Achtergrond Scouting en praktische info voor Welpen
Baden-Powell geeft scouting vorm als theater
1907: Robert Baden-Powell werkt zijn zakboekje over verkennen uit tot een jongensspel
wat we nu kennen als Scouting.
Baden-Powell was een amateur-toneelspeler en heeft Scouting opgezet als theater met
humoristische onderdelen zoals bonte avonden, vreemde woorden, yells, rally, de
welpen-opening, altijd tegelijk serieus en gek. Ook het uniform is bedoeld als onderdeel
van dit theater.
Welpen is een speltak voor kinderen van 7-9½
De welpen zijn 7-9½ jaar oud. Welpen verwijst naar het Jungleboek. Baden-Powell heeft
op basis van dat boek het junglethema bedacht. Een groep welpen wordt samen een
horde genoemd.
De kinderen leren spelenderwijs uitdagende dingen
Baden-Powell heeft scouting opgezet als een informeel educatiesysteem. De
scoutingmethode probeert jonge mensen te ondersteunen in hun sociale, morele, fysieke,
verstandelijke en emotionele ontwikkeling als individu en als lid van de samenleving.
Binnen de methode werken we met doelen die we natuurlijk en onbewust toepassen.
Natuurlijk op de manier dat het de natuurlijke drijfveren volgt van de scout en onbewust
in de zin dat de scout zich niet bewust is van de opvoeding, dus zonder te "preken". Dit
gebeurt in de vorm van een opwindend spel, waar de Welp tegelijk van leert.
Onderdelen
Toepassing bij de Welpen
Patrouillesysteem

De welpen zijn onderverdeeld in ‘nesten’. Dat heeft vooral een
praktische inslag, maar geeft de welpen ook eigen
verantwoordelijkheid en worden ze gestimuleerd zelfstandig samen
te werken en van elkaar te leren.
Binnen Polaris hebben de volgende nesten:

Baloe
(beer)

Oe
(schildpad)

Raksha
(moederwolf)

Rikki-Tikki-Tavi
(mangoest)

Wet en belofte

Gaan over normen en waarden binnen en buiten Scouting. Het zijn
als het ware onze ‘spelregels’. De Welpen een eigen wet en belofte
[zie verderop].

Symbolisch
raamwerk

Het "theater" en verbeelding van Scouting
[zie verderop].

Volwassen
ondersteuning

Toenemende zelfstandigheid met ondersteuning door volwassenen.
Hoe ouder de jeugdleden worden, hoe minder begeleiding er is
rondom programmering en organisatie. Het werken in subgroepen
helpt daarbij.
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De Welpen krijgen volledige begeleiding, maar ze worden serieus
genomen en er wordt gevraagd wat zij leuk vinden om te doen.
Buitenleven

Heeft een opvoedende waarde door je te leren redden in de natuur.
Daarom moet het buitenleven primitief zijn en met uitdagingen.
We doen opkomsten zoveel mogelijk buiten en de Welpen gaan
minimaal één keer per jaar per jaar op kamp.

Leren door te
doen

Experimenteren en door fouten maken leer je pas echt hoe ze
werken. En het biedt mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en
steeds weer je grenzen te verleggen.

Persoonlijke
progressie /
ontwikkeling

Scouting moet namelijk behalve leuk ook leerzaam zijn
(technieken, zoals knopen en vuur maken, en voor een deel allerlei
andere vaardigheden).
We kijken naar een doorlopende leerlijn: we bouwen steeds verder
op wat een Welp al weet.

De scoutingmethode is samengevat in de spelvisie SCOUTS. Zie
www.scoutingpolaris.nl/informatie/scouting.
Wolven
De oudere en/of meer gevorderde welpen gaan als ze ongeveer 9½ zijn over naar de
Wolven. De welpen en de wolven vormen binnen Scouting Nederland één speltak: de
welpen. Wij hebben om beter in te kunnen speen op de ontwikkeling van kinderen
besloten dit op te splitsen. Hoewel er bij de wolven ook nog spelletjes gedaan worden,
zijn de activiteiten meer gericht op het buitenleven en het leren omgaan met techniek,
natuur en voor jezelf en elkaar zorgen dan bij de jongere welpen. Hiken met
routetechnieken, pionieren (constructies gemaakt van palen en touw), primitief vuur
maken en uitdagende spellen zijn een greep uit de dingen die we doen.
Activiteitengebieden
In het spelaanbod wordt gewerkt met acht activiteitengebieden. Het werken met
activiteitengebieden brengt variatie aan in het programma. Elk activiteitengebied bestaat
uit een verzameling van activiteiten die qua onderwerp bij elkaar horen:

Uitdagende Scoutingtechnieken: activiteiten rondom een techniek, zoals koken,
routetechnieken, knopen en kamperen.
Buitenleven: activiteiten rondom het beleven van de natuur, zoals survival, kennis van
plant en dier, milieu, natuurbeheer en weer.
Expressie: activiteiten waarmee je je kunt uitdrukken, zoals dansen, filmen,
handvaardigheid, toneelspelen, muziek maken en schrijven.
Sport & Spel: sporten, postenspelen, renspelen, gezelschapsspelen en teamspelen.
Identiteit: activiteiten die te maken hebben met wie je zelf bent (zelfbeeld), je
levensovertuiging en de identiteit van je groep.
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Samenleving: activiteiten die te maken hebben met je eigen omgeving, het cultureel
erfgoed en de maatschappij.
Internationaal: activiteiten rondom kennis over Scouting wereldwijd, internationale
uitwisselingen en andere culturen.

Bij Scouting Polaris bieden we een veilige omgeving waar de Welpen worden
uitgedaagd zichzelf te ontdekken en samen te werken, maar vooral ook veel plezier te
maken.

We passen het Welpenthema gepast toe
Het themaverhaal speelt zich af in de Jungle net als bij veel andere Scoutingorganisaties
over de hele wereld. Het is een fantasiewereld waarin welpen kunnen spelen en leren.
Veel gebruikte termen hebben te maken met het junglethema en daarom is de eerste
regel van de welpenwet als volgt: “Een welp speelt samen met anderen in de jungle”.
Binnen Scouting Polaris volgen we het welpenthema minder nadrukkelijk. We trekken
namelijk veel op met de Bevers en doen veel van de ceremoniën samen met de andere
speltakken. Maar we zijn welpen, we houden ons aan de welpenwet en de namen van
de nesten zijn karakters uit Jungleboek.

Uniform is meer dan alleen praktisch
Het uniform (Scoutfit) is bedoeld als onderdeel van het Scoutingtheater.
Welpen dragen een groen uniform, met als speltakteken een afbeelding
van Mowgli en Shanti, de twee kinderen uit het Jungleboek. Ook dragen
de Welpen een groepsdas met daarbij een dasring. Onze das is blauw
met rood het logo van Polaris.
Maar speciale kleding is heel gebruikelijk. Ook als bij sporten zoals
bijvoorbeeld voetbal en judo heb je kleren nodig die bij die sport
passen. Om verschillende redenen dragen we bij scouting een uniform:
• Gelijkwaardigheid: iedereen heeft ongeveer hetzelfde aan.
• Praktisch: de Scoutfit mag vuil worden.
• Herkenbaarheid: je kunt zien bij welke Scoutinggroep en speltak iemand zit.
• Herinnering: insignes en badges geven aan bij welke evenementen je bent
geweest of welke vaardigheden je hebt.
De das en badge kun je rechtstreeks bij ons aanschaffen. Soms hebben we
tweedehandsblousen op voorraad, op marktplaats zijn vaak blousen te vinden en een
nieuwe blouse is aan te schaffen via de Scoutshop. Verder is het mogelijk (dus niet
verplicht!) om clubkleding aan te schaffen.
Zorg in ieder geval voor stevige schoenen. Laarzen zijn lang niet altijd geschikt, behalve
bij heel nat weer. Zorg in ieder geval voor warme sokken als er laarzen worden
gedragen. Voor kampen raden wij echt een warme slaapzak en voldoende dikke slaapmat
aan.
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We opening en sluiten onze opkomsten
Een samenkomst noemen we bij Scouting een Opkomst. Bij Polaris wordt de opkomst
met alle speltakken gezamenlijk geopend en gesloten. De opening bestaat uit een
openingsritueel: de vlag gehesen en de Welpenwet opgezegd.
Een welp speelt samen met anderen in de jungle
Een welp is eerlijk, vriendelijk en zet door
Een welp zorgt goed voor de natuur
De sluiting bestaat uit het strijken van de vlag.
Bij Polaris gebruiken alle speltakken hetzelfde saluut: met de rechterhand drie
vingers omhoog, pink en duim omlaag, duim over pink. Baden-Powell was gek
op betekenissen dus: de drie vingers zijn de drie delen van de belofte, en
(misschien?) de duim over de pink is de sterke die de zwakke beschermt.
Maar veel verenigingen gebruiken het speciale saluut voor de welpen. Deze
mag je als welp bij ons ook gebruiken. Je houdt je rechterhand naast je
hoofd; met je wijs- en middelvinger rechtop. Je vingers stellen zo de oren
van de wolf voor, die steeds hun best doen om goed te luisteren. Tegelijk
leg je je duim op je ringvinger. Je duim is dan het puntje van de wolvensnuit.
Met de installatie verwelkomen we een nieuw lid als volwaardig lid
De installatie is de traditionele scoutingceremonie. Voor de installatie moet het nieuwe lid
aan een paar eenvoudige eisen voldoen, zoals het kennen van de wet en de belofte. Voor
de installatie mag het nieuwe lid zijn uniform dragen, maar zonder installatietekens. Dat
mag pas na installatie.
De leiding en jeugdleden zitten of staan er rondom de nieuwe leden. De nieuwe leden
worden naar voren geroepen en zeggen daar de belofte.
Ik beloof mijn best te doen een goede welp te zijn.
Iedereen te helpen waar ik kan en mij te houden aan de welpenwet.
Jullie kunnen op mij rekenen!
Na het opzeggen van de wet en belofte wordt door de leider het installatieteken
bevestigd. Vervolgens wordt het lid de das omgedaan.
Daarna is de installatie voltooid en wordt het lid gefeliciteerd met zijn installatie en wordt
hem/haar de linkerhand geschud. Dat zag Baden-Powell eens bij een indianenstam. Hij
vroeg waarom ze dat deden. De indianen antwoordden: ‘Omdat die hand het dichtst bij
het hart zit en wij in die hand nooit een wapen dragen.’ Baden-Powell vond dat zo’n mooi
gebruik, dat hij het voor Scouting heeft overgenomen.
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Kampen vinden we een wezenlijk onderdeel van Scouting
Scouting staat voor uitdaging! Kamperen is uitdagend maar ook superleuk. Op kamp
gaan is voor veel scouts het hoogtepunt van het jaar. Baden-Powell zei ooit dat een week
kamperen vergelijkbaar is met zes maanden theorie in een klaslokaal. Bij kamperen
komen meerdere onderdelen van de scoutingmethode samen.
Maar op kamp gaan kan best wel spannend zijn (meestal meer voor de ouders dan voor
de kinderen). Daarom bouwen we gedurende het jaar door middel van weekendkampen
met één of twee overnachtingen langzaam op naar het Noordelijk Pinksterkamp (2 of 3
nachten) en zomerkamp (3 nachten).
De kosten voor de weekendkampen zijn inbegrepen in de contributie. Voor het Noordelijk
Pinksterkamp en het zomerkamp vragen we een aparte bijdrage.
Tijden en locatie
Onze reguliere welpenopkomsten worden op zaterdagochtend gehouden van half tien tot
twaalf (09:30u tot 12:00u) op P8 (link naar locatie), aan het einde van de Neptunus in
Heerenveen. Op de fiets is dit terrein te bereiken via Het Meer.

Bij slecht weer, opkomsten in de natuur, etc. wijken we wel eens uit naar een andere
locatie. Daarover word je altijd tijdig geïnformeerd via de groepsapp en via de
informatiepagina: welpen wat waar wanneer (welpenwww). Op deze pagina vind je o.a.
ook de komende geplande (niet reguliere) activiteiten en waar welke badges op het
uniform moeten.
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