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Voetballen en Angry Birds
schieten in de Middeleeuwen
De roverscouts van Scoutinggroep Boerhaven uit Voorhout zijn in het pretpark Archeon
in Alphen aan de Rijn. Niet om potten te bakken in de bronstijd of spijkers te slaan in de
Romeinse tijd, maar om te voetballen en Angry Birds af te schieten tijdens Scout it out!

I X i X EL

Bij de openingsceremonie van
Scout it out! wordt duidelijk wat de
scouts uit Voorhout moeten doen
die dag. Ze moeten spelletjes
spelen en hiermee zakjes graan
verzamelen. Want alleen met
genoeg graan kan Don Quichot met
de jonkvrouw trouwen.

Angry Birds
ti j d RO V ER

Bij het eerste spel, Angry Birds
schieten, verdienen de roverscouts
geen graan. “Het is moeilijker dan
het eruit ziet”, zegt Wies. Met z’n
drieën spannen ze de katapult op
met de bal erin. Ze laten los en
schieten keihard tegen de paal van
de katapult. Na een aantal pogingen
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is het wel duidelijk dat een ander
spelletje opzoeken een goed idee is.

Pionieren
s cou ty

Bij het pionieren van de toren
hebben de roverscouts meer
succes. In een mum van tijd hebben
ze een toren gebouwd die zelfs
boven de lange Sjoerd uittorent.
Iedereen, van welp tot explorers en
roverscouts, helpt een handje mee.

Waarop Wies uithaalt en een nog
hardere “Kleng”, volgt.

Scout it out!
Het klinkt misschien vreemd,
een Scoutingevenement midden
in Archeon, maar er is over
nagedacht. Hoe kun je nou het
beste Scouting onder de mensen
brengen? Juist, in een pretpark
waar veel mensen komen.
Sjoerd denkt dat Scout it out!
wel helpt om Scouting onder de
aandacht te brengen. “Je ziet
de scouts veel plezier hebben.
Sommige niet-scouts doen ook
mee met de evenementen en dan
vraag je sneller informatie over
Scouting.”
Tussen enkele zwartgeblakerde
broodjes zit Iris met een
marshmallow op een stok. “Je
ziet wel dat Scout it out! voor alle

leeftijden is. De oudere groep kan in
een grote opblaasbare bal het water
over lopen en voor de jongsten is er
een vossenjacht.”

Levend tafelvoetbal
Na een lauwe marshmallow lopen
de roverscouts door naar de
plek waar de Romeinen normaal
gesproken speerwerpen. Vandaag
niet. Want vandaag is er levend
tafelvoetbal. Er wordt veel gelachen.
“Je ziet aan alles dat Scout it out!
een evenement is voor iedereen”,
zegt Wies. “Ook als je niet goed
bent in sport.”
Aan het eind van de dag is er
gelukkig genoeg graan verzameld
door de scouts en kan iedereen
met een goed gevoel naar huis.
Wie weet in welk pretpark Scout
it out! volgend jaar zal zijn, maar
deze roverscouts zullen er zeker
weer bij zijn.
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“Kleng! Klang!”,klinkt het bij het
zwaardvechten. De zwaarden zijn
echt, dus ook heel gevaarlijk. Na
een paar instructies kruipt iedereen
in de huid van een ridder. Ridders
Iris en Wies beginnen voorzichtig
met het zwaardvechten. Even
verdwijnt het idee dat de scouts
in een pretpark zijn en staan ze te
vechten in de Middeleeuwen. “Je
mag wel iets harder slaan”, zegt Iris.
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Zwaardvechten
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