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ScoutProof-producten zijn speciaal gemaakt voor scouts en getest door scouts. Deze producten hebben een
uitstekende prijs- / kwaliteitsverhouding en staan garant voor jarenlang outdoorplezier. In de catalogus te
herkennen aan het ScoutProof-logo. Het gehele ScoutProof-assortiment vind je op scoutshop.nl/scoutproof.
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Setaanbiedingen
Ook handig voor op kamp is een
dufflebag /weekendtas, zaklamp

SPECIAAL
GESELECTEERD
VOOR, EN GETEST
DOOR, SCOUTS.

en

toilettas die je kan ophangen.
Ook deze zijn los te bestellen maar zijn ook in een
voordelige set verkrijgbaar. De toilettas is verkrijgbaar
in de kleuren zwart, donkerblauw en roze.

SET

AANBIEDING

De artikelen in deze sets zijn van het topmerk Vango. Speciaal geselecteerd
voor, en getest door, scouts. Zeer geschikt voor een eerste kamp of
overnachting en je kan er gegarandeerd jaren mee vooruit.

SET

AANBIEDING

De artikelen zijn los te bestellen, maar heb je zowel een slaapmat als slaapzak nodig? Dan ontvang je korting!
Als slaapzak heb je de keus uit de Kanto of Nitestar Alpha van Vango of de Nomad Inca 1900.
Als slaapmat heb je de keus uit een self-inflating mummymodel van 3 cm of 5 cm dikke slaapmat Trek Pro 5.
De 3 cm dikke mat is van het merk BCB, zeer geschikt voor als je gaat backpacken.
De 5 cm is wat zwaarder en heeft een grotere pakmaat, maar biedt wel wat meer slaapcomfort.
Als rugzak wordt de Vango Contour geleverd.

Ledenprijs
vanaf

SET
AANBIEDING

Ledenprijs
vanaf

€87,50

Setaanbieding ScoutProof
Zaklamp + Toilettas + Dufflebag
(zwart, donkerblauw of roze)

€ 63,85 € 49,95 / 9912

Setaanbieding ScoutProof
Zaklamp + Toilettas
(zwart, donkerblauw of roze)

€28,90 € 23,95 / 9913

€167,50
Om het ook in de winter warm genoeg te hebben hoef je niet een dure nieuwe

winterslaapzak aan te schaffen. Met een fleece inlay voor in
je slaapzak en een aluminium
matje onder je slaapmat verhoog je de isolatiewaarde tot wel 14 graden!
Het is hiermee een goedkope upgrade van je slaapuitrusting,
waardoor je deze ook in de winter kan gebruiken.

SET

AANBIEDING

Deken fleece inlay

€ 24,95 / 390460
Uitgerust met tweewegrits
en hierdoor ook te gebruiken
als deken. Wordt geleverd
inclusief opberghoesje.
KG

Setaanbieding Slaapzak + Slaapmat

Vanaf € 94,90 / 9911

Setaanbieding Slaapzak + Slaapmat + Rugzak

Vanaf € 179,85 / 9910

Afmeting
190 x 75 cm
Pakmaat
37 x 15 cm

Alu-isolatie mat

€ 8,95 / 370070
Warmte reflecterend d.m.v.
aluminium film op één zijde
van de mat.
KG
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Gewicht
100 gram
Afmeting
190 x 60 x 0,2 cm
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Slaapzakken
Er zijn twee typen slaapzakken. Het mummie- en het dekenmodel.

WAT IS DE
JUIST SLAAPZAK
VOOR JOU?

Dekenmodel
Het dekenmodel biedt meer ruimte
dan het mummiemodel. Dat betekent
wel dat er meer vulmateriaal nodig is
en dat dus het gewicht en pakmaat
ook toeneemt. Dekenmodellen zijn
daarom vooral geschikt voor een
zomerkamp waarbij je niet lang met
je slaapzak hoeft te sjouwen of
overnachtingen waarbij je in een
clubhuis slaapt.

Een goede slaapzak kiezen is geen gemakkelijke taak, want wat is nu
de juiste slaapzak voor jou? Wat voor een slaapzak je nodig hebt,
hangt van een aantal factoren af.
Wat voor slaapzak je nodig
hebt is afhankelijk van
• je wijze van vervoeren1
• je hem voor binnen of buiten 		
gebruikt 2
• de omgevingstemperatuur3

 Als je met de auto gaat dan 		

speelt het gewicht een kleine rol.
Maar ga je op een meerdaagse 		
hike dan is een lichtgewicht 		
slaapzak juist erg aangenaam.

 Slaap je binnen dan hoeft 		
hij niet superwarm te zijn.

 Ga je de kou tegemoet dan is
de isolatiewaarde juist van
groot belang.

Daarnaast spelen jouw persoonlijke
wensen een rol zoals het materiaal
en jouw eigen lichaamslengte.
Bedenk van te voren dus goed aan
welke eisen je slaapzak moet
voldoen.

comforttemperatuur limiet en
extreme temperatuur.
De comforttemperatuur geeft
aan tot welke temperatuur je
het comfortabel warm hebt.
De extreme temperatuur is de
uiterste temperatuur waarbij je
de slaapzak kunt gebruiken. Bij
deze temperatuur raak je net niet
onderkoeld maar het zal dus
zeker niet comfortabel zijn.

Bij de slaapzakken in de
catalogus vind je de termen
comforttemperatuur,

Isolatietemperaturen
Comforttemperatuur: +6°C

KG

Highlander Sleepline Junior

Gewicht
900 gram
Afmeting
170 x 70 cm
Pakmaat
36 x 19 x 19 cm

€ 39,95 / 390120 / blauw
€ 39,95 / 390130 / roze

Mummiemodel
Sluiten -zoals de naam doet
vermoeden - nauwer aan op het
lichaam en houden de warmte dus
beter vast. Door de geringere
hoeveelheid materiaal zijn ze ook
lichter dan dekenmodellen. Dit type
is dan ook ideaal als je de slaapzak
mee moet nemen in je rugzak voor
een (meerdaagse) tocht.
Houd er daarnaast rekening mee
dat de isolatiewaarde bepaald wordt
door de gehele slaapuitrusting.
Een goede slaapmat is dus even
belangrijk.

Wilsa Slaapzak Verdon Flex

€ 47,95 / 390110

In lengte verstelbare slaapzak.
Isolatietemperaturen
Comforttemperatuur: +9 °C
Comforttemperatuur limiet: +3°C
Extreme temperatuur: -6°C
KG

Gewicht
1300 gram
Afmeting
210/180 x 70 cm
Pakmaat
32 x 19 cm

Polydaun Beach House

€ 49,95 / 390230
KATOENEN
VOERING

Geschikt voor gebruik in clubhuizen of in een tent in de
zomer. Deze slaapzak heeft een slijtvaste buitenstof van
polycotton een superzachte 100% katoenen voering.
Uitstekende warmte-isolatie door de Hollowfiber ®
kunstvezelvulling.

Geschikt voor binnengebruik en tijdens de zomer
in een tent. Verkrijgbaar in de kleuren blauw en roze.

Isolatietemperaturen
Comforttemperatuur: +8 °C

100%

KG

PERKAL
KATOEN

Isolatietemperaturen
Comforttemperatuur: +4,9 °C
Comforttemperatuur limiet: -0,1°C
Extreme temperatuur: -15°C
Gewicht
KG 2450 gram
Afmeting
210 x 85
cm
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koppelbaar

Gebruik je incidenteel jouw
slaapzak bij koudere nachten?
Je kunt ervoor kiezen om een extra
fleece inlay te gebruiken of een
aluminium matje onder je gewone
slaapmat te leggen. Beiden verhogen
de isolatiewaarde, vaak kun je
hiermee dezelfde slaapzak ook bij
koudere nachten gebruiken en zo
kun je de aanschaf van een tweede
(duurdere) slaapzak uitsparen.

Gewicht
1740 gram
Afmeting
210 x 80 cm

koppelbaar

Polydaun Greenlands Stormvogel

€ 89,95 / 390220

Slaapzak met Isocraft vulling. De buitenstof en voering
zijn gemaakt van slijtvast comfortabel perkal katoen.
Perkal katoen is zacht, glad, zorgt voor optimale ventilatie
en voelt koel aan. De rits is aan twee zijden te openen
voor extra ventilatie.
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Slaapzakken
Isolatietemperaturen
Comforttemperatuur: +12 °C
Comforttemperatuur limiet: +8 °C

KG

Gewicht
500 gram
Afmeting
220 x 80/50 cm
Pakmaat
26 x 14 cm

Isolatietemperaturen
Comforttemperatuur: +5 °C
Extreme temperatuur: -15°C
capuchon
aantrekbaar

Ledenprijs

€49,95

KG

Gewicht
1800 gram
Afmeting
200 x 80/50 cm
Pakmaat
41 x 22 cm

capuchon
aantrekbaar

LICHT
GEWICHT

Highlander Trekker 50

€ 47,95 / 390280

Super lichtgewicht zomerse
trekkingslaapzak, voorzien van
muggengaas. Rits aan bovenzijde van
de slaapzak. Buitenstof 100% polyester,
binnenstof polyester, vulling mono
hollow fiber.

Vango Kanto 250
Isolatietemperaturen
Comforttemperatuur: +4 °C
Comforttemperatuur limiet: -1 °C

Gewicht
KG 1340 gram
Afmeting
220 x 80/56 cm
Pakmaat
34 x 21 cm

€ 54,95 / 390111
capuchon
aantrekbaar

Highlander Trekker 250

Fijne slaapzak voor op kamp of kamperen. In deze
slaapzak heb je het bij temperaturen net boven het
vriespunt aangenaam warm. Slaap je in een clubhuis
dan is deze slaapzak het hele jaar door te gebruiken.
Buitenstof 100% polyester, binnenstof polyester,
vulling mono hollow fiber.

€ 64,95 / 390300

Super lichtgewicht 3-seizoenen trekkingslaapzak,
voorzien van muggengaas. Rits aan bovenzijde van de
slaapzak. Buitenstof 100% polyester, binnenstof
polyester, vulling mono hollow fiber.

Isolatietemperaturen
Comforttemperatuur: +11 °C
Comforttemperatuur limiet: +7 °C
Extreme temperatuur: -5 °C
KG

Gewicht
800 gram
Afmeting
210 x 70 cm
Pakmaat
24 x 13 cm

Isolatietemperaturen
Comforttemperatuur: +9 °C
Comforttemperatuur limiet: +4 °C
Extreme temperatuur: -9 °C

Gewicht

KG 950 gram

Afmeting
213 x 81 cm
Pakmaat
25 x 18 cm

capuchon
aantrekbaar

Ledenprijs
vanaf

capuchon
aantrekbaar

€99,95

LICHT
GEWICHT

Wilsa Trail 800 Oxygene

€ 84,95 / 390150

Lichtgewicht slaapzak. Met zijn gewicht (800 gram) en
compacte pakmaat is deze slaapzak uitermate geschikt
voor backpacken.

DONZEN
SLAAPZAK

Kelty Cosmic (large)

€ 129,95 / 390520 / Ledenprijs € 99,95
Met dons gevulde mummy slaapzak, binnen- en
buitenstof van polyester. Geschikt voor personen
niet groter dan 198 cm.
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Slaapmatten

Slaapzakken
Kijk op pagina 4 van deze catalogus voor

Synthetische mummyslaapzak

een voordelige set van deze slaa
pmat
en slaapzak.

Synthetische mummyslaapzak die vrijwel het gehele jaar door te gebruiken is.
Comfortabel warm bij temperaturen tot net onder het vriespunt.
Binnen- en buitenstof van polyester, vulling 3D polarshield.

KG

Nomad Inca 1900
Ledenprijs

€84,95

€ 99,95 / 390250

Gewicht
770 gram
Afmeting
180 x 50/28 x 3 cm
Pakmaat
26 x 16 cm

Isolatietemperaturen
Comforttemperatuur: -3°C
Comforttemperatuur limiet: -19 °C
Gewicht

KG 1900 gram

Afmeting
210 x 80/50 cm
Pakmaat
35 x 29 cm

BCB Self-inflatable slaapmat (3 cm)

€ 44,95 / 370500

Lichtgewicht self-inflating slaapmat, ideaal
voor backpackers. Inclusief foedraal.

Vango Nitestar Alpha 350

€ 74,95 / 390260

Ledenprijs

€69,95

Nauwsluitende slaapzak
voor koude nachten met
temperaturen onder het
vriespunt. Buitenstof
100% polyester, binnenstof
polyester, vulling insulite alpha.

De Adventure, Comfort
en Royal self-inflating
slaapmatten worden
geleverd inclusief foedraal,
oprolbanden en
reparatiesetje.

Isolatietemperaturen
Comforttemperatuur: -1 °C
Comforttemperatuur limiet:-7 °C
Extreme temperatuur: -25 °C
KG

Gewicht
2000 gram
Afmeting
205 x 85/50 cm
Pakmaat
30 x 22 cm

Slaapmat Adventure (5 cm)

5 CM DIK

€ 69,95 / 370490
KG

7,5 CM DIK

KG

capuchon
aantrekbaar

Ledenprijs

€64,95

10 CM DIK

KG

Gewicht
1100 gram
Afmeting
183 x 51 x 5 cm
Pakmaat
25 x 18 cm

KG

KG

Vango Trek Pro (5 cm)

ScoutProof slaapmat

Self-inflating slaapmat. Stevig en duurzaam. Compact op
te rollen, waardoor de slaapmat ook in je rugzak past.
Inclusief foedraal en reparatiesetje.

ScoutProof slaapmat met hoge isolatiewaarde,
oersterk en vrijwel niet kapot te krijgen!
Inclusief twee oprolbanden.

€ 69,95 / 370541
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€ 34,95 / 370040

Gewicht
1775 gram
Afmeting
198 x 63 x 5 cm
Pakmaat
63 x 18 cm

Slaapmat Comfort (7,5 cm)

€ 79,95 / 370480
Gewicht
2400 gram
Afmeting
198 x 63 x 7,5 cm
Pakmaat
63 x 20 cm

Slaapmat Royal (10 cm)

€ 94,95 / 370440
Gewicht
3440 gram
Afmeting
198 x 63 x 10 cm
Pakmaat
68 x 18 cm

Gewicht
420 gram
Afmeting
190 x 60 x 1,4 cm
Pakmaat
60 x 19 cm
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Rugzakken
Ledenprijs

€139,95
70 liter

Ledenprijs

€129,95
55 liter

Ledenprijs

€84,95

Door de kap / klep van de
rugzak te verstellen ontstaat er
nog eens 10 liter extra bagageruimte.
Wordt geleverd inclusief
regenhoes!

€129,50

Nomad Batura

€ 159,95 / 402780 / 70 liter / zwart
€ 149,95 / 402790 / 55 liter / blauw
€ 149,95 / 402800 / 55 liter / zwart
De opening aan de voorzijde en de praktische indeling
van het hoofdvak zorgt ervoor dat jijt je bagage goed
geordend in kunt pakken. De interne compressiebanden
zorgen ervoor dat je spullen op hun plaats blijven.
De ritsen zijn afsluitbaar en aan de zijkanten zitten
twee (waterfles)vakken. De rugzak is voorzien van
een verstelbaar rugsysteem: de Easy Fit Essential.
Inclusief regenhoes.

Lowe Alpine Atlas

€ 169,95 € 129,50 / 403370
Vango Contour 60-70 liter

€ 89,95 / 402641

De Contour van Vango is een echte trekkingrugzak.
Met maximaal 70 liter inhoud, groot genoeg om al je
bagage voor een meerdaagse trektocht mee te nemen.
De rugzak heeft een inhoud van 60 liter.
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H2O Tanker 2 liter

€ 15,95 / 312310
Drinkzak voorzien van grote vulopening. Inhoud 2 liter.
Slang van 90 cm lang met bijtventiel en afsluitkraantje.

De Lowe Alpine Atlas 65 is een klassieke allround
trekking rugzak. Groot genoeg om spullen in mee te
nemen voor meerdaagse trektocht, jamboree of
vakantie. Het hoofdvak is via een los te ritsen tussenschot
te verdelen in een boven- en ondervak. Beide zijkanten
zijn voorzien van een zijvak én meshzijvak voor een
drinkfles. Geschikt voor een drinksysteem. Wordt
geleverd inclusief regenhoes.
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Rugzakken
Ledenprijs

€19,95
Scouting dagrugzak 25 liter

€ 29,95 / 403620 / grijs
€ 29,95 / 403630 / rood

De rugtas heeft een inhoud van 25 liter. Voorzien van
Scouting Nederland logo en reflecterende accenten voor
goede zichtbaarheid. Twee elastische meshvakken voor
bijvoorbeeld een drinkfles. Groot hoofdvak met een
apart vak voor je laptop. Daarnaast nog twee losse kleine
vakken voor schrijfgerei, portemonnee of zonnebril.
De rugtas is hiermee een echte allrounder. Geschikt voor
een dagje uit, als schooltas of voor dagelijks gebruik.

Opvouwbaar in
het voorvak tot
Highlander rugzak Rambler 44 liter

€ 44,95 / 403310

Rugzak voor dag- of weekendtochten. Het hoofdvak
is zowel via de boven- als onderkant benaderbaar.
Samen met de twee zijvakken, de ruimte in de klep,
bungeekoord, haken en lussen biedt deze tas genoeg
mogelijkheden om al je spullen gestructureerd mee te
nemen. De verstelbare schouder- en heupbanden en het
rugsysteem zijn gemaakt van comfortschuim. De rugtas
is tevens voorzien van een verstelbare borstband.

een compact
Vango Pac 15 liter

pakketje.
Weegt slechts

€ 17,95 / 402530
Rugzak met 15 liter inhoud.

180 gram!

Vango Stone 25 liter

€ 29,95 / 402490

Klassiek ogende 25 liter rugzak voor dagelijks
gebruik of dagtocht. Het hoofdvak heeft één grote
rits, waardoor je makkelijk bij al je spullen kan.
Het voorvak is afsluitbaar met een rits.

Scouting rugzak 10 liter

Ledenprijs

€ 14,95 / 402340 / rood
€ 14,95 / 402350 / zwart

€9,95

Leuk 10 liter rugzakje voor bevers en welpen. Voorzien
van drie voorvakjes, één zijvakje en één mesh zijvak.
Met Scoutinglogo op de voorkant. Materiaal: ripstop nylon.

Wilsa Trekker 55 liter

402660 / € 79,95

Het grote deel van de rugzak bestaat uit twee
compartimenten met verwijderbare scheiding en
twee vaste zijzakken. Het bovenvak is afsluitbaar met
een waterdichte rits. De heupband is voorzien van
een heuptas voor extra opbergmogelijkheden.
De rugzak heeft een verstelbaar rugsysteem en
een comfortabel gevoerd rugpand voor ventilatie.
Anatomisch gevormde schouderbanden voor
extra comfort en een geïntegreerde regenhoes.
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Mountain rugzak 35 liter

€ 39,95 / 402520
US rugzak 25 liter

€ 32,95 / 402410
Rugzak met vier losse vakken.
Elk afzonderlijk met een rits te sluiten.
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Op kamp

Reissetje nagelverzorging

Bril reparatieset

Emergency Tech Kit

Niks zo vervelend als een gescheurde
nagel of te lange teennagels tijdens
het lopen. Dit setje biedt de oplossing.

Met dit blikje heb je alles bij de hand
om een noodreparatie aan je bril uit
te voeren.

Handige accessoires voor je telefoon
in een compact blikje. Deze set
bevat een USB kabeltje (micro
USB en lightning), kabelbindertje
en een flesje met screencleaner
en microfiber doekje.

€ 7,50 / 425350

€ 9,95 / 425310

€ 9,50 / 425330

Meebesteltip!
In de toilettas zit een vakje
voor het spiegeltje.

ScoutProof toilettas

€ 13,95 / 400340 / donkerblauw
€ 13,95 / 400350 / zwart
€ 13,95 / 400380 / roze
De toilettas heeft een handige
ophanghaak. Zo kan je altijd goed
bij je spullen en wordt je toilettas
Outdoorspiegeltje
niet nat. Veel afsluitbare vakjes aan
binnen- en buitenkant waardoor je alles € 2,30 / 425500
gestructureerd kan opbergen. Gewone
shampooflessen passen in de toilettas. Onbreekbaar. Afmeting 10,2 x 7,5 cm.

Highlander sneldrogende handdoek

ScoutProof LEDlamp

€ 14,95 / 357100

3 Watt LED zaklamp, 140 lumen,
twee verschillende lichtstanden.
Met ingegraveerd ScoutProof-logo.
Afmeting 3,6 x 11,6 cm. Werkt op
3x AAA batterijen (inclusief).

€ 21,50 / 330980 / blauw
€ 21,50 / 331040 / roze
€ 21,50 / 331060 / olijf

Opvouwbare tandenborstel

Lichtgewicht, sneldrogende handdoek. Met handige ophang lus, wordt
geleverd inclusief een (mesh)opbergzakje. Materiaal: 80% polyester,
20% nylon. Afmeting: 130 x 75 cm.

Vouw je tandenborstel op en hij
wordt niet meer vies als je hem in
je toilettas stopt.

SET

AANBIEDING

SET
AANBIEDING

Setaanbieding ScoutProof
Zaklamp + Toilettas
(zwart, donkerblauw of roze)

Dufflebag Scouting

De ScoutProof zaklamp en toilettas in
een voordelige set. Keuze uit zwarte,
donkerblauwe of roze toilettas. Ook
verkrijgbaar is dezelfde set aangevuld
met de Scouting dufflebag.

Degelijke duffel met een inhoud van 50 liter, zij- en onderkant voorzien
van reflecterend Scouting Nederland-logo. Alle vier de zijden voorzien van
draagbeugel, de tas is tevens uitgerust met schouderbanden zodat die,
voor korte afstanden, ook als rugtas gebruikt kan worden. In de flap zit een
documentenvak. Aan de zijkant een los tasje voor bijvoorbeeld vuile was.

€28,90 € 23,95 / 9913
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€ 2,50 / 425450

Waszak opvouwbaar

€ 6,95 / 400420

€ 34,95 / 402990

Setaanbieding ScoutProof Zaklamp + Dufflebag + Toilettas
(zwart, donkerblauw of roze)

€ 58,95 € 49,95 / 9912

Om je was tijdens kamp in op te
bergen. Het waszakje is opvouwbaar
tot een buideltje en heeft een
trekkoord om de zak te sluiten.
Met handig haakje om in je rugzak
vast te maken. Maximaal volume
20 liter. Afmeting 41 x 56 cm.
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Slapen

Opvouwbaar zitmatje

Driepoot stoel

Afmeting 35 x 31 cm.

Maximaal toelaatbaar gewicht 80 kg.
Gewicht: 690 gram.

€ 5,95 / 401350

€ 12,95 / 312130

Highlander Crusader hangmat

€ 89,95 / 391060

Zeer complete hangmat met tarp en muskietengaas.
De tarp wordt apart bevestigd, dus kan je ook thuis
laten. De Crusader is hiermee een volwaardige
vervanger voor je tent en slaapmat. Weegt slechts
1100 gram.

Hangmat bevestigingshaak

Hiking hangmat

Kussen boomstam

€ 19,95 / 401310

Opvouwbare stoel

€ 39,95 / 391030

Handige bevestigingshaak om je hangmat op te hangen.

Hangmat met muskietengaas. Weegt slechts 440 gram.

Gevuld met polystyreen balletjes, waardoor
het kussen zich makkelijk naar je nek vormt.
Afmeting ca. 38 x 16,5 cm. Gewicht 184 gram.

Handige opvouwbare kampeerstoel, voorzien van
bekerhouder. Gewicht 2,7 kg.

Bo-Camp Travel kussen

Zitterik

Zelf opblazend hoofdkussen met polyester buitenzijde.
Afmeting 46 x 25 cm, dikte tot 15 cm. Gewicht 300 gram.
Wordt geleverd inclusief foedraal.

Opvouwbaar zitkussen mét ruggensteun. Weegt slechts
305 gram, is oprolbaar en hierdoor handig mee te nemen
in je rugzak.

€ 19,95 / 391050

Hangmat Bo-Camp Hover
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30,95 / 391080 / blauw-grijs
30,95 / 391070 / groen-grijs

Hangmat Heavy Duty

Lichtgewicht éénpersoonshangmat kan tot
140 kg dragen. Gemaakt van parachutestof.
Wordt geleverd met karabijnhaken, koord en een
opberghoes. Afmeting hangmat: 310 x 140 cm.
Gewicht 528 gram.

Hangmat die maximaal 200 kilo kan dragen, maar
slechts 260 gram weegt. Uitgerust met twee stalen
bevestigingsringen met daaraan een 110 cm
lang touw. Wordt geleverd inclusief opbergzak.
Afmeting hangmat: 240 x 80 cm.

€ 13,95 / 391020

€ 12,95 / 401320

€ 24,95 / 312150

€ 25,00 / 401370
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Zaklampen

€ 14,95 / 357100

Expeditie Natuur
camping lantaarn

Geen batterijen meer nodig met
deze oplaadbare dynamo-zaklamp.
De ingebouwde accu is oplaadbaar
via het ingebouwde solarpaneeltje of
door aan de hendel te draaien.

3 Watt LED zaklamp met twee
verschillende lichtstanden.
Lichtbereik van 140 lumen.
Met ingegraveerd ScoutProof-logo.
Afmeting 3,6 x 11,6 cm. Werkt op
3x AAA batterijen (meegeleverd).

Vuur stoken niet toegestaan?
Deze lantaarn heeft, naast helder
witlicht ook een kampvuur-stand.
Werkt op 3x AAA batterijen
(meegeleverd).

De Newton is een krachtige
en robuuste zaklamp met vier
lichtstanden en magnetische
achterkant. Verkrijgbaar in vier
verschillende lichtsterkten (lumen):
500, 750, 1000 en 1500. (Batterijen
meegeleverd).

Zaklamp met karabijnhaak

Bo-Camp ventilator / hanglamp

Nebo Tino

Nebo Redline Flex oplaadbaar

Nebo TAC Slyde

Ventilator en lamp in één. Zowel
staand als hangend te gebruiken.
Ideaal voor in de tent of bij zwoele
zomeravonden in de tuin. De lamp
geeft een warm witlicht.

Werklamp met drie verschillende
lichtstanden. Geeft gelijkmatig
helder licht.

Oplaadbare LED (werk)lamp met
6x zoomfunctie en batterijindicator.
Waterdicht (IPX 7) en tot 1 meter
valbestendig. Uitgerust met
een dubbelzijdige riemclip en
een magnetische achterkant
voor bevestiging aan metalen
oppervlakten. De vier lichtstanden
varieren van 80 tot 450 lumen.
De stroboscoop geeft 250 lumen.

Combinatie van LED zaklamp met
acht lichtstanden en werklamp
in één. Te gebruiken als gewone
zaklamp met 300 lumen. Door
de lamp uit te schuiven komt een
enorme Cluster LED vrij die een
prima werklicht van 200 Lumen
geeft. Aan het uiteinde zit een
krachtige magneet. Werkt op
3x AAA batterij (meegeleverd).

Petzl Tikkina

Petzl Tikka

Petzl Actik

Power LED met 3 lichtstanden
(6-100-250 lumen). Maximaal bereik
van 60 meter. Spatwaterdicht
(IP X4) werkt op 3x AAA batterijen
(meegeleverd) of op de Petzl accu
Core (los verkrijgbaar 357180).

Power LED met 3 lichtstanden
(6-100-300), en twee roodlicht
standen. Maximaal bereik van
65 meter. Spatwaterdicht
(IP X4) werkt op 3x AAA batterijen
(meegeleverd) of op de Petzl accu
Core (los verkrijgbaar 357180).

Power LED met 3 lichtstanden
(6-100-350), en twee roodlicht
standen voor als je je nachtzicht
wilt behouden. Maximaal bereik
van 80 meter. Spatwaterdicht
(IP X4) werkt op 3x AAA batterijen
(meegeleverd) of op de Petzl accu
Core (los verkrijgbaar 357180).

POWERplus Seahorse solar en
dynamo oplaadbare zaklamp

€ 9,95 / 356640

€ 4,95 / 359080 / zwart
€ 4,95 / 359090 / rood
€ 4,95 / 359140 / groen
€ 4,95 / 359150 / blauw
Werkt op 3x AAA batterijen
(meegeleverd).

ScoutProof LEDlamp

€ 26,95 / 356820

€ 12,95 / 356680

€ 14,95 / 356571

ScoutProof hoofdlamp

€ 12,95 / 357260

De ScoutProof hoofdlamp is een
voordelige maar degelijke hoofdlamp
voor je eerste kamp of overnachting.
Met witte en rode LED’s in vier
verschillende lichtstanden. Maximaal
25 lumen en een bereik van 80
meter. Werkt op 3x AAA batterijen
(meegeleverd).
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Nebo Newton

Vanaf € 24,95 / 356572

€ 24,95 / 360890

€ 19,95 / 357240 / zwart
€ 19,95 / 357250 / rood

€ 29,50 / 360880

€ 29,95 / 357210

Nebo Davinci oplaadbaar

€ 44,95 / 356580 / 1000 lumen
€ 59,95 / 356581 / 1500 lumen
Robuuste oplaadbare zaklamp
met vier verschillende lichtstanden
en magnetische achterkant. De
meegeleverde oplaadbare batterij
is oplaadbaar via Micro-USB,
laadkabel (meegeleverd).

€ 39,95 / 357220
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Lichtgewicht tenten

Eten | Drinken

Ledenprijs

€124,95

Stanley thermosflessen

€ 44,95 / 312930 / 0,47 liter
€ 49,95 / 312940 / 0,75 liter
€ 54,95 / 312950 / 1 liter

3000 MM

WATERPROOF

De klassieke thermosfles van Stanley.
Houdt drinken 45 uur koud of 40 uur
warm. Lekvrij, de dop is tevens
drinkbeker. Vaatwasmachine
bestendig.

Vango Tay 300 (3 persoons)

€ 134,95 / 410580

Koepeltent met een wat ruimere voortent. Gewicht 4 kg.

Skadu Too multifunctionele luifel

Herbruikbare snackzakjes
(set van 3)

€ 3,75 / 310220 / nijlpaard
€ 3,75 / 310230 / panda
€ 3,75 / 310240 / tijger
Handig voor het meenemen van je
lunch of snack. Afsluitbaar waardoor
je eten vers blijft. Elke set bevat drie
dezelfde dieren.

€ 149,95 / 899270 / groen
€ 149,95 / 899280 / blauw

Superhandige multifuncitonele luifel voor op kamp,
tijdens een dropping of een post tijdens een hike.
Beschermt tegen regen, wind maar ook de zon.
De Skadu Too is zo ontwikkeld dat je hem eenvoudig
over / tegen je auto aan kan zetten. Ook handig om
tegen je tentje te zetten voor wat extra ruimte.
De Skadu kan ook geheel los staan en hierdoor
fungeren als schaduwdoek of eenvoudige partytent.
Elke poot kan je in hoogte verstellen waardoor je
de Skadu scheef kan zetten als windscherm.
Lengte: 3,4 m, breedte van 2,4 tot 1,9 m.
De pakmaat en gewicht is vergelijkbaar met
die van een kleine koepeltent.

Ledenprijs

€94,95

Bo-camp Tarp tentstok

Opvouwbare mok

€ 25,95 / 412020

Compacte, telescopische aluminium tarp- / tentstok.
4-delig, verstelbaar van 80 tot 230 cm. Let op dit artikel
wordt per stuk geleverd. Geschikt voor de Bo-camp
Tarp Popular.

€ 2,95 / 312000
Inhoud van 250 ml.

Koffiefilterhouder (inklapbaar)

Veldfles

Ook op kamp een lekkere bak verse
filterkoffie. Het filter is inklapbaar
dus neemt weinig ruimte in. Geschikt
voor Gino Kalita en V60 koffiefilters.

Groen PVC, wordt geleverd met
foedraal. Inhoud 1 liter,
gewicht 150 gram.

€ 11,25 / 350320

€ 7,95 / 313030

Spork

2000 MM
WATERPROOF

€ 2,60 / 310400
In diverse kleuren verkrijgbaar!

Herbruikbaar rietje

€ 9,95 / 310740

3000 MM
WATERPROOF

Bo-camp Tarp Popular

€ 59,95 / 412040
Vango Soul 300 (3 persoons)

€ 99,95 / 410520

Het voortentje biedt net voldoende ruimte om je (vieze)
schoenen en rugzak neer te zetten. Gewicht: 2,7 kg.
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Polyester vierhoekige tarp, te gebruiken in een ruit of
vierkant. Wordt geleverd inclusief haringen, scheerlijnen
en opbergtas. Stokken zijn los verkrijgbaar. Materiaal
doek: 190T polyester met PU coating met waterkolom
2000 mm. Afmeting 400 x 400 cm. Gewicht 2 kg.

Highlander Cabar Wood Stove
Highlander Peak RVS
Trekkerspannenset

€ 29,95 / 353110

7-delige RVS kookset.
Inclusief opbergtas met koord.

Neem je eigen herbruikbare
rietje mee en voorkom plastic
afval. Eenvoudig mee te
nemen in een meegeleverde
etui. Wordt geleverd inclusief
schoonmaakborsteltje.

€ 36,95 / 355390

Compact en lichtgewicht
houtbrander. Door het aparte
brandstofreservoir ook te
gebruiken met vloeibare
brandstoffen. Gewicht: 380 gram.
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Powerbanks

Boeken | Oriëntatie

Dankzij de hoge capaciteit
kun je zelfs grotere apparaten
zoals een laptop, tv of koelbox
van stroom voorzien.

Handig om
waardevolle
spullen
droog op
te bergen!

Bushcraft handboek

Waterproof pouch

Zakboek Kaart Kompas GPS

Alle basisvaardigheden voor
bushcraft, verdeeld over 7
onderwerpen, komen in dit
handboek aan bod. De onderwerpen
vuur, bivak, water, eten, gebruik van
planten en paddenstoelen, tracking
en uitrusting worden uitgebreid
beschreven aangevuld met duidelijk
beeldmateriaal. Nederlandstalig.

Doorzichtige, waterdichte
opbergzakken. Handig om op
het water of in je rugzak je
waardevolle spullen droog op
te bergen. Je smartphone is
bovendien door het doorzichtige
materiaal gewoon te bedienen.
Inclusief koord om om je nek te
hangen. Verkrijgbaar in de maten:
17,5 x 12,5, 25 x 17,5 en 33 x 25 cm.

Vind je eigen weg met kaart,
kompas en GPS. Een duidelijke,
eenvoudige en efficiënte manier
om je te oriënteren, waar je ook
bent. 95 pagina’s.

ScoutProof plaatkompas

ScoutProof kaarthoekmeter

Plaatkompas met 2 schaalverdelingen,
loep en lineaal.

Kaarthoekmeter in het formaat
van een bankpas. Schaal 1:25.000
en 1:50.000.

€ 29,95 / 872590
Solar lader en
powerbank Robust
(10.000 mah)

€ 44,95 / 360110

Powerbank die je kan
opladen met ingebouwde
zonnecellen of doormiddel
van USB-C. De Solar
Charger is waterdicht
(IPX4), valbestendig en
heeft een krachtige
LED zaklamp. Goed
voor 4x herladen van
je smartphone of
2x een tablet.

Xtorm powerbank
(20.000 mah)

€ 49,95 / 360090
Beschikt over 2 USBuitgangen en een 20W
USB-C uitgang. Goed
voor 8x herladen van
je smartphone of 4x
een tablet.

Solar lader
en powerbank 20W
(10.000 mah)

€ 89,95 / 360111

Robuuste outdoor power
bank oplaadbaar via het
ingebouwde, dubbele
4,5W zonnepaneel, voor
maximale energie-opvang.
Goed voor 4x herladen
van je smartphone of
2x een tablet.

Portable Power
Station 300W

€ 429,00 / 360112
Met deze Power Station
heb je altijd en overal
de beschikking over een
stekkeraansluiting met
een krachtige output van
wel 300W. Dankzij de hoge
capaciteit van 281Wh kun
je zelfs grotere apparaten
zoals een laptop, tv of
zelfs een koelbox van
stroom voorzien - voor
meerdere uren!

Vanaf € 2,95 / 4401

€ 7,95 / 342170
Op alle Garmin modellen
zit een exclusief
ledenvoordeel.

OP SCOUTSHOP.NL/GARMIN VIND JE EEN
UITGEBREID AANBOD GARMIN GPSEN

Spatwaterdicht

Suunto A-10

€ 17,50 / 831130

Vernieuwd

€ 1,50 / 346000

€ 23,50 / 342090
De A-10 is een plaatkompas
voor starters. Met een vaste
declinatieschaal en handig ‘snap
lock’ draagkoord (kompas is
eenvoudig van draagkoord los te
koppelen om op kaart te leggen).
Afmeting 94 x 52 mm, gewicht
23 gram. Vloeistof gedempt.

Kaartentas

€ 4,95 / 346060
Spatwaterdicht. Beschermt je
kaarten! Afmeting 26 x 26,5 cm.

Suunto MB-6

€ 94,95 / 342080
Suunto MB-6-global

€ 114,95 / 342040
Kompas Lensatic

Armband kompas

Vloeistofkompas, met geheel lichtgevende roos. Behuizing van metaal.

Armbandkompas, vloeistof gedempt.
Lichtgevende markeringen.

€ 8,95 / 340500
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€ 6,95 / 340200

Suunto spiegel peilkompas
MB-6 met declinatiecorrectie en
hellinghoekmeter. Lichtgevende
markering waardoor kompas ook in
het donker te gebruiken is. De global
variant is wereldwijd te gebruiken.
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Bushcraft | Survival

SAS survival handboek

Wil je de vrijheid van slapen in de natuur ontdekken en weten hoe je dit
zo veilig mogelijk doet? Ga jij een lange reis maken? Dan is dit boek iets
voor jou. Boordevol tips en weetjes, anekdotes en foto’s, verzameld tijdens
talloze nachten in de wildernis.

Een geactualiseerde versie van
hét boeiende en alomvattende
boek met alle informatie over de
gereedschappen en vaardigheden
die een mens nodig heeft om onder
de meest barre omstandigheden te
overleven. 576 pagina’s.

Outdoor handboek:
Overleven in de wildernis

Bushcraft handboek

Tekentang

Alle basisvaardigheden voor
bushcraft, verdeeld over 7
onderwerpen, komen in dit
handboek aan bod. De onderwerpen
vuur, bivak, water, eten, gebruik van
planten en paddenstoelen, tracking
en uitrusting worden uitgebreid
beschreven aangevuld met duidelijk
beeldmateriaal. Nederlandstalig.

RVS tekentang met een spits
toelopend bekje waardoor
ook kleine, jonge teken (nimfen)
gemakkelijk verwijderd kunnen
worden.

€ 22,50 / 850610

Kwantumkorting
vanaf 25 stuks

€ 1,25 p.st.

Survival vuurstarterkitje

Light My Fire firesteel Scout

Firesteel met kompas

Met dit kitje kun je eenmalig een
vuurtje starten. Het kitje bestaat uit
houtjes, harstondel en 2 lucifers.

De originele Zweedse FireSteel van
Light My Fire! Voldoende voor ca.
3.000 maal aansteken. Dit product is
gemaakt van biobased plastic.

Firesteel met in het handvat een
mini-kompasje.

€ 1,50 / 356210

Wildkamperen - Het handboek voor avontuurlijke kampeerders

€ 14,50 / 355421

€ 8,75 / 355451

Met overlevingsinstructies,
zoals morsecodes.

€ 15,95 / 850420

Hoe maak je een schuilplaats om de
nacht door te brengen? Hoe maak je
vuur? Hoe maak je water drinkbaar
met een tampon? In dit boek vind je
alle outdoortips voor een tocht in
de wildernis.

Survival lucifers

Verrekijker 8 x 21

Survival Kit

15 wind en waterproof lucifers
in een waterdichte container.
Inclusief plukje watten (tondel) en
strijkoppervlak dat voorzien is van
een vochtwerende coating.

Centrale scherpstelling en
fijnafstelling voor beide ogen.
Vergroot 8x, lenzen Ø 21 mm.

Waterdichte box met vele handige
voorwerpen zoals een draadzaag,
fluit, verband, naaisetje en
mesje. Daarnaast bevat deze
survival kit ook (Engelstalige)
overlevingsinstructies, zoals
morsecodes, hoe vuur te maken
of hoe aan water te komen.

€ 5,50 / 355600
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€ 21,50 / 344590

€ 25,00 / 872460

€ 29,95 / 872590

€ 8,95 / 330911

€ 14,95 / 325320
Fosco bijl

Naaisetje

Uniek aan deze bijl is de smalle kop en het geringe gewicht (360 gram).
Hierdoor is het de ideale bijl om mee te nemen in je rugzak. Wordt geleverd
inclusief stoffen foedraal.

Compact naaisetje, handig voor
noodreparaties.

€ 12,50 / 300380

€ 2,00 / 325310
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Bushcraft | Survival

Zakmessen | Multitools

Doos met
32 houtkrullen

Ledenvoordeel:

+ GRATIS

Funbadge multitool t.w.v.
€ 2,50 / 509670 bij aankoop
van een Leatherman.
Boomex houtkrullen
(vuurstarters)

€ 5,95 / 356200

Vuur aanmaken is kinderspel met
deze houtkrullen. Gemaakt van een
natuurproduct (houtwol). Geurloos,
geeft geen walmontwikkeling.
Ook handig te gebruiken bij
instructie vuurmaken. Natuurlijk
ook goed te gebruiken voor het
aansteken van (kamp)vuur,
barbecue of openhaard.

Draadzaag

Light My Fire maya sticks

Een draadzaag die met gemak door
hout, metaal, plastic, bot en ijs
zaagt. Ontworpen voor eenieder
die een makkelijk mee te nemen
outdoorzaag zoekt.

Maya Sticks zijn een 100% natuurlijk
hulpmiddel voor het aansteken
van vuur. Gemaakt van stronken
van dennenbomen met een
harsinhoud van maximaal 80%.
Eén tot twee stokjes zijn voldoende
om een vuurtje aan te maken.
Inhoud zakje: 8-10 sticks
(20 cm lang), gewicht 300 gram.

€ 5,50 / 380650

€ 4,95 / 355590

Ledenprijs

€44,95

Bij alle drie de Paracord armbanden
zit in de sluiting een fluitje
en firesteel verborgen.

Leatherman Rev Tool

Leatherman Wave+ Tool

Leatherman Signal

De Leatherman Rev is een compacte
RVS multitool. Met o.a. een tang,
draadknipper, mes, liniaal, fles- en
blikopener, vijl, draadstripper en
diverse schroevendraaiers.

Met 18 functies een zeer complete
multitool. De messen zijn met
1 hand te openen en alle tools
zijn vergrendelbaar. Wordt
geleverd inclusief nylon etui
voor bevestiging aan je riem.

De multitool voor survivallief
hebbers, want naast de standaard
functies bevat deze multitool ook
een firesteel, diamantslijpertje en
een noodfluitje.

€ 49,95 / 382600

Paracord armband
met firesteel

€ 3,95 / 330860

Paracord armband
met firesteel en kompas

€ 4,25 / 330810

Paracord armbanden
met firesteel, kompas en
thermometer

€ 6,95 / 330800

€ 149,95 / 382620

Vanaf 15 stuks

Handle

€ 2,50 p.st.

Knife

Paracordketting met firesteel

€ 2,95 / 330820

Fish scale scraper

Paracord ketting met mini firesteel
en schraper. Leuk voor om je nek,
functioneel tijdens al je outdoor
activiteiten.

€ 159,95 / 382730

Can opener

Spanner

Saw

Cutter
Fork
Tweezers

All weather notitieblok

€ 3,50 / 740400 (klein)
€ 4,50 / 740450 (groot)
Handig notitieblok dat 100%
weatherproof is en dus tegen regen
en water kan! Voorzien van ringband
aan de bovenzijde. Verkrijgbaar
in twee maten: klein 7,5 x 12,5 cm
en groot 10 x 15 cm. Inhoud ca.
50 bladzijden.
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Multi survivalbox

€ 17,50 / 300870
Superhandig, een box met daarin alle
noodzakelijke survivaltools. Bevestig de
benodigde tool op het meegeleverde handvat
en ga er mee aan de slag. De tools zijn hierdoor
groter dan wanneer je een multitool gebruikt.

Pencil
Fishing tackle set

Sewing set

Spoon

Screwdriver bits

2 Matches
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Zakmessen | Multitools
Tools

UITGERUST
MET SPRINGASSISTEDOPENING

Zakmessen | Accessoires

Ook handig!
Klik de messen aan elkaar.
Deze functionaliteit geldt voor
zowel de Mora Knife Basic,
en Pro Safe.

NIEUW

Expeditie Natuur 6-delig zakmes

JKR-430-wood

ScoutProof Lock-knife Extreme

Zwart gecoat RVS lemmet.
Handgreep van aluminium
en fiber schaaldelen.
Lemmet: 8,5 cm.

Zeer robuust mes met droppoint
lemmet en backlock vergrendeling.
De zwarte accenten zorgen voor een
goede grip. Het lemmet is 7 cm lang
en hierdoor dus zeer geschikt voor
de kinderhand.

Homeij Lock-knife Woodlock

Homey’s Lock-knife Xtrail K2

Lock-knife Wood-tech

Stevig zakmes met een handvat van
rozenhout. Lemmet is voorzien van
een zwarte coating. Wordt geleverd
inclusief stevig nylon etui.
Lemmet: 8,5 cm.

Half gekarteld mes met liner-lock
vergrendeling. Het lemmet is
gezandstraald en afgewerkt met
een stone wash finish.

Met één hand te openen vergrendeling
met een liner-lock. Voorzien van
broekclip. Lemmet: 8 cm.

Mesfoedraal powernylon

Fallkniven diamant
keramische wetsteen

€ 8,95 / 385151 / groen
€ 8,95 / 385152 / blauw

NIEUW

Mora Knife Companion Stainless

Vanaf € 14,95 / 381110

Kwaliteitsmes uit Zweden van
het merk Mora, ideaal voor
houtbewerking. Inclusief
kunststof schede met riemclip.
Lemmet: 10 cm. Verkrijgbaar in
diverse kleuren.

€ 18,95 / 381999

LIMITED
EDITION

€ 19,95 / 382040

Mora Knife Pro Safe

Mora Knife Basic

Een stevig mes met stompe punt,
carbonstaal lemmet. Wordt geleverd
met kunststof schede met riemclip.
Lemmet: 8,2 cm.

Elk jaar brengt Mora een uniek gelimiteerd mes op de markt. De Mora Basic in
een unieke kleur. Wordt geleverd met kunststof schede met riemclip en extra
clip, waardoor je meerdere schedes aan elkaar kan bevestigen. Lemmet 9,1 cm.

€ 12,95 / 381200

Uitgerust met een schaar,
blik-en flesopener, kurkentrekker,
schroevendraaier en vijltje.
Mooi mes voor de kinderhand.

€ 9,95 / 383650

€ 29,95 € 19,95 / 382020

€ 19,75 / 382010

€ 9,95 / 381011 / 2022 editie (blauw-grijs)
€ 9,50 / 381010 / 2021 editie (grijs-groen)

€ 7,95 / 386540

Stevig mesfoedraal gemaakt van
versterkt nylon. Voorzien van
riembevestiging. Goed voor messen
tot 13 cm.

MADE IN
THE USA

€ 19,95 / 387120

Combinatiesteen van diamant
en keramiek, bestaande uit fijn
diamantsteen (25 micron) en
keramisch steen gemaakt van
synthetische saffier. Inclusief
lederen foedraal. Afmeting:
75 x 25 mm.

Smith’s messenslijper

€ 4,95 / 387070

Buck Lock-knife Bantam

€ 21,95 / 383320 / small
Lemmet: 4 cm.

€ 25,95 / 383330 / medium
Lemmet: 6,5 cm.

€ 32,95 / 383340 / large

Lemmet: 8 cm, inclusief broekclip.

€ 39,95 / 383260 / extra large
Lemmet: 9 cm, inclusief broekclip.

Het kunststof handvat ligt erg goed in
de hand. Vergrendelbaar en met één
hand te openen.
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Blackfox Hunting Knife

€ 43,95 / 380120

Lemmet van staal. Heft gemaakt
van packawood / presswood. Wordt
geleverd met lederen riemfoedraal.
Lemmet 10 cm.

Smith’s messenslijper met firesteel

€ 11,95 / 387090

In de firesteel zit tevens een fluitje.
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Victorinox

Elk Opinel mes is
vergrendelbaar met een

Opinel

virobloc draaivergrendeling.

Victorinox Walker

€ 21,50 / 383010
Net wat kleiner dan soortgelijke
messen en hierdoor goed geschikt
voor de kleinere kinderhand.

Victorinox Mini Classic

€ 18,95 / 385250 / rood
€ 18,95 / 385270 / geel
5-delig zakmesje voor aan je
sleutelbos. Lemmet: 4 cm.

Victorinox Climber

€ 37,95 / 383020
10-delig zakmes, met o.a. schaar,
kurkentrekker, etc. Lemmet: 7 cm.

Opinel No. 08 ScoutProof RVS

Opinel Zakmesetui

Originele Opinel No. 08 mes met ScoutProof-logo
gravering in het heft.

Lederen zakmesetui, met riemlus bevestig je het etui
eenvoudig aan je riem. Geschikt voor No. 07, 08 en 09.

€ 15,70 / 386560

€ 15,50 / 385550

IDEAAL
STARTERS
MES

Victorinox Spartan Wood

Victorinox Ranger

Met walnoten schaaldelen. 8-delig
met o.a. flesopener, kurkentrekker,
blikopener en schroevendraaiers.

14-delig zakmes, met o.a.
houtzaag, ijzerzaag, vijl, schaar,
etc. Lemmet: 6,5 cm.

€ 39,95 / 383100

Opinel No. 07 Kid RVS

Opinel No. 07 RVS

Het zakmes Opinel Kid is met zijn stompe punt een veilig
en sterk mes, licht in gewicht en makkelijk in gebruik.
Verkrijgbaar in de kleuren groen, fuchsia rood en
blank hout.

RVS lemmet en lederen koordje. Lengte lemmet: 8 cm.
Verkrijgbaar in de kleuren oranje, blauw, groen en paars.

€ 12,30 / 385530 / blank hout
€ 13,75 / 385510 / groen
€ 13,75 / 385610 / fuchsia
€ 13,75 / 385620 / rood

€ 56,50 / 383060

€ 13,95 / 385450 / oranje
€ 13,95 / 385460 / blauw
€ 13,95 / 385470 / groen
€ 13,95 / 385480 / paars

Victorinox Houtsnijden

Opinel No. 08 Outdoor RVS

€ 23,95 / 831210
Victorinox reserve-onderdelen

€ 1,95 / 385700 / pincet
€ 1,95 / 385710 /
tandenstoker
€ 3,50 / 385720 / mini
schroevendraaier

Victorinox keycord

€ 3,50 / 386450

Keycord voor je zakmes.

Maak in een paar minuten tijd praktische
en grappige objecten met niets meer
dan een origineel Victorinox zakmes.
Tientallen gemakkelijke stap-voorstapprojecten.

(voor in de kurkentrekker)

Ledenvoordeel:

+ GRATIS

€ 30,50 / 385490

Met 3,5 cm kartels om touwen door te snijden,
harpsleutel (4 tot 10 mm) en veiligheidsfluitje.
Lemmet: 8,5 cm.

Opinel No. 08 RVS

€ 15,70 / 385800 / khaki
€ 15,70 / 385810 / rood
€ 15,70 / 385820 / zwart
€ 15,70 / 385830 / navy
€ 15,70 / 385840 / burgundy
Het klassieke Opinel mes in vrolijke kleurtjes. Lemmet:
8,5 cm. Verkrijgbaar in de kleuren khaki, rood, zwart,
navy, burgundy en blank hout.

mesketting bij aankoop

Victorinox messenslijper

€ 15,95 / 387130

Compacte slijper in de vorm van
een pen, met keramische slijpsteen
en slijpgleuf.
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Victorinox Scoutsmes

€ 22,95 / 385350

Mooi zakmes met o.a. mes, klein
mes, flesopener, blikopener, priem,
kruiskopschroevendraaier, pincet.
Voorzien van ScoutProof-logo.

van het Scoutsmes.

Opinel No. 07 Outdoor Junior RVS

€ 18,95 / 385380 / blauw
€ 18,95 / 385390 / rood

IDEAAL
STARTERS
MES

Met afgeronde punt en op de achterkant een fluitje.
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Op het water

Bijlen

Funnaambandjes

€ 0,50 / 546400/ bakboord
€ 0,50 / 546410 / stuurboord
€ 0,50 / 546380 / Ik kom altijd
boven drijven
Waterdichte container
€ 16,95 / 440400 / 3,6 liter
€ 22,95 / 440450 / 6,4 liter
Handig om je waardevolle spullen
in op te bergen als je op het water
bent. Blijft drijven en aan de deksel
kun je een touw bevestigen.

Het zeilboek

€ 20,95 / 823260
Het Zeilboek is het geheel
vernieuwde en moderne
cursusboek voor de kwalificaties
CWO kielboot I t/m IV.

Fiskars CanadaSolid
Outdoorbijl 35 cm

Fiskars bijl X7
36 cm

Fiskars kloofbijl X17
60 cm

Vlijmscherpe bijl van carbonstaal,
hierdoor makkelijk te slijpen en dus
scherp te houden. Vergelijkbaar met
de Fiskars X7.

Gewicht bijlkop 470 gram.

Gewicht bijlkop 1090 gram.

Fiskars bijlenslijper

No-axe houtklover

Barebones Pulaski axe
53 cm

Handige slijper, speciaal voor bijlen
en grote messen.

‘s Werelds meest makkelijke en
veiligste manier om aanmaakhout
te maken en hout te kloven zonder
gebruik van een bijl. Ook te
gebruiken door kinderen!

€ 44,95 / 300390

€ 60,95 / 300150

€ 74,95 / 300360

Funbadge Sail On

€ 2,50 / 509630

Harpsleutel

€ 2,50 / 382580
Onmisbaar op een lelievlet. Past in
je borstzak of bevestig hem aan je
fluitkoord.

Funbadge Get Wet

€ 2,50 / 509620

€ 21,95 / 387250
Matrozenmes met marker

€ 41,95 / 380010

Matrozenmes met marler in één.
Inclusief lederen foedraal voor
bevestiging aan je riem.

€ 117,95 / 899210

€ 149,00 / 899100

Bijl en schop in één. Functioneel,
oerdegelijk met een authentieke
uitstraling.

Mora Knife Floating
Zeemansmes met marlpriem
Nostromo

€ 39,95 / 380011

Zeemansmes met marlpriem en
harpsleutel, inclusief foedraal.
De marlpriem heeft een afgeronde
punt om touwbeschadigingen te
voorkomen. Het mes heeft een
half gekarteld lemmet.
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€ 29,95 / 381030
De man en het hout
De bijbel voor de houtstoker

€ 15,00 / 810300

Onontbeerlijke en praktische
handleiding voor alles wat te maken
heeft met het kappen, hakken,
stapelen en het in de fik steken van
alle soorten hout.

Door het kurken heft blijft dit mes
drijven en dankzij de lime-groene
accenten bovendien makkelijk terug
te vinden. Een stevig mes met stompe
punt en carbonstaal lemmet. Wordt
geleverd met kunststof schede met
riemclip en extra clip, waardoor je
meerdere schedes aan elkaar kan
bevestigen. Lemmet: 9,5 cm.

Mini klapschop

€ 11,95 / 302050
De Pypere bijl 38 cm

€ 24,95 / 300400

Steel gemaakt van essenhout.
Gewicht bijlkop 800 gram.

Klapzaag Wolverine

€ 11,50 / 302100

Inklapbare en vergrendelbare
outdoorzaag. ingeklapt 23 cm
en uitgeklapt 38 cm.

Mini klapschop, zodat je het gemakkelijk
op kamp of hike mee kan nemen.
In twee standen te gebruiken: als schep
en als ploeg. Ideaal om rond de tent een
watergeul te maken. Uitgeklapt 41 cm
lang. Afmeting blad: 13 x 9,5 cm.
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Is dat echt de wet?

€ 15,95 / 803112
De wereld is vol met vreemde wetten en sommige lijken
volslagen getikt. Jij moet bepalen of het echt de wet is of niet.

Pocket Escape rooms

€ 11,95 / 803630 / Diefstal in Venetië
€ 11,95 / 803640 / De tijd vliegt
€ 11,95 / 803650 / Het lot van Londen
€ 11,95 / 803660 / Het mysterie van Eldorado
Een heuse ‘escape room’-ervaring in een compact doosje.
Het enige dat je hebt is een stapel van 60 kaarten vol raadsels
en voorwerpen. Lukt het je om met je teamgenoten op tijd
alle opdrachten uit te voeren?

Weerwolven Het Pact

Weerwolven van Wakkerdam

Met deze doos kun je Weerwolven van Wakkerdam met
maar liefst 47 personen spelen. Bevat naast het basisspel
de uitbreidingen: Volle Maan, Karakters en Het Dorp.

€ 11,95 / 803080

€ 37,95 / 803030

€ 11,95 / 803100

De Karakters in Wakkerdam

Volle Maan in Wakkerdam

€ 11,95 / 803070

Weerwolven van Wakkerdam. Wakkerdam wordt door
weerwolven geteisterd. De inwoners besluiten met elkaar
een oplossing te bedenken met als doel de weerwolven
te ontmaskeren en uit de stad te verjagen! Er is één groot
nadeel: de weerwolven bevinden zich onder de burgers
(spelers).
De Karakters in Wakkerdam. Deze uitbreiding op
Weerwolven van Wakkerdam bevat 16 spectaculaire,
nieuwe rollen. Sommige geven de spelers extra
informatie, andere hebben speciale doelen. Weerwolven
van Wakkerdam wordt zo nog spannender!
Volle Maan in Wakkerdam. Uitbreiding op Weerwolven
van Wakkerdam en bevat maar liefst 39 varianten,
5 nieuwe karakters en 36 gebeurtenissen, die het
basisspel een compleet nieuwe draai geven.

Black Stories

€ 10,95 per set

Wedden dat je het kan?

€ 25,95 / 803113

In dit hilarisch, spel proberen alle spelers de meest
bizarre en leuke opdrachten uit te voeren, terwijl de
andere spelers wedden of de speler dit succesvol kan
uitvoeren of niet!

36

Het ultieme spel voor bij het kampvuur, Black Stories.
Dit speel je met minimaal twee spelers.
Eén iemand leest een situatie (Black Story) voor vanaf een
kaartje. De overige spelers gaan nu als echte detectives
proberen te achterhalen wat de oorzaak kan zijn van het
mysterieuze, enge of spannende raadsel op de kaart!
De gestelde vragen mogen alleen met ‘ja’ of ‘nee’ worden
beantwoord. Elke set bevat 50 raadsels, eerdere edities
hoef je niet in je bezit te hebben. Een ander raadsel
proberen dan de mysterieuze, enge of spannende Black
Stories? Real Crime, Red, Green, White en Rainbow stories
zijn varianten op Black Stories.

KIJK VOOR HET ACTUELE AANBOD OP
SCOUTSHOP.NL/BLACK-STORIES
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Outdoor kids: Spoorzoeken

€ 12,50 / 810260

Outdoor kids: Sterrenkijken

Parachute 305 cm

€ 12,50 / 810270

€ 35,95 / 391300

Outdoor kids: Huttenbouwen

Met deze parachute kan je
verschillende spellen spelen die
de samenwerking bevorderen.

€ 12,50 / 810280

Word een spoorzoek pro! Speur
samen met je kinderen de
sterrenhemel af, ga op zoek naar
pootafdrukken, laat je kinderen
ontdekken welk weer het wordt en
bouw een oerstevige hut.

Bubble Lab

Bouwpakket motorboot

Spoorzoeken actiespel

Maak zelf gigantische zeepbellen! In
deze koker zitten 2 stokken en touw
om je eigen Bubblestok te maken en
poeder voor het maken van 5 liter
sop. Eén liter is goed voor ongeveer
één uur speelplezier.

Maak van een houten plankje een
bootje. Hoe gaaf is het als die ook
kan varen? Monteer eenvoudig deze
motor en je hebt je eigen minimotorboot. Werkt op 1x AAA
batterij (meegeleverd).

Met de hulp van Max, een echte
speurneus, ga je aan de hand van
verschillende opdrachten de dief
zoeken. Volg het kruimelspoor!

€ 12,95 / 391160

€ 9,95 / 808990

€ 12,95 / 803210

Toren van Hanoi

€ 7,95 / 391280
Beaver hybride solar toy set

€ 21,95 / 808210

6-in-1 solar toy set

Met de Beaver bouwpakket maak je
een hybride voertuigje dat beweegt
(en klimt!) op zonne-energie of
op bijgeleverde batterij.

Maak zes verschillende modellen, die
tot leven komen door zonne-energie.
(één model per keer).

€ 17,95 / 808200

Verplaats de schijven van de
middelste schijf naar één van de
andere schijven. Per zet mag slechts
1 schijf verplaatst worden. Daarbij
mag nooit een grotere schijf boven
een kleinere schijf geplaatst worden.
Leuk voor op een post tijdens een
hike of speel het in estafette.

Giga vier op een rij

€ 55,95 / 391271
Speel 4-op-een-rij op een bord van
meer dan een halve meter breed!

Branderset voor leer en hout

XL Yahtzee

Graveer je eigen naam of (groeps)
logo in je dasring. Ook te gebruiken
op hout. Leuk als opkomst of om je
eigen kampherinnering te maken.
De branderset bevat 6 verschillende
opzetstukken.

Het klassieke dobbelspel Yahtzee in
een extra grote variant. De houten
dobbelstenen hebben een afmeting
van 5,5 centimeter! Deze zijn
natuurlijk ook los te gebruiken
voor elk willekeurig ander spel.

€ 19,95 / 808040
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€ 31,95 / 391273

Dobbelsteen schuimrubber

€ 4,95 / 391210 / blauw
€ 4,95 / 391230 / geel
€ 4,95 / 391250 / rood
Grote dobbelsteen van
schuimrubber met afmeting
van 15 x 15 x 15 cm.

14-in-1 Solar robotset Rabbit

Superleuke elastiekspelletjes

Bouw maar liefst 14 verschillende
modellen op zonne-energie
(één model per keer). Geschikt voor
kinderen vanaf 10 jaar.

In dit doosje zitten kleurige kaarten waarop een heleboel elastiek spelletjes stap
voor stap zijn uitgelegd. Wordt geleverd inclusief elastiek, zodat je meteen aan de
slag kunt! Trommel snel enkele vrienden en vriendinnen op, span het elastiek om
jullie enkels en springen maar! Ook leuk voor een opkomst.

€ 34,95 / 808310

€ 12,50 / 872430
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Inclusief een handige houten

draag-bewaarkrat.

Piraten speurtocht

€ 28,95 / 391281

Speurtocht voor binnen en buiten

€ 21,95 / 803212

In deze spannende doos zit alles wat je nodig hebt voor een echte
schattenzoektocht inclusief glanzende gouden munt die dient als schat.
De route naar de schat zat je zelf uit op de uitwisbare bordjes. Dit spel is
hierdoor vaker te spelen, zowel binnen als buiten.

Mölkky deluxe

Mölkky is net als Kubb een
werpspel van hout. Met de
werpstok (speerwerper) gooi
je een genummerde kegel om.
Gooi je één kegel om dan is het
getal van de kegel je score, gooi
je meer dan één kegel om dan is
het aantal omgegooide kegels je
score. De speler die als eerste
50 punten heeft, is de winnaar!
Ga je over de 50 punten heen
dan ga je terug naar 25 punten.

De Kubb deluxe versie wordt
geleverd inclusief een handige
houten draag-bewaarkrat.

Het spel Mölkky (ook wel Nummer
Kubb of Houthakkersspel genoemd)
speel je met minimaal 2 personen
van 4 jaar of ouder.

€ 9,95 / 391231

€ 29,95 / 391220

XL toren

€ 21,95 / 803211

Mölkky

Wie heeft een vaste hand en stalen
zenuwen? XL Tower is een extra
grote versie van het klassieke
torenbouwspel Jenga! De stenen
zijn 11 x 4,2 x 3,5 cm.

Inclusief een handige houten
draag-bewaarkrat.

€ 49,95 / 391142

Mölkky scoreblok

€ 6,95 / 391232

Noteer de scores van je Mölkky
wedstrijd in dit handige scoreblok.

Mölkky startstok

Te gebruiken als ‘lijn’ waarachter
je staat om te werpen.

50 magische goocheltrucs

€ 10,95 / 803480
Boemerang glow in the dark

Kubb

Kubb deluxe

Glow in the dark boemerang waardoor
je er ook in het donker mee kan spelen.
Inclusief uitleg hoe te werpen én
waarom een boemerang (bij een
goede worp) weer terugkomt.

Kubb Game is een klassiek spel
dat al gespeeld werd in de tijd
van de Vikingen. Kubb wordt
buiten gespeeld door twee teams.
Doel van het spel is om eerst alle
ridders van de tegenstander om
te gooien en daarna de koning.
Inclusief spelregels en bewaarzak.
Inhoud: 1 koning, 10 Kubb blokken,
6 werpstokken en 4 hoekstokken.
Gemaakt van dennenhout.

De Kubb deluxe versie wordt
geleverd inclusief een handige
houten draag-bewaarkrat.

€ 5,95 / 803280

€ 26,95 / 391200

Met deze 50 kaarten word je snel
een echte goochelaar en kun je je
eigen goochelshow opvoeren!

€ 49,95 / 391141

50 Verbluffende proefjes
om zelf te doen

€ 10,95 / 712120
Handig voor op kamp

Kaartspel Ezelen

€ 9,95 / 803020
Ezelen, het vrolijke kaartspel
dat iedereen kent. Met grappige
dierenkaarten en echte ezels.
Leuk voor een vrij uurtje op kamp.
Al geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.
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Tiny Tins spelletjes in een blikje

€ 5,95 / 803150 / Vlotte geesten
€ 5,95 / 803180 / Regenwormen
Populaire spelletjes die je in je broekzak
kan meenemen.

of vakantie.

Laat onder water een bonte vulkaan
uitbarsten. Voer een magische truc
uit met gist en suiker. Laat kleuren
verdwijnen en slangen dansen.
Maak onzichtbare inkt of laat
het regenen in de keuken…
Ruim voldoende proefjes om
een opkomst mee te vullen.

Classic bean bag

€ 26,95 / 391272
Mik, gooi en scoor! Werp om de beurt
een bean bag tot dat beide spelers/
teams alle vier de zakjes geworpen
hebben. Elke bean bag wat op het bord
ligt levert één punt op. Elke bean bag
die volledig door het gat gevallen is,
levert drie punten op. Wie als eerste
21 punten heeft wint.

50 Logicaraadsels voor
jonge raadselfans

€ 10,95 / 803620

Tijd voor wat denkwerk! Breng je
hersencellen in beweging en los
deze soms verdraaid lastige logische
raadsels op.
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vanaf 15 stuks

€ 4,95 p.st.

Mini mondharmonica
aan ketting

€ 4,95 / 330400

Insectenhotel

€ 10,50 / 391830
Maak een gaaf insectenhotel voor
in de tuin.

Expeditie natuur
kompas sleutelhanger

Survival armband

€ 3,95 / 330330

€ 5,95 / 340610 / rood
€ 5,95 / 340660 / blauw

Eenvoudig kompasje met
karabijnhaak. De karabijnhaak
is handig voor bevestiging aan je
riem of rugtas. Wordt in
assorti kleuren geleverd.

Stoere armband voor de beginnende
avonturier. Uitgerust met kompas,
noodfluitje, vuurstarter en een
paracord-touw van ca. 2,20 m lang.
Lengte armband: 21 cm.

Geheimschrift pen camera

De Yukon vuurman

Sleutelhanger kompasje

Deze pen schrijft ‘onzichtbaar’,
de ‘inkt’ is alleen leesbaar met het
afneembare UV-cameraatje op
de pen.

Een spannend verhaal, een leerboek
en een kijkboek met sfeervolle
illustraties! Meer dan 300 tekeningen
leren je alles over de natuur en
de technieken om te overleven.
Een boek voor 11 tot 14 jarigen,
of eigenlijk voor jong en oud!

Klein kompasje van PVC, voor aan je
sleutelbos. Diameter: 4 cm.

€ 5,95 / 810220

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 wat de natuur te bieden heeft.
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Insectenkijker

€ 3,95 / 725760
De loep aan de bovenkant vergroot
3x en 5x. Doorsnede 6,2 cm,
hoogte 6,7 cm.

€ 4,75 / 330310

Avontuur in de natuur
Zo doe je dat

€ 9,95 / 712240

€ 3,95 / 808611

Leo da Vinci Survivalgids
voor jonge ontdekkers

Kompas karabijn

€ 24,95 / 872670

€ 1,00 / 340020

50 natuurexperimenten
om zelf te doen

€ 10,95 / 803470

Tuinen, parken en bossen zitten
vol geheimen. Met deze 50 kaarten
kun je achter een aantal van deze
geheimen komen. Wie houdt dat het
langste vol?

Survivalfluit

Multi sleutelhanger

Fluit met witte LED. Voorzien van kompas, thermometer, vergrootglas,
seinspiegeltje, klein opbergvakje en draagkoord. Afmeting 3,5 x 3 x 10 cm.
Wordt geleverd inclusief batterij.

Deze sleutelhanger heeft een
kompasje, een thermometertje
en een ledlampje!

€ 3,95 / 320350

€ 7,95 / 330430
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Outdoor cooking
Meebesteltip.

Met een Dutch Oven
kan je vrijwel alles

bereiden op het kampvuur.
Petromax Dutch Oven brood /
casserole pan

€ 54,95 / 350660

Speciaal voor het bakken van broden
of cake.

Petromax Professionele lid lifter

Petromax Poffertjespan

Veilig en gebruiksvriendelijk. Doordat
je de deksel aan de greep klemt, kan
de deksel niet kantelen en kan er dus
geen as in je Dutch Oven komen.

Gietijzeren poffertjespan goed voor
30 poffertjes! Door de vlakke bodem
te gebruiken op het fornuis, maar
ook op open vuur of op de barbecue.

€ 24,95 / 351190

€ 36,95 / 350690

Petromax Dutch Oven trivet

€ 24,95 / 351030

Gietijzeren trivet om in je Dutch Oven
te leggen, ter voorkoming van het
aanbranden van bijvoorbeeld brood.

Petromax Dutch Oven
onderhoudsmiddel

€ 14,95 / 351240

Een onderhoudsmiddel voor de
Dutch Oven. Deze conditioner
is gemaakt van natuurlijke
ingrediënten. Biedt bescherming
en behoud van kwaliteit voor de
Dutch Oven.

Van broden tot stoofpotten
en van taarten tot soepen.
Petromax Cabix+ briketten

€ 11,95 / 351320

Petromax Dutch Ovens

€ 24,95 / 351699 / ft0.5 (0,56 l)
€ 41,95 / 351500 / ft1 (1,7 l)
€ 54,95 / 351510 / ft3 (2,3 l)
€ 79,95 / 351520 / ft4.5 (5,2 l)
€ 89,95 / 351530 / ft6 (7,6 l)
€ 99,95 / 351540 / ft9 (10,4 l)
€ 129,95 / 351550 / ft12 (14 l)
€ 174,95 / 351560 / ft18 (21,5 l)
Alle Dutch Ovens zijn verkrijgbaar
met én zonder pootjes. De gietijzeren
pan is 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.
De deksel is voorzien van pootjes,
waardoor je op zijn kop, de deksel ook
kan gebruiken als bakplaat.

Kokosbriketten branden langer en
bereiken een hogere temperatuur.
Hierdoor is je temperatuur beter te
regelen en heb je minder briketten
nodig. Deze briketten zijn speciaal
ontwikkeld voor gebruik bij Dutch
Ovens. Door de ribbels is er een
optimale luchttoevoer, waardoor ze
beter gloeien wanneer ze op
een Dutch Oven liggen.

LEDENVOORDEEL
Bij aankoop van een Dutch Ove
n
tot en met maat ft4.5 ontvang

je als lid van Scouting Nederland
een gratis Dutch Oven schraper

t.w.v. € 4,95. Bij grotere Dutch
Ovens ontvang je een gratis potje
5.
onderhoudsmiddel t.w.v. € 14,9

Ook zonder
pootjes verkrijgbaar
Petromax Driepoot
Petromax driepoot D ring

Petromax skillet met steel

Maak eenvoudig een outdoor cooking
driepoot met drie takken. Het enige
wat je nodig hebt is deze D ring.

Gietijzeren skillet met steel én een
handgreep. Door deze extra greep
kan je de skillet, ondanks zijn gewicht,
goed in balans houden. Inclusief
twee handige schenktuiten voor het
uitschenken van bijvoorbeeld jus.

€ 24,95 / 350240

€ 74,95 / 350270

€ 44,95 / 351460

Zeer degelijke driepoot voor boven het
kampvuur. Hoogte instelbaar van 88 tot
159 cm, maximaal belastbaar tot 40 kg.

50 heerlijke vuurpotrecepten
Petromax aardappel/
groente cooker

€ 59,95 / 350700

Speciaal ontworpen voor het
bereiden van aardappelen en
groenten op het kampvuur.
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€ 16,95 / 810060

Petromax Vuurbestendige
handschoenen

€ 34,95 / 351390

Gemaakt van stevig ruw
leder met Aramide vezels.
Beschermd tot 300 graden
celcius.

Petromax Skillet 30 cm

€ 44,95 / 351410

Met twee handgrepen en handige
schenktuiten.

Dit boek bevat alle basisinformatie
over hoe de Dutch Oven te gebruiken,
te onderhouden én professionele
tips om te grillen, koken, braden,
smoren, roken en bakken op het
vuur! Daarnaast bevat het 50 geniale
recepten voor de Dutch Oven
waardoor je direct aan de slag kan.

Petromax Dutch
Oven staalspons

€ 15,95 / 351230
Een sterke staalspons.
Geschikt voor het
schoonmaken van de Dutch
Oven. Zorgt voor optimale
reiniging, zonder dat er
beschadigingen ontstaan.
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Outdoor cooking
Barebones Cowboy fire pit grill

€ 495,00 / 898970 / 30 Inch
€ 295,00 / 898940 / 23 Inch
De Barebones Fire Pit Grill is een complete set om op te koken. Een must have voor elke outdoor cooking liefhebber.
Je kan er mee barbecuen, je kan er op koken, maar is ook te gebruiken als vuurbak. Het systeem is een stevig stalen
constructie en wordt zeer compleet geleverd. Een demontabele stang om je Dutch Ovens of kookgereedschap aan op te
hangen. Eén grillrooster die eenvoudig in hoogte te verstellen is. De poten zijn eenvoudig te demonteren waardoor de
grill als vuurbak gebruikt kan worden.

Petromax Rocket hout stove

€ 139,95 / 350355

De Petromax Rocket stove een zeer efficiënte houtbrander, waarmee je in korte
tijd hoge temperaturen bereikt. Ideaal bij het koken in de Dutch Oven. Ook handig
om je briketstarter mee aan te steken.

Barebones side table
voor Cowboy fire pit grill

Barebones grillrooster
voor Cowboy fire pit grill

Handige side table als uitbreiding op
de Cowboy fire pit grill.

Te gebruiken als uitbreiding
(2e rooster) op de fire pit grill.

€ 79,00 / 898960 / 30 Inch
€ 59,00 / 898930 / 23 Inch

Petromax vuurketel

Petromax Dutch Oven schraper

Snel, gemakkelijk en met weinig
brandstof water koken? Gebruik
dan de dubbelwandige vuurketel
van Petromax.

Dutch Oven schraper die precies de
ronding van een Dutch Oven heeft.
Hierdoor zijn etensresten eenvoudig
te verwijderen.

€ 79,95 / 350315

€ 79,00 / 898950 / 30 Inch
€ 59,00 / 898920 / 23 Inch

€ 4,95 / 351260

Petromax Atago

€ 239,95 / 899150
Te gebruiken als barbecue, vuurplaats,
oven, maar ook te gebruiken met je
Dutch Oven. Geschikt voor o.a.
houtskool, briketten en hout. Door
de RVS rand gaat er weinig warmte
verloren waardoor je minder brandstof
nodig hebt. Wordt geleverd inclusief
rooster waardoor die ook als barbecue
te gebruiken is.

Handige accessoires voor de Cowboy fire pitt grill

€ 39,00 / 898820 / kolenschep
€ 39,00 / 898830 / soeplepel
€ 39,00 / 898840 / spatel

Handige accessoires voor de Cowboy fire pitt grill

€ 29,00 / 898870 / barbecuevork
€ 29,00 / 898880 / barbecuelepel
€ 29,00 / 898860 / visspatel
€ 29,00 / 898850 / vleestang

Petromax koffie percolator
Petromax Loki 2.0 houtkachel

€ 259,95 / 899050

Te gebruiken als outdoor kooktoestel, tent- of tuinkachel.
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€ 49,95 / 350310

Gemaakt van geëmailleerd staal.
Inhoud 1,5 liter, goed voor circa
9 koppen koffie / thee.
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Outdoor cooking

Barebones gietijzeren
koekenpan

€ 49,00 / 898780

Mooie vlakke gietijzeren pan voor
het bakken van pannenkoeken,
pizza’s of spiegelei. De verlaagde
rand aan de voorzijde maakt het
keren van je maaltijd makkelijker.

Barebones gietijzeren grillplaat

€ 59,00 / 898790

Tweezijdig te gebruiken, één zijde met
gril reliëf en een platte zijde.

Barebones emaille soeppan

€ 59,95 / 898710

Met twee handgrepen en handige
schenktuiten.

Alle emaille artikelen van Barebones zijn óók geschikt voor
gebruik op het (kamp)vuur. Het emaille heeft een met de

Petromax bakplaat en / of vuurplaat

€ 99,95 / 899110 / 48 cm
€ 119,95 / 899130 / 56 cm

Een vuurschaal om op te stoken en een bakplaat om op
te barbecueën in één. De plaat staat vrij van de grond
waardoor je er veilig op kan stoken. De drie poten zijn
eenvoudig uit de gebogen plaat te draaien. Hierdoor is
het geheel als een compact pakket mee te nemen.
Ideaal dus om mee te nemen op kamp.

Petromax kampvuur- grillstandaard

€ 119,95 / 899170

Plaats de staander in de grond, hang de haken eraan en
koken maar. Door het gewicht aan de haken klemt deze
zich vast aan de staander. Wordt geleverd inclusief de
3 afgebeelde armen/haken en grillrooster. De twee
andere haken gebruik je voor bijvoorbeeld Dutch Oven
of voor de pindasaus.

hand afgewerkte koperen afwerking, waardoor het unieke

stukken worden die toch samen een geheel vormen.

De matte afwerking geeft het een authentieke look.

Barebones emaille theepot

Barebones emaille steelpan

Geëmailleerd theepot die ook op het
(kamp)vuur gebruikt kan worden.

Steelpan ook geschikt voor op het (kamp)vuur. Inhoud 1,83 liter.

€ 49,00 / 898680

€ 49,00 / 898700

Petromax vuurbrug

€ 189,95 / 899160
De Petromax vuurbrug is het ideale hulpmiddel bij outdoor cooking. Je zet de vuurbrug boven een vuur, aan de
meegeleverde haken hang je eenvoudig je Dutch Oven, percolator of bakplaat. Meegeleverd worden 5 haken van
4 verschillende lengtes. Tevens meegeleverd is een barbecuerooster, deze hang je aan de twee kortste haken. De brug
biedt dan nog voldoende ruimte voor bijvoorbeeld je Dutch Oven. De set is eenvoudig in elkaar te zetten, door de vier
poten staat de vuurbrug bovendien zeer stevig en dat is wel zo veilig.

Barebones gietijzeren
skillet met deksel

Barebones Iron oven 8-delig

Het kookoppervlak en de dekselrand
zijn extra gepolijst. De skillet is
voorzien van twee gietmonden.

Met deze stijlvolle all-in-one grill, heb je alles bij de hand voor de ultieme
buitenkook ervaring. Te gebruiken als grill, (Dutch) oven of barbecue.
Te gebruiken boven open vuur of kolen.

€ 118,95 / 898791
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€ 199,00 / 898800

Barebones grillrooster voor bij het kampvuur

€ 35,00 / 898890 / rond
€ 59,00 / 898900 / rechthoek
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Bij het kampvuur

Mondharmonica

Kampvuur handboek

Kampvuur popcornpoffer

Voor muzikale begeleiding bij het
kampvuur.

Het complete handboek voor
lange avonden bij het kampvuur.
Van het aansteken van het vuur tot
kampvuurverhalen en -recepten.

Heerlijk zelf popcorn maken boven
een kampvuur of gasbrander! De pan
is voorzien van een anti-aanbaklaag.
Hierdoor is die ook te gebruiken voor
het bakken van pannenkoeken boven
het (kamp)vuur.

€ 8,50 / 330401

Tosti-ijzer gietijzer dubbel

Wafel-ijzer

Kampvuur broodstok

Maak op eenvoudige wijze de
lekkerste tosti’s op open vuur of
barbecue. Biedt ruimte aan twee
tosti’s! Afmeting 11 x 22 cm, lengte
70 cm, gewicht 2,1 kg.

Wafels met vers fruit smaken bij het
houtvuur nog lekkerder dan thuis.
Voor wafels van 8 x 15 cm. Lengte
75 cm.

Broodstok met metalen kern. Door
het deeg rond de kern te wikkelen is
je stokbroodje snel klaar! Probeer het
ook eens met bladerdeeg (met kaas).

€ 57,95 / 350620

€ 53,95 / 350830

€ 15,95 / 810290

€ 57,95 / 350810

€ 29,95 / 350640

Outdoorpan Zwaluw

Koffie / Thee Ketel

Emaille pan voor het koken boven het kampvuur. Zeer geschikt voor soep of
het opwarmen van chocolademelk. Verkrijgbaar in diverse maten.

Ketel voor boven het vuur. Gemaakt
van email, inhoud 2,2 liter en
voorzien van deksel.

Kampvuurdeken

Opvouwbare stoel

Handige kampvuurdeken geschikt om al je badges op te naaien. Bij het
kampvuur lekker warm en de badges zorgen voor genoeg herinneringen en
gespreksstof! Gemaakt van gerecyclede kleding. Wordt geleverd exclusief
badges. Formaat 150 x 200 cm, gewicht 1,5 kg.

Lekker comfortabel bij het kampvuur
zitten. Eén armleuning voorzien van
bekerhouder.

Vanaf € 24,95
Kampvuur marshmallowvork

€ 7,95 / 350800

€ 39,95 / 350300

Handige uitschuifbare vork
voor het roosteren van broodjes,
worstjes of marshmallows.
Maximale lengte 75 cm.

Driepoot voor
outdoorbraadplaat

€ 29,95 / 350250

Driepoot voor outdoorbraadplaat
of outdoorpan, gemaakt van zwart
staal voorzien van ketting. Lengte
poten 1,3 meter.

Outdoorbraadplaat

€ 39,95 / 350220 / 56 cm
Een braadplaat biedt meer
mogelijkheden dan een
barbecue(rooster). Je kan er
groente of vlees op bakken maar
ook pannenkoeken.
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Grandpa’s Fire Fork

€ 5,50 / 355550

De ‘Fork’ kun je gemakkelijk aan
een stok bevestigen en zo kun je
worstjes, marshmallows etc. boven
het vuur roosteren. De ‘Fork’ kan
je na gebruik veilig opbergen in het
bijgeleverde houdertje.

€ 9,95 / 390480

€ 24,95 / 312150
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Scoutingcadeaus

Funbadge I survived
summer camp

€ 2,50 / 509780

Funbadge Scouting
just one hour a week?

€ 2,50 / 509770

Funbadge Logeren
bij de Bevers

Funbadge Kookstaf

€ 2,50 / 509750

€ 2,50 / 509760

Scouting
winkelwagenmunt

€ 1,00 / 330300

Sleutelhanger
Scouting Nederland

€ 2,00 / 330000

Sleutelhanger
Scouting smile

€ 2,00 / 330050

WOSM Fluitje

€ 3,00 / 320490
Aluminium fluitje met
World Scout logo.

Bij afname van
vanaf 25 stuks
€ 2,50 p.st.
Funbadge Goed Bezig!

€ 2,50 / 509680

Funbadge Multitool

€ 2,50 / 509670

Funbadge Scouting
Sailing below Sea Level

€ 2,50 / 509660

Funbadge Tijd voor
avontuur

€ 2,00 / 500140

10 stuks of meer

€ 2,00 p.st.

Sokken ScoutFun

NIEUW

€ 5,95 / 007 / 31-35, 36-40 en 41-45

€ 4,95 per paar
bij afname van 3 paar
per maat of meer.

Wijzen je de weg naar avonturen.

Kwantumkorting
13,95 vanaf 3 stuks

Tote bag Dit is
geen backpack

12,95 vanaf 5 stuks

ScoutProof keycord

€ 2,50 / 330200

Sleutelhanger
Scoutinghart
van goud

€ 6,95 / 330080

Koekjes uitsteekvormen

€ 3,50 / 402300

€ 14,95 / 310820

Koekjes bakken in Scoutingstijl. Set van drie
uitsteekvormen, in elke set zit een vormpje
van een (kamp)vuur, tentje en de Franse lelie.

Voorzien van afneembare
sleutelhanger en een clip
om een flesje drinken aan
vast te klemmen!

ScoutProof fluitje

€ 2,00 / 320450 / zwart
€ 2,00 / 320460 / blauw
€ 2,00 / 320470 / rood
€ 2,00 / 320480 / groen

Romper BabyScout

€ 9,95 / 157490

Slab BabyScout

€ 8,50 / 157550

Naar het strand?
Boodschappen doen?
Richting school? Of
op kamp? Dit is geen
backpack, maar dat maakt
niet uit: met deze tote bag
kan je genoeg meenemen!

Scouting Original A5 notitieboek

€ 1,30 / 403750

€ 4,95 / 740460 / paars
€ 4,95 / 740480 / zwart
€ 4,95 / 740470 / groen
€ 4,95 / 740490 / oranje
€ 4,95 / 740500 / navy

Kampboodschappen doen
in stijl! Inhoud ca. 20 liter.

Gelinieerd notitieboek met op de
voorkant het Scouting Original-logo.

Original Shopper
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ScoutFun mokken

ScoutProof
sleutelhanger

€ 3,50 / 330030

€ 7,95 / 312410 / Camping without coffee is just sitting in the woods
€ 7,95 / 312440 / All you need is hot chocolate and campfire
€ 7,95 / 312420 / Great adventures start with coffee
€ 7,95 / 312430 / This scout runs on tea
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Kleding

dt met
Het ScoutFun assortiment wor
regelmaat vernieuwd. Typische Scoutingtekst

op T-shirt, hoodie of ander kledingstuk.

KIJK VOOR HET ACTUELE AANBOD OP
SCOUTSHOP.NL/SCOUTFUN

ScoutFun Firestarter fire red

€ 29,95 / 296040 / XS-3XL

ScoutFun Pad vinder moss green

€ 29,95 / 100070 / XS-3XL

ScoutFun Avonturier blauw

Kindermaten: € 24,95 / 100590 / 128, 140 en 152
Volwassenmaten: € 29,95 / 100060 / XS-3XL
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Kleding

Damessweater Scouting Original burgundy

€ 29,95 / 294380 / XS-2XL

Sweater Scouting Original donkergroen

€ 29,95 / 297200 / XS-2XL

Sweater Scouting Original okergeel

€ 29,95 / 297300-1 / XS-2XL

Damessweater Scouting Original roze

€ 29,95 / 297100 / S-XL

Getailleerde damessweater met capuchon en kangoeroezak.

Sweater Scouting Original burgundy
Sweater Scouting Original navy
Sweater Scouting Original lichtblauw-navy

€ 39,95 / 297900 / XS-2XL
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Kindermaten: € 24,95 / 296900 / 128, 140 en 152
Volwassenmaten: € 29,95 / 296200 / XS-4XL
Maat XS komt overeen met maat 164

Cap Scouting Original

€ 9,95 / 299010 / one size
Een fijne lichtgewicht pet die UV-werend is en je
beschermt tegen teken en insecten. Waterafstotende
finish, verstelbaar door middel van klittenbandsluiting.

Kindermaten: € 24,95 / 296500 / 128, 140 en 152
Volwassenmaten: € 29,95 / 296400 / XS-2XL
Maat XS komt overeen met maat 164
Trui met capuchon en kangoeroezak, voorzien van off-white
Scouting Original-logo.
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Kleding

Pinewood Caribou

€ 99,95 / 264100 / 46-58

Zeer complete outdoorbroek met een strakke pasvorm en veel
zakken. Gemaakt van zeer stevig materiaal, waardoor het tegen
een stootje kan. Rondom de knieën zijn stevige panelen van 4-weg
stretch materiaal aangebracht. Vanwege de stretcheigenschappen
niet alleen comfortabel, het zorgt er ook voor dat de knieën
minder hard slijten. De Bionic Finish® Eco zorgt ervoor dat de broek
water- en vuilafstotende is. De uiteinden van de pijpen hebben een
ritssluiting en zijn verstelbaar. Door de elastische heupband
zit de broek comfortabel.

Pinewood Serengeti

Pinewood Finnveden

Functionele en degelijke
outdoorbroek. Door de stretch
heeft de broek een goede pasvorm.
Fijne broek voor op kamp of al je
Scoutingactiviteiten. Voorzien
van twee open voorzakken,
twee beenzakken en twee
achterzakken met knopen.

De Finnveden is een populaire
outdoorbroek voor scouts.
Winddicht en voorzien van veel
zakken. Door de lichte stof snel
drogend. Met verstevigingen
op de knie, door de elastische
heupband zit de broek
comfortabel.

€ 54,95 / 264200 / 46-58
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€ 74,95 / 264000 / 46-58

