 jaar
welpen opdruk.

€ 2,50 / art.nr 40229
€ 2,00 BIJ 10 STUKS OF MEER

ZAKBOEKJE
SCOUTS

€ 12,50 / art.nr 31108

€ 4,95 / art.nr 70207

WILDO PATHFINDER
KIT

PIONIEREN

Alles wat je moet weten als
scout heb je met dit handige
zakboekje (met app) op zak.
Ook om je behaalde insignes FUN NAAMBANDJES
bij te houden. Inclusief alles Verkrijgbaar in veel
verschillende teksten
voor waterscouts!

Lime, beige of olijf
Een afsluitbare mealkit
van Wildo met daarin een
opvouwbare mok en spork.
De onderkant van de box
is te gebruiken als bord.

Allerlei pioniertechnieken
worden uitgelegd in het
boek pionieren.
Je knopenkennis uitbreiden?
Dat kan met de ultieme
knopengids!

Olijf of beige
De Pathfinderset bevat een
bord, opvouwbare mok en
een spork in een handig
netje. Ideaal voor op kamp
of op vakantie.

€ 12,50 / art.nr 71160
€ 7,95 / art.nr 87281

€ 9,95 / art.nr 31110

WILDO
OPVOUWBARE MOK

HET KNOPENBOEK
NU

€ 4,95

€ 2,95 / art.nr 31200
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Olijf, lila of beige
De originele Zweedse
opvouwbare mok van Wildo.
Inhoud 250 ml.
Ook verkrijgbaar in
een XL-versie!

VELDFLES

De meest voorkomende
knopen uitgelegd. Handig
als naslagwerk, op kamp of
op de camping of bij wateren bergsport. 112 pagina’s
boordevol knopen.

€ 0,50 / art.nr 546..

PAPER BEADS

Maak zelf papieren kralen

€ 11,95 / art.nr 80859

MINI PIONIEREN:
KATAPULT

Verkrijgbaar in verschillende
varianten!
In elk pakket zitten de
benodigde houtjes,
touwtjes en instructie
met uitleg over de knopen.

van € 9,95
voor € 4,95 / art.nr 87265 € 11,95 / art.nr 80879

SETAANBIEDING

Duffle, LED-lamp en toilettas (in
verschillende kleuren)

van € 58,40
voor € 48,95 / art.nr 9912

Ook
kr
ver ijgbaar
als extra
voordelige set!

WWW.SCOUTSHOP.NL

Groen PVC inclusief hoes

€ 6,95 / art.nr 31303

SALE

TOILETTAS

SUPERLEUKE
ELASTIEKSPELLETJES
€ 12,50 / art.nr 87243

Groen, roze of zwart
Door de handige ophanghaak kan je de toilettas
altijd ergens kwijt. Zelfs
aan een boom! Voorzien
van afsluitbare vakjes aan
de binnen- en buitenkant.

€ 13,50 / art.nr 40035

SCOUTPROOF
DUFFLE

SCOUTPROOF
LED-LAMP

€ 29,95 / art.nr 40299

€ 14,95 / art.nr 35710

Zeer degelijke weekendtas
of duffle. Met een inhoud
van 50 liter groot genoeg
voor al je bagage bij een
overnachting of weekendkamp.

3 Watt LEDlamp (130 lumen)
met twee lichtstanden.
De lamp is spatwaterdicht
(IPX4) en is voorzien van
draagkoord. Werkt op 3 AAA
batterijen (meegeleverd)

SCOUTS

SCOUTS

WILDO CAMP-ABOX

MESSEN / SURVIVAL

SCAN VOOR
ALLE
SCOUTS CA
DEAUS

MESSEN / SURVIVAL

VICTORINOX SURVIVALGIDS
Leer hoe je je Zwitsers zakmes
kunt gebruiken om een
kampvuur te maken, een kamp
opzet en essentiële benodigdheden maakt, schoon
drinkwater verzamelt, vis vangt
en voedsel bereid en nog veel
meer.

€ 18,50 / art.nr 83123

KOMPAS LENSATIC

FOSCO HANDBIJL

Een mooi en stevig
vloeistofkompas met geheel
lichtgevende roos. De
behuizing is gemaakt van
metaal en kan tegen een
stootje. Een prima kompas
voor onderweg!

Slechts 350 gram!
Ondanks de smalle kop en
het geringe gewicht van de
bijl is de bijl stevig genoeg
om hout mee te hakken.
De bijl is klein en daardoor
ideaal om mee te nemen.

€ 8,95 / art.nr 34050

€ 11,95 / art.nr 30038

MORA COMPANION
CRAFTSMEN ARMY

SURIVIVAL KIT

€ 13,50 / art.nr 38111

€ 14,95 / art.nr 32532

Stainless
Mooi mes uit Zweden, ideaal
voor houtbewerking. Inclusief kunststof schede voor
aan de riem. Lemmet 10 cm,
gewicht 76 gram.

Waterdichte box met daarin
alles wat je nodig hebt om
te overleven. Naast een
aantal handige voorwerpen
bevat deze survival kit ook
overlevingsinstructies zoals
vuur maken en morsecode.

VICTORINOX
SCOUTSMES

MULTIFUNCTIONELE MACGYVER
SURVIVALTOOL
FIRESTEEL

WWW.SCOUTSHOP.NL

€ 2,50 / art.nr 32534

€ 9,95 / art.nr 35553
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Met gratis mesketting!
Het multifunctionele zakmes
van Victorinox voor scouts.
Met o.a. twee messen,
blikopener, flesopener,
schroevendraaier en pincet.

€ 18,50 / art.nr 38535
VANAF

€ 2,50

Met firestarter
Paracord ketting
met mini firesteel en
schraper. Leuk voor om
je nek, functioneel tijdens al
je outdoor activiteiten.
€ 2,50 BIJ 15 STUKS OF MEER

€ 11,95 / art.nr 38207

PARACORD
ARMBAND

18 cm, 20 cm of 22 cm

€ 6,95 / art.nr 3308

MESSEN
ENCYCLOPEDIE

€ 23,50 / art.nr 83121

€ 4,95 / art.nr 85047

LOCK-KNIFE
JKR-436-ZWART

PARACORD
ARMBAND

PARACORD
KETTING

€ 2,95 / art.nr 33082

LOCK-KNIFE FIRE
DEPARTMENT

VICTORINOX
HOUTSNIJDEN

MESSENSLIJPER
€ 3,95 / art.nr 38705

Dit mes van JKR heeft een
lemmet met zwarte coating.
Met ‘spring-assist-opening’.

Met firestarter
Altijd een firestarter bij de
hand. Stoere armband!

SMITH’S MESSENSLIJPER & FIRESTEEL
€ 11,95 / art.nr 38709

€ 9,95 / art.nr 38366

€ 6,95 / art.nr 33086

OPINEL NO.08

SURVIVAL
VUURSTARTERKIT

SMITH’S TINDERBOX
& FIRESTEEL

€ 1,50

€ 12,50 / art.nr 38139

Zakmes RVS
Eersteklas zakmes met
draaivergrendeling. In
het heft ScoutProof logo
gegraveerd.

€ 13,95 / art.nr 38555

Een goed begin van je
kampvuur met deze
vuurstarterkit.
art.nr 35621

LEDEN

€ 0,95

Met deze tool maak je kleine
houtsnippers die je vervolgens
aansteekt met de firesteel.

LEDEN

€ 7,95

Zwart, grijs of rood
De Nebo POPlite is een
compacte zaklamp en
lantaarn in één. Klein
genoeg om aan je sleutelbos
mee te nemen. Drie
lichtstanden, tot 100 lumen.

BESTEK ZAKMES

€ 7,95 / art.nr 35650

€ 11,95 / art.nr 38560

6-delig
Zakmes met o.a. mes, lepel,
vork en openers.

RAINBOW SCOUT
Dasring of naambandje

€ 5,50 / art.nr 07011
€ 0,50 / art.nr 54654

KAMPVUUR
HANDBOEK

Van het aansteken van vuur
tot verhalen en recepten!

€ 15,95 / art.nr 81029

LEDEN

€ 9,95

PEN TOOL 4-IN-1

Stoere groene ‘used look’
canvastas met Scouting
Original logo print. Deze tas
is zo ontworpen dat die te
gebruiken is als heuptas
maar ook als draagtas. Twee
vakken en bidonhouder.

Op zoek naar iets om in
de winter heerlijk warm
bij het kampvuur zitten én
een plek om al je badges
op te bevestigen? Scoor
dan snel dit heerlijk zachte
kampvuurdeken!

€ 12,50 / art.nr 40366

€ 9,95 / art.nr 39048

DASKLOMPJE

FLUIT

FLUITKOORD WIT

€ 2,00 / art.nr 33109-33110

€ 4,95 / art.nr 32000

€ 2,50 / art.nr 32520

Blanco, links of rechts
Dit klompje mag niet
ontbreken aan je das!

SCAN VOOR
ALLE
SCOUTS CA
DEAUS

WWW.SCOUTSHOP.NL

TRAVEL ACTION BAG KAMPVUURDEKEN

Zwart of grijs
Niet alleen een pen
maar ook een waterpas,
meetlatje en kruiskop
schroevendraaier.

€ 3,75 / art.nr 33036

SCHROEVENDRAAIER

3-in-1 sleutelhanger
Deze sleutelhanger is tevens
een schroevendraaier. Met
drie verschillende bitjes die
je in de sleutelhanger kan
opbergen.

€ 4,50 / art.nr 33597

Dé Scoutingfluit
Kant-en-klaar of per 12 mtr
Koper vernikkelde fluit, voor Handig koord voor fluit.
iedere scout!
€ 2,00 / art.nr 32510

PIN BELOFTE
SCOUTS

Mooie pin voor op je
ScoutFit.

€ 3,95 / art.nr 54804

ontdek deor
cadeaus voouts!
echte sc

PUZZEL SCOUTS &
SQUIRRELS

Puzzels van 1000 stukjes
Vrolijke Scouting legpuzzels
‘scouts & Squirrels’ om
bij regenachtige dagen te
maken. Verkrijgbaar in vier
verschillende uitvoeringen:
Zeescouts, Op kamp, World
Jamboree en De Bergen in.

€ 12,95
art.nr 72570-72575-72577-72578

ZITTERIK
OPVOUWBARE
STOEL

Klein formaat maar groot
gebruiksgemak. Lichtgewicht
(305 gram!), oprolbaar en
makkelijk in gebruik.

€ 19,00 / art.nr 40137

SLEUTELHANGER
SMILE

SLEUTELHANGER
SCOUTING

€ 2,00 / art.nr 33005

€ 2,00 / art.nr 33000

NIEUW!

SCOUTING

SCOUTING

POPLITE ZAKLAMP

Het komt vast niet als eerste in je
op: gaan kamperen in de winter.
Ondanks dat het misschien koud
en oncomfortabel klinkt, ontdek
je met behulp van onderstaande
tips dat kamperen in de winter
zijn charmes heeft en dat je echt
geen nieuwe (dure) uitrusting
nodig hebt.
Laagjes
Nadat je een locatie hebt gekozen
beginnen de voorbereidingen pas
echt! Zorg er eerst voor dat je het
overdag lekker warm hebt. Naast
een warme winterjas, bij voorkeur
wind- en waterdicht, neem je je
sjaal, muts en handschoenen mee.
Onder je jas draag je meerdere
lagen kleding. Krijg je het warm?
Dan kun je gemakkelijk een laag
uittrekken.
Met een tarp, Skadu of zeil creëer
je een beschutte plek die je
beschermt tegen de elementen.
Op de grond zitten zal koud zijn.
Een (isolerende) zitmat biedt dan
uitkomst.
Koken op kampvuur
Heb je een mooie kampeerplek
gebouwd? Dan mag een warm
kampvuur niet ontbreken. Droog
aanmaakhout is in de winter
soms lastig te vinden. Met een
vuurstarterkitje heb je je kampvuur
gelukkig snel aan, zodat je kunt
gaan koken. Niets is leuker dan
heerlijke gerechten klaar maken
boven het kampvuur. Denk
bijvoorbeeld aan een winterse
stoofpot die je bereid in een Dutch
Oven. Ook handig is de Kelly Kettle.
Het zorgt supersnel voor kokend
water. Heerlijk voor een warme bak
koffie of thee. Toch liever koken op
een brandertje? Gebruik dan een
benzine- of spiritusbrander. De
stelregel is dat je bij temperaturen
rond het vriespunt of lager, geen
gasbrander gebruikt. Afhankelijk
van het type gas geldt: hoe lager
de temperatuur, hoe slechter het
brandt.

Koude nachten
De dag kom je, zeker als je rekening
houdt met de hiervoor genoemde
tips, goed door. Maar de nacht
dan? Je eigen slaapuitrusting kun je
eenvoudig en voordelig uitbreiden
voor
het
winterkamperen.
Hierdoor heb je toch een warme
nacht! Met een fleece inlay verhoog
je de isolatiewaarde met ongeveer
7º Celsius. Voor onder je slaapmat
zijn er aluminium thermomatjes.
Nog niet overtuigd?
Denk dan aan de volgende tips:
• ’s nachts verdwijnt de meeste
warmte via je hoofd. Draag dus
een muts.
• Zorg dat je warm je slaapzak
in gaat, zodat je slaapzak je
lichaamswarmte
vast
kan
houden.
• Neem een extra fleece- of
kampvuurdeken mee die je
over je slaapzak kan leggen. Een
kampvuurdeken kun je ook bij
het kampvuur gebruiken om je
rug warm te houden.
• Beschouw je tent ook als een
extra isolatielaag. Hoe groter de
tent, hoe meer ‘loze’ ruimte je
dus moet opwarmen. Genoeg
ruimte in je tent? Maak een
doorvoer voor een kachelpijp in
je tent, zodat je een houtkachel
kan plaatsen. Dan heb je het
gegarandeerd warm!
Extra power
Last but not least, wil je natuurlijk
ook gave foto’s maken van deze
bijzondere ervaring. Je zal merken
dat bij lage temperaturen je accu
van telefoon of camera sneller
leegloopt. Een powerbank is dan
handig om mee te nemen. Zorg
wel voor een goed exemplaar,
want ook de accu van een
powerbank loopt langzaam leeg
bij lage temperaturen. Een goede
powerbank, zoals de powerbanks
van Xtorm die meerdere malen
als beste zijn getest, heeft hier
aanzienlijk minder last van.

Meer tips van onze specialisten? Kijk op www.scoutshop.nl/blog

WORLD SCOUTING

KAMPEREN IN DE WINTER

SCAN VOOR
VAN WORLD ALLES
SCOUTING

Van onze specialisten!

EENDJE WORLD
SCOUTING

Niet alleen een superleuke
badeend, maar ook een
geweldig leuke dasring! Het
eendje heeft een subtiel
geprint Scouting-logo en
draagt een dasje.

€ 3,50 / art.nr 05025

ARMBAND

World Scouting wit-paars
Armband met de tekst
‘Creating a Better World’ in
vijf verschillende talen. De
armband is omkeerbaar
en op beide zijden gedrukt,
dus beide kanten zijn te
gebruiken.

FLUITJE

Met sleutelhangerring
Aluminium fluitje met World
Scout logo gravering. Handig
voor aan je sleutelbos of aan
je fluitkoord.

€ 3,00 / art.nr 32049

€ 2,50 / art.nr 33013

ZAKMESJE

Sleutelhanger
Mesje, flesopener en klein
schaartje.

MONOPOLY
SCOUTS

€ 5,95 / art.nr 33619

FRIENDSHIP SCARF PRINTED KNOT
Vriendschapsdas van
SCARF

de WOSM, voorzien van
Leuke das met een print
scoutslogo. Deze das knoop van de meest gebruikte
je met de vriendschapsScoutingknopen.
knoop bij elkaar.

€ 9,95 / art.nr 01224

€ 7,50 / art.nr 01226

Je start het spel als
vanzelfsprekend bij
Brownsea island. Andere
locaties zoals Kandersteg,
Gilwell park, Humshaugh en
London Olympia ontbreken
natuurlijk ook niet. Huizen
en hotels zijn veranderd
in tenten en marquees.
Kans en algemeen fonds
zijn veranderd in ‘Skills
for life’ en ‘Be prepared’.
Engelstalige uitgave.

€ 44,95 / art.nr 72581

SCOUTING ORIGINAL

SCOUTFUN

FUNBADGES

De leukste funbadges voor
op je ScoutFit of
kampvuurdeken!

€ 2,50 / art.nr 50954-50966

BADGE NIGHT HIKE
Glow in the dark!

€ 3,00 / art.nr 50955

DEKENBADGE CAMPFIRE
Extra groot (15 cm)
Leuk voor op je kampvuurdeken!

€ 7,50 / art.nr 51000

BABYSCOUT

Slabbetje Babyscout
Badge Born 2 Scout

€ 7,95 / art.nr 15755
€ 2,50 / art.nr 50959

SCOUTFUN T-SHIRT
Waterrat S t/m 5XL
Pad Vinder S t/m 3XL
Ben jij een échte waterscout
en altijd op het water te
vinden? Of weet jij altijd
de weg te vinden tijdens
een hike, dropping of in
het verkeer? Dan zijn deze
T-shirts echt iets voor jou!
Het ScoutFun-assortiment
wisselt regelmatig dus wees
er snel bij, op=op!

€ 12,50 / art.nr 1004-1005

CAP

NOTITIEBOEKJE

€ 9,95 / art.nr 29901

€ 4,95 / art.nr 74046-74050 € 24,95 / art.nr 2969

Scouting Original
Een fijne lichtgewicht pet
die ook UV-werend is en je
beschermt tegen insecten.

€ 9,95 / art.nr 15752

DAMESHOODIE

Ook in kleinere maten.

Donkerblauw S t/m 3XL
Donkergroen S t/m 2XL

€ 24,95 / art.nr 2964

€ 24,95 / art.nr 2962

Roze S t/m XL
Paars S t/m 2XL
Scouting Original Hoodie in
getailleerd damesmodel.

NIEUW

€ 24,95 / art.nr 2971

LANTAARN HAPPY
SCOUT

Twee verschillende
lichtstanden (50% en 100%).

€ 6,95 / art.nr 35667

100% SCOUT BADGE TOTEBAG ‘DIT IS
Per stuk of in set van 5 stuks
GEEN BACKPACK’
Grappige badges met 100%
scout teksten.

€ 1,10 / art.nr 50935-50938
€ 5,50 / art.nr 50939

Boodschappen, naar school
of op kamp? Met deze totebag komt het goed!

€ 3,50 / art.nr 40230
€ 2,50 BIJ 25 STUKS OF MEER

SCAN VOOR
ALLES
VAN SCOU
TFUN

WWW.SCOUTSHOP.NL

Navy, maat 140-152-164
Stoere hoodie met Scouting
Original print op de
voorzijde.

HOODIE BURGUNDY HOODIE
140, 152, XS t/m 2XL
DONKERBLAUW OF
Scouting Original Hoodie in
-GROEN
de unieke kleur Burgundy!

Maat 104
Cool peutershirt met geprinte das, loopt door op de
achterkant.

VANAF

KINDER HOODIE

Must haves!

PEUTERSCOUT
T-SHIRT

€ 2,50

Verkrijgbaar in vijf kleuren
Handig notitieboekje voor
thuis, school of op kantoor.
Met Scouting Original logo.

HOODIE HEATHER
GREY

HOODIE SPORT
GREY

€ 24,95 / art.nr 2961

€ 24,95 / art.nr 2967

Met zwarte opdruk!
XS t/m 2XL

Met zwarte opdruk!
S t/m 2XL

SPELLEN

Klim en klauter tussen twee
bomen met deze Ninja Line!
De Ninja line is een 11 meter
lange slackline waaraan je
klimobjecten hangt.

€ 99,95 / art.nr 39133

YOGI ACTIESPEL

PARACHUTE

DOBBELSTEEN

€ 29,95 / art.nr 39130

€ 4,95 / art.nr 39121-39123 € 12,95 / art.nr 80311

Blauw of geel
Schuimrubber dobbelsteen.
Voor allerlei spellen, binnen
of buiten!

Deel 1, 2, 3 of 4
Het ultieme spel voor bij het
kampvuur, Black Stories.
Het spel is eenvoudig met
minimaal twee spelers
(vanaf 12 jaar) te spelen en
zorgt voor hilariteit tot in de
late uurtjes. De spelers gaan
proberen te achterhalen
wat de oorzaak kan zijn van
BLACK STORIES
het mysterieuze, enge of
Shit happens / Real crime
spannende raadsel op de
De raadsels in deze editie
kaart!
zijn allemaal waar gebeurd.

€ 9,95 / art.nr 71219-71220

50 VERBLUFFENDE
PROEFJES OM ZELF
TE DOEN

€ 9,95 / art.nr 71206-10-15-16 € 9,95 / art.nr 71207-71208 € 9,95 / art.nr 71212

volop
speelplezineern
voor binen!
en buit

SPEELKAARTEN

Wilderniskaarten of
48 eetbare planten en
paddenstoelen
Set speelkaarten met
daarop handige tips voor
bushcraft en survival. Ideaal
voor kamp of op vakantie!

€ 7,95 / art.nr 71217-71218

SCAN VOOR
ALLE
SPELLEN

305 cm incl. 24 ballen
Speel de leukste samenwerkingsspelletjes, voor
kinderen én volwassenen.

WWW.SCOUTSHOP.NL

Chaotisch
behendigheidsspel. Trek
steeds een kaart en volg
de aanwijzingen op.
Maar je moet ook aan
de voorwaarden van
alle voorgaande kaarten
voldoen. Wie houdt dat
het langste vol? Met zowel
individuele spelers als met
teams te spelen!

BLACK STORIES

Door vragen, raden en
puzzelen los je het raadsel
op. Leuk spel voor bij het
kampvuur. Geschikt voor
kinderen vanaf 7 jaar.

WEERWOLVEN
BRANDERSET VOOR
LEER EN HOUT

BUBBLELAB

€ 18,95 / art.nr 80804

€ 10,95 / art.nr 39116

Brander heeft 6
verschillende opzetstukken
om mee te schrijven
tekenen. Maak bijvoorbeeld
je eigen dasring!

Maak zelf gigantische
zeepbellen! Je kunt nu zelf
meterslange zeepbellen
maken die met de mooiste
kleuren en vormen door de
lucht dwarrelen.

MULTI PLAYING
CARD

Zwart of wit
Elke kaart bevat 20 aparte
symbolen. Elk te gebruiken
voor een ander spel.
Hierdoor kan je honderden
verschillende spellen spelen.

€ 8,00 / art.nr 71213-71214

Het spel en verschillende
uitbreidingen
Ontmasker de Weerwolven!
Het Pact is het complete
Weerwolven pakket
bestaande uit het originele
spel en de drie uitbreidingen
‘Volle Maan’, ‘De Karakters’,
en ‘Het Dorp’.

€ 9,95 / art.nr 80307-80310
€ 34,95 / art.nr 80303

SPELLEN

WHITE EN GREEN
STORIES

SLACKERS NINJA
LINE

Hang je Dutch Oven boven
het kampvuur. In hoogte
verstelbaar.

€ 64,95 / art.nr 35027

eet smakelijk!

ft1 tot en met ft8
Met de Dutch Oven’s van
Petromax kan je vrijwel
alles bereiden op het
kampvuur. Van broden tot
stoofpotten en van taarten
tot soepen.De Dutch Oven
kan verwarmd worden
met kooltjes of direct in
of boven het kampvuur
geplaatst worden.De
gietijzeren pannen zijn
volledig voorbehandeld
(pre-seasoned) en dus
direct klaar voor gebruik.
Aan de rand is de Dutch
Oven voorzien van een
klein temperatuurgaatje.
Hierdoor hoef je de deksel
niet op te tillen bij het
temperaturen en voorkom
je dat je veel warmte
verliest. Zowel de pan als
het deksel zijn voorzien van
pootjes. De deksel kan je (op
z’n kop) ook gebruiken als
bakplaat.
Vanaf

€ 32,95 / art.nr 3115.
NU

€ 3,95

Bevat meer dan 40 recepten
die je uitdagen om elk type
Dutch Oven te gebruiken.

van € 9,95
voor € 3,95 / art.nr 80999
ALLE
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STOVEN, GRILLEN,
BAKKEN EN BRADEN
IN GIETIJZEREN
PANNEN

PETROMAX DUTCH
OVEN

ontvang dit boek gratis bij aank
oop
va
n
ee
n
du
tc
h
ov
en
!
Bij aankoop van een Dutch Oven
ontvang je gratis
het boek
'Stoven, grillen, bakken
den in gietijzeren pannen
Het boek wordt automatisenchbra
aan je bes ling toegevoegd,'.
één boek per bestellintel
g.

HET OUTDOOR
KOOKBOEK

Dit boek zit tjokvol
verrassende en overheerlijke
ideeën voor ontbijt, lunch
en avondmaaltijd - en voor
zoete desserts en traktaties.
Eet smakelijk!

€ 4,95 / art.nr 81001

PETROMAX
BROODPAN

k4 of k8
Deze broodpan of
casserolepan van Petromax
is speciaal gemaakt voor
het bakken van brood en
cake boven houtvuur. Net
als bij een Dutch Oven is
deze bakvorm gemaakt
van gietijzer en kan op
het deksel kolen/briketten
worden gelegd.
Vanaf

€ 42,95 / art.nr 35066

TOSTI-IJZER
GIETIJZER DUBBEL

PETROMAX
KOFFIE
PERCULATOR

Maak zelf tosti’s boven
een houtvuur, barbecue,
vuurkorf of gasbrander!
Je kan er ook gemakkelijk
saucijzenbroodjes of
POPCORN POFFER worstenbroodjes mee
Heerlijk zelf popcorn maken maken. Dit dubbele ijzer
boven een kampvuur of
biedt ruimte aan dubbele
gasbrander! De popcornpan hoeveelheid! De twee ijzers
heeft een diameter van
zijn los te halen om goed
ca. 22,5 cm. Je kunt op de
schoon te maken. Formaat
onderkant van de poffer
11 cm. x 22 cm. Totale
zelfs pannenkoeken bakken! lengte: 70 cm.

Petromax Perkomax is de
koffie- en theepercolator
voor boven het kampvuur.
Gemaakt van geëmailleerd
staal en met een inhoud van
1,5 liter groot genoeg om 9
kopjes in één keer te zetten.
Deze percolator is speciaal
ontwikkeld voor het gebruik
boven een kampvuur maar
kan evengoed gebruikt
worden op een (camping)
gasstel, bbq of andere
hittebron. Gebruik grofgemalen koffiebonen.

€ 38,95 / art.nr 35081

€ 39,95 / art.nr 35031

€ 38,95 / art.nr 35062

MARSHMALLOW
KAMPVUURVORK
€ 5,95 / art.nr 35080

OUTDOOR COOKING

OUTDOOR COOKING

PETROMAX
DRIEPOOT

SCOUTSHOP VVV CADEAUKAART
HET MOOISTE CADEAU VOOR IEDEREEN
KOOP NU JE SCOUTSHOP VVV CADEAUKAART EN JE GEEFT ALTIJD PLEZIER!

T
V V V C AD E AU K A AR

Met een ScoutShop VVV cadeaukaart verras je iemand met een
mooi outdoorcadeau bij ScoutShop maar ook een dagje uit, vakantie
of winkelplezier. De ScoutShop VVV cadeaukaart én gewone VVV
cadeaukaarten zijn namelijk in te leveren bij alle winkels in Nederland
die VVV-cadeaukaart accepteren*, online op ScoutShop.nl en bij de
ScoutShop-winkels in Amsterdam, Haarlem, Baarn, Zwolle, Utrecht,
Vlaardingen, Overasselt of Sittard.
Op ScoutShop.nl vind je de evenementen en mobiele ScoutShops
waar je je cadeaukaart kunt inleveren.

EXCLUSIEF VERKRIJGBAAR OP
SCOUTSHOP.NL/CADEAUKAART

SCOUTSHOP
VVV CADEAUKAART
VANAF € 10,00 / art.nr 8800..
* kijk op vvvcadeaukaart.nl/besteden waar je
je cadeaukaart kunt inleveren

WWW.SCOUTSHOP.NL

