Buitenleven

Bushcrafter
Omschrijving
Dit insigne staat in het teken van kennis over en overleven in de natuur.
Welke dieren kom je tegen in de natuur? En welke planten kun je eten?
Je bereidt een maaltijd met voedsel uit de natuur en laat zien hoe je
eenvoudige verwondingen met producten uit de natuur kunt verzorgen.

Eisen
1.

Ga de natuur in en onderzoek de aanwezigheid van dieren aan de hand van vraatsporen,
prooiresten, woningen, nesten, wissels en dergelijke. Maak van vijf verschillende zoogdieren
een gipsafdruk van de poot of fotografeer vijf vogels en vertel je ploeg welke dieren dit zijn.

2.

Ga bij zonsopgang of -ondergang dieren bespieden en maak daarvan een verslag. Zorg ervoor
dat je goed gecamoufleerd bent en gebruik sluipmethoden om dichterbij te komen. Laat ook aan
je ploeg zien hoe je dit gedaan hebt.

3.

Haal uit de natuur vijftien eetbare planten en geef aan welk deel van de plant eetbaar is (blad,
wortel, vrucht, bloem, zaden) en hoe je dit moet bereiden. Geef ook antwoord op de vraag op
welke manier je kunt vaststellen of planten eetbaar zijn.

4.

Maak zelf een vistuig en vang hiermee minimaal
maaltijd op een primitieve manier. Kook bijvoorbeeld op houtvuur waarbij je alternatieven voor
pannen gebruikt, kook met behulp van een Dutch oven of maak gebruik van Hobo of
Freezerbag cooking.

5.

Kies een geschikte plaats voor een houtvuur. Vertel wat de nadelen van een grondvuur zijn en
hoe je schade aan de grond voorkomt. Vertel ook in wat voor soort gebieden je nooit op de
grond mag stoken en waarom. Maak een houtvuur aan zonder gebruik te maken van lucifers of
een aansteker.

6.
Vlecht een mand van wilgentenen.
Spin wol en brei er iets van.
Weef een lap van katoendraden.
Maal je eigen graan en bak hierna een brood.
7.

Demonstreer hoe je eenvoudige verwondingen met weinig hulpmiddelen en/of producten uit de
natuur kunt verzorgen.

8.

Kies een van de volgende opties:
Houd met eenvoudig kampeermateriaal een weekendkamp in de periode decembermaart. Demonstreer hoe je met simpele middelen warm en gezond blijft tijdens zo'n
winterkamp.
Houd met eenvoudig kampeermateriaal een weekendkamp in onbekend gebied.
Verzamel zoveel mogelijk je eigen voedsel en kook op houtvuur. Voor vertrek breng je
het terrein weer in de oorspronkelijke staat terug.
Bouw met een minimum aan hulpmiddelen een vlot waar je op kunt slapen en leg
daarmee een tocht af door onbekend gebied. Verzamel zoveel mogelijk je eigen
voedsel en kook op houtvuur.
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Buitenleven

Milieu- & energiespecialist
Omschrijving
Voor dit insigne ga je aan de gang met het energiegebruik van je
groep, verschillende energiebronnen en de belasting hiervan voor het
milieu. Ook onderzoek je alternatieve energievormen en bekijk je de
invloed die je hebt op de natuur.

Eisen
1.

In je eigen Scoutinggebouw en/of wachtschip wordt op diverse manieren energie verbruikt.
Maak een tekening van jouw Scoutinggebouw en de directe omgeving. Geef hierop aan welke
vormen van energie er waar gebruikt worden. Geef ook aan waar er warmte-uitwisseling
plaatsvindt met de omgeving. Bekijk of het mogelijk zou zijn om energie te besparen in je
Scoutinggebouw en zo ja, op welke wijze. Presenteer je bevindingen en suggesties aan je troep
(of nog beter: presenteer het aan het groepsbestuur).

2.

Bij het koken op kamp kun je verschillende energiebronnen gebruiken (hout, petroleum,
benzine, gas). Maak een serie posters waarin je duidelijk maakt wat de voor- en nadelen zijn
van iedere kookmogelijkheid, mede vanuit het oogpunt van verstandig energieverbruik en de
invloed op het milieu. Beschrijf hoe het verbrandingsproces verloopt en bespreek ook
onvolledige verbranding.

3.

Bouw een energiezuinige houtoven of brander. Bereid hiermee een gerecht.

4.

Bekijk een aantal alternatieve energievormen en zoek uit hoe ze gebruikt worden. Denk aan:
gebruikt. Maak van dit alles een verslag of presenteer je resultaten in een andere vorm.

5.

Bedenk een energiespel waarin allerlei zaken rondom energievormen en verbruik aan bod
komen. Speel dit met je gehele troep.

6.

Allerlei planten- en diersoorten worden met uitsterven bedreigd. Zoek minstens drie soorten die
in Nederland voorkomen en leg aan je leidinggevende uit hoe het komt dat deze soorten met
uitsterven worden bedreigd. Wat wordt er aan gedaan om dit te voorkomen?

7.

Als je gaat kamperen met je troep of ploeg,belast je de natuur. Maak een lijst van zaken die je
allemaal zou kunnen doen om je invloed op de natuur te beperken. Pas deze zaken toe in een
weekend- of zomerkamp.
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Buitenleven

Ster- & weerspecialist
Omschrijving
bent in het weer, ga je aan het werk met de eisen voor meteoroloog.
Als je interesse meer ligt bij de sterren, neem dan de eisen voor
sterrenkundige.

1.

Voorspel een week lang elke dag wat voor weer het wordt. Maak hier gebruik van de zes
hoofdtypen wolkensoorten en weerkundige begrippen, zoals windkracht en de schaal van
Beaufort. Houd daarnaast dagelijks een zelf vervaardigd weerrapport bij. Daarin verwerk je jouw
waarnemingen van minstens vijf weerverschijnselen, waarbij je kunt kiezen uit: hoeveelheid
neerslag, luchtdruk, luchtvochtigheid, temperatuur, windrichting, windsterkte en uren
zonneschijn. Geef daarbij ook aan of je voorspelling uit is gekomen.

2.

Leg aan de hand van een eenvoudige weerkaart aan je ploeg uit wat voor weer het wordt. Leg
daarbij ook uit wat de symbolen betekenen.

3.

Breng een bezoek aan een (amateur)weerstation en bekijk de daar gebruikte instrumenten en
registratiemethoden. Breng aan de hand van een colla
verslag uit aan je troep. Leg ten minste uit hoe een thermometer, barometer en hygrometer
werken en hoe de volgende grootheden worden gemeten:
Windkracht en -richting.
Temperatuur.
Luchtdruk.
Regen.
Luchtvochtigheid.

4.

Verzamel minimaal vijf spreuken uit de volksweerkunde.

1.

Verzamel informatie over de zon en de maan en hun invloed op de aarde. Doe dit ook voor de
tekens van de dierenriem, de tijdrekening, maanfasen, zons- en maansverduistering, sterren,
planeten, kometen en vallende sterren. Laat zien wat je ontdekt hebt en illustreer dit met een
plakboek, collage of een presentatie.

2.

Met behulp van diagrammen (of echte telescopen indien beschikbaar), doe je de volgende
opdrachten:
Identificeer ten minste acht opvallende sterren.
Leg uit wat je ziet als je naar de Melkweg kijkt.
Maak een lijst van de namen van de meest zichtbare planeten en wijs ze aan de
hemel aan.
Herken en teken de volgende sterrenbeelden (en de sterrenbeelden van het seizoen
waarin je de observaties doet):
o Cassiopeia.
o Cepheus.
o Draak.
o Grote Beer.
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o
Lente:
Leeuw
Maagd
Ossenhoeder
Tweelingen

Kleine Beer
Zomer:
Hercules
Lier
Schorpioen
Zwaan

Herfst:
Andromeda
Pegasus
Perseus
Voerman

Winter:
Grote en kleine hond
Orion
Stier
Zevengesternte

3.

Breng een bezoek aan een planetarium of sterrenwacht. Beschrijf de overeenkomsten en
verschillen van verschillende soorten astronomische telescopen.

4.

Leg uit hoe de zon, de aarde en de maan ten opzichte van elkaar staan bij maan- en
zonsverduisteringen. En op de tijden van de nieuwe maan, eerste kwartier, volle maan en
laatste kwartier.

5.

Leg uit wat lichtvervuiling is en hoe de lichtvervuiling van invloed kan zijn op de astronomie.

6.

Maak een maankompas en leg uit hoe deze werkt.
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Expressie

Artiest
Omschrijving
Het komt regelmatig voor dat je iets zult moeten presenteren en dat
kun je op allerlei verschillende manieren doen. Voor dit insigne kun je
kiezen uit vier varianten: toneel, video/film, dans of muziek. Je kunt
eventueel in overleg met je leiding eisen uit de verschillende
alternatieven combineren.

1.

Bezoek een voorstelling in het jeugdtheater of in de schouwburg, Vertel hierover in je troep of
schrijf hierover een stuk voor in het groepsblad of je groepswebsite.

2.

Bedenk een verhaal waarin verschillende typen voorkomen. Stel, om deze typen te kunnen
uitbeelden, de benodigde kleding en rekwisieten samen. Speel samen met anderen het door jou
bedachte verhaal voor de rest van de troep.

3.

Verdiep je in de vaardigheid van het schminken van figuren. Schmink iemand van je troep als
een fantasiefiguur en als een horrorfiguur.

4.

Voer naar keuze twee van de volgende onderwerpen uit:
Een zelfbedacht verhaal vertellen aan je troep.
Samen met anderen een schimmenspel opvoeren.
Met een marionetten- of poppenkastvoorstelling meespelen.
Een one-man-show opvoeren.

1.

Maak een top 3 van de films die jij goed vindt. Presenteer deze top 3 aan je troep, waarbij je iets
vertelt over het verhaal van de film, de hoofdrolspelers en de regisseur. Leg ook uit wat jij zo
goed vindt aan deze films.

2.

Maak een script en scenario voor een korte film (afgemonteerd minimaal vijf minuten). Verzorg
hiervoor de benodigde kostuums, rekwisieten en schmink.

3.

Maak je film met behulp van een (video)camera. Laat hierbij zien dat je weet welke technieken
er komen kijken bij het filmen en waar je op moet letten wat betreft belichting, geluid en
cameraopstelling. Zoek bijpassende muziek bij je film en monteer dit tot een goed geheel. Laat
je film zien aan je ploeg of troep.

1.

Maak een overzicht van allerlei mogelijke dansvormen die er zijn. De vorm die je kiest voor dit
overzicht mag je zelf kiezen.

2.

Leer een dans aan je troep en voer deze gezamenlijk uit tijdens een kampvuur, bonte avond of
iets dergelijks.

3.

Kies zelf muziek uit en bedenk hiervoor een eigen dans. Voer deze dans samen met een aantal
anderen uit.
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4.

Ga op een dansschool kijken en doe mee aan ee
Jazz.
Streetdance.
Ballet.
Hiphop.
Rock & Roll.
Ballroom.
Latijns-Amerikaanse dansen.
Modern.
Een andere dansvorm die je graag wilt doen.

1.

Stel een muziek top 20 samen van de favoriete nummers van je ploeg. Zorg ervoor dat je deze
nummers ook kunt laten horen en dat je weet van welke artiest(en)/bands ze zijn.

2.

Breng een muziekstuk/liedje ten gehore door middel van een door jou bespeeld instrument,
zang of beide.

3.

Stel een zangbundel samen, van minimaal tien liedjes, met daarin de teksten van de favoriete
Scoutingliedjes van jezelf en je ploeg.

4.

Bezoek een concert en maak hiervan een verslag. Presenteer dit verslag aan je troep. Leg uit
wat je er goed en minder goed aan vond.

5.

Leg uit hoe de muziek die jij speelt met je instrument of zingt kan worden genoteerd. Denk
hierbij aan notenschrift, nummerschrift of andere vormen. Maar denk ook aan nootwaarden,
tijdsduur, muzieksleutels, simpele Italiaanse termen en hun betekenis. Laat ook een muziekstuk
zien waarbij jij dit hebt gedaan.
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Expressie

Fotograaf
Omschrijving
maar ook met diverse technieken, compositie en fotobewerking.

Eisen
1.

Leg uit waarom de volgende zaken belangrijk zijn als je een goede foto wilt maken:
De afstand tussen het toestel en het onderwerp.
Witbalans (natuurlijk licht/kunstlicht/flits).
Diafragma.
Sluitertijd.
Filmgevoeligheid.
Wanneer pas je deze technieken toe om een bepaald effect te bereiken met jouw foto? Laat dit

2.

Maak een lijst van ten minste vijf voordelen en vijf nadelen van het gebruik van een
pocketcamera ten opzichte van het gebruik van een spiegelreflexcamera.

3.

Maak ten minste achttien technisch geslaagde opnamen. Hieronder zijn portret-, dieren-, landschaps-, actie- en binnenhuisfoto's.

4.
Maak een fotoreportage van een zelfgekozen onderwerp, bijvoorbeeld je school, je
favoriete dier of je favoriete sport. Voor de
Maak om het uur een opname vanaf een punt in je omgeving. Presenteer dit op een
passende wijze aan je troep.
5.
fotobewerkingsprogramma. Zorg dat je alle punten die je net even anders had willen hebben in
orde maakt. Denk daarbij niet alleen aan technische zaken als scherpte en helderheid, maar
ook aan het verwijderen van zaken op je opname die je er eigenlijk niet op wilt hebben of het
samenvoegen van twee opnamen.
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Expressie

Kampvuurleider
Omschrijving
Als kampvuurleider ben je de persoon die leiding geeft aan het
kampvuur en zorgt dat alles in een leuke sfeer verloopt. Een
kampvuurleider beschikt over een repertoire van allerlei liedjes en
sketches. Voor dit insigne moet je een stuk voorbereiding doen, maar
de uitvoering vindt plaats tijdens het kampvuur.

Eisen
1.

Zorg ervoor dat je tien liedjes kunt zingen. Leer ten minste vijf van deze liedjes aan de groep die
zijn.

2.

Zorg ervoor dat je vijf yells kent en leer deze ook aan anderen.

3.

Vertel een kampvuurverhaal.

4.

Voer minstens twee kampvuursketches uit, eventueel met behulp van anderen.

5.

Verzorg een kampvuurprogramma voor je eigen troep, waarbij je zorgt voor afwisseling tussen
zang, dans, verhalen en sketches en waarbij je de verschillende acts aankondigt.

6.

Verzorg een originele opening van het kampvuur.

7.

Kies in overleg met de vuurmeester een goede kampvuurplaats, rekening houdend met de
omgeving, de veiligheid, het aantal deelnemers, de windrichting en brandpreventiemaatregelen.
Houd ook de veiligheid van de toeschouwers en degenen die de acts uitvoeren in de gaten.

oktober 2012

1

Expressie

Kunstenaar
Omschrijving
Bij dit insigne kun je al je creativiteit inzetten. Je kunt kiezen uit drie
varianten: grafische technieken, handvaardigheid en textiele
werkvormen.

Eisen alternatief A - Grafische technieken
1.

Leg aan je leiding uit wat een hoogdruk, vlakdruk en diepdruk zijn en toon van elk voorbeelden.

2.

Maak vier werkstukken met vier verschillende druktechnieken. Kies hierbij uit: zeefdruk,
linosnede, houtsnede, ets, litho, textieldruk, m
thinnerdruk of fotogrammen.

3.

Maak zelf papier en toon aan je troep hoe dat gaat. Laat ook zien hoe je gekleurd en versierd
papier maakt. Tip: In Nederland is nog een aantal papiermolens die je kunt bezoeken om meer
te weten te komen over het produceren van geschept papier op ambachtelijke wijze.

4.

Ontwerp vijf pictogrammen die in het clubhuis zouden kunnen hangen om aan te geven waar
spullen zijn opgeborgen of om duidelijk te maken welke ruimte er achter een deur zit.

5.

Maak een beeldmerk van je groep, troep of ploeg en teken of druk dit op textiel.

1.

Maak twee werkstukken, ieder van een ander
voor bijvoorbeeld de beverkolonie en de ander een kunst- of gebruiksvoorwerp. Gebruik voor
gevonden hebt in de natuur of recycle afval.

2.

Maak een werkstuk, waarin vijf of meer verschillende materialen verwerkt zijn, bijvoorbeeld een
maquette van een dorp, kermis of clubhuis.

3.

Ga op bezoek bij een ambachtsman/-vrouw, bijvoorbeeld: pottenbakker, mandenmaker,
timmerman, tingieter, smid, touwslager, poppenmaker, schilder. Vertel je troep over dit bezoek.

4.

Teken of ontwerp ten minste vijf kaarten, die je kunt versturen met Valentijnsdag, Denkdag,
Baden-Powell-dag of om iemand op te vrolijken/feliciteren. De WAGGGS verzamelt ieder jaar
Denkdag-kaarten. Als je jouw ontwerp naar hun website mailt, wordt die daar aan de rest van de
wereld getoond.

5.

Toon aan dat je veilig met de te gebruiken gereedschappen omgaat.

1.

Voor haken of breien wordt vooral wol, acryl of katoen gebruikt, maar je kunt dit met elk
materiaal doen dat tot garen gevormd kan worden. Maak je eigen garen van plastic tassen,
oude kranten, een oude sok of wc-papier.

1

2.

Haak of brei een voorwerp. Je kunt hierbij denken aan het maken van een tasje, een
beschermhoes voor je mobiel of tablet, maar ook aan het breien van een visnet.

3.

Maak een presentatie (bedenk zelf welke vorm je hiervoor kiest) waarin je laat zien welke
processen er doorlopen worden bij de productie van kleding.

4.

Maak je eigen kledingstuk waarbij je rekening houdt met de laatste modetrends. Naai met de
hand of een machine.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Borduren
Kralen
Patchwork
Quilten
Weven
Vilten
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Expressie

Mediaspecialist
Omschrijving
Voor dit insigne maak je kennis met het vak van journalist en ga je aan
de slag met verschillende mediavaardigheden om Scouting te
promoten.

Eisen

1.

Zoek uit welke lokale media er zijn: welke plaatselijke krant, tv, radiostation en online
hun nieuws komen.

2.

Maak een verslag van een Scoutingactiviteit waarb
Bedenk goed wat je op de foto of film wilt zetten en wat je uit wilt stralen. Zorg er (in overleg met
je leiding) voor dat je verslag gepubliceerd
De nieuwsbrief of website van je Scoutinggroep of regio.
Flitz of op de scoutswebsite van Scouting Nederland.
De lokale pers.

3.

Kies een bijzondere Scoutingactiviteit uit (bijvoorbeeld JOTA-JOTI, weekendkamp, RSW,
zomerkamp) en plaats vooraf, tijdens en na de activiteit minimaal drie berichten op Twitter,
Facebook en/of Hyves hierover. Bij het bericht na de activiteit zet je natuurlijk ook een leuke foto
of een gaaf filmpje van de activiteit.

4.

Maak voor een open dag van je groep een poster of flyer die je in je wijk of dorp ophangt. Denk
bijvoorbeeld aan scholen in de buurt, supermarkten of de bibliotheek. Vraag wel eerst of je je
poster/flyer daar op mag hangen. Gebruik hierbij de huisstijl van je eigen groep of van Scouting
Nederland (te vinden op de ledenwebsite Mijn Scouting van Scouting Nederland, vraag
eventueel je leiding of ze je hierbij kunnen helpen).

5.

Maak een presentatie (drie tot vijf minuten) over je troep waarbij je gebruik maakt van audio en
visuele media. Plaats deze op de website van jullie groep of laat de presentatie zien tijdens een
open dag.
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Identiteit

Dit ben ik
Omschrijving
Dit insigne gaat over wie jij bent, hoe je naar jezelf kijkt, hoe je naar
anderen kijkt en hoe anderen naar jou kijken. Laat je uitdagen om met
andere ogen naar jezelf te kijken!

Eisen
Van onderstaande eisen houd je een presentatie in je ploeg of troep. Je vertelt erbij hoe je begon aan
dit insigne, hoe je aan de eisen gewerkt hebt en wat het je heeft gebracht/opgeleverd.
1. Kom meer over je familie te weten door de volgende activiteiten te doen:
Maak een stamboom van vier generaties. Je neemt hierbij een foto en de volledige
namen van je familieleden op. Praat eens met je opa, moeder, tantes, etc. over welke
eigenschappen zij herkennen in welke oom, tante, nichtje of overgrootvader. Schrijf
deze bij de stamboom. Kijk nu naar wat je hebt opgeschreven en schrijf de
eigenschappen die je van jezelf herkent erbij. Op wie lijk je het meest?
Zoek uit waar jouw achternaam vandaan komt.
Zijn er erfstukken in jouw familie? Welke erfstukken zijn dit? Welke waarde hecht jouw
familie hieraan en waarom?
Welke (feest)dagen zijn belangrijk voor jouw familie? Hoe worden deze gevierd en
wat vind jij het leukste om te vieren?
2.
Speel een kwaliteitenspel (bijvoorbeeld het spel van Peter Gerrickens).
Zet zoveel mogelijk positieve eigenschappen op kleine kaartjes. Doe ditzelfde met
minder positieve eigenschappen en leg ze duidelijk gescheiden van elkaar neer. Kies
er vervolgens van ieder vijf uit die jou kenmerken. Deel dit met de anderen,
herkennen zij dit? Hoe ga je om met je minder positieve eigenschappen? Je kunt ook
een ander een eigenschap toekennen, herkent de ander de eigenschap of moet je er
uitleg over geven?
3. Als individu heb je een eigen identiteit, maar ook groepjes mensen hebben samen een
identiteit. Zo heeft jouw Scoutinggroep bepaalde gebruiken en tradities die ze bij andere
Scoutinggroepen niet hebben. En ook jouw ploeg is niet hetzelfde als de andere ploegen in je
troep. Maak een collage waarmee je laat zien wat de kenmerken zijn van jouw ploeg.
4. Scouting is onderdeel van jouw leven en je weet vast wel waarom je voor je Scouting gekozen
hebt. Scouting is vaak ook een manier van leven, een way of life. Laat een ander eens kennis
maken met de Scouting way of life door een vriend(in) een aantal keer mee te laten gaan naar
Scouting. Wat vindt je vriend(in) van Scouting, wat valt hem/haar op?
5. Zingeving is het zoeken naar de betekenis, het doel, het nut van het leven. Er zijn oneindig
veel zingevingvragen en ook evenveel mogelijke antwoorden. Bij het zoeken naar antwoorden
op dit soort vragen laat je je leiden door wat anderen ervan vinden, wat je zelf denkt en voelt
en ook een geloof kan antwoorden bieden. Iedereen heeft zo zijn eigen kijk op de wereld.
Kom meer te weten over anderen door de volgende activiteiten te doen:
Verdiep je in een (ander) geloof, waar je niet veel mee hebt, wat je niet kent of waar je
eigenlijk niet (meer) zoveel van weet. Verdiep je in de gebruiken van het geloof en de
betekenis achter de gebruiken.
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is een moment waarop je even stil staat en serieus aandacht besteedt aan een
bepaald (maatschappelijk) onderwerp. Dit kan door middel van een gedicht, liedje,
verhaal of muziek, maar je kunt ook een activiteit bedenken. Het gaat erom dat je hier
een moment van betekenis van maakt.
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Internationaal

Scouting wereldwijd
Omschrijving
Scouting vind je overal op de wereld. En als lid van Scouting Nederland
maak je ook deel uit van deze wereldwijde Scoutingorganisatie. Tijdens
grotere Scoutingactiviteiten, zoals de Nationale of Wereld Jamboree,
kom je buitenlandse scouts tegen. Maar wat weet jij eigenlijk van
Scouting in het buitenland? Als je dit insigne doet, kom je daar meer
over te weten.

Eisen
1.

Scouting Nederland is lid van twee wereldorganisaties. Zoek uit welke twee dit zijn, wat zij doen
en wat het verschil is tussen deze organisaties. Welke grote activiteiten organiseren zij voor
scouts? In hoeveel landen wordt Scouting gespeeld en hoeveel medescouts zijn er wereldwijd?
In welke landen wordt niet aan Scouting gedaan en waarom?

2.

Zoek een land uit waar Scouting ook voorkomt. Zoek uit hoe daar het spel van Scouting wordt
gespeeld en zoek de wet en belofte op. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen met
Scouting in Nederland?

3.

Zoek van het bovenstaande land zoveel mogelijk informatie bij elkaar over gewoontes, tradities,
feesten, cultuur, etc. Presenteer jouw bevindingen aan je troep of je ploeg op een originele
wijze. Geef hier ook de duidelijke verschillen met Nederland aan.

4.

Correspondeer met een buitenlandse scout over Scouting bij hem of haar in het land en bij jou
in Nederland, of neem deel aan een internationale Scoutingactiviteit waarbij je in contact komt
met buitenlandse scouts.

5.

Leg een verzameling aan van Scoutinginsignes uit minimaal vier verschillende landen. Laat je
verzameling zien aan je ploeg of troep en geef aan welke overeenkomsten en verschillen er zijn
met de insignes die wij kennen bij Scouting Nederland.
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Samenleving

Heemkundige
Omschrijving
Dit insigne staat in het teken van je eigen omgeving. Je komt meer te
weten over de geschiedenis van je woonplaats. Je onderzoekt welke
verhalen, gebruiken of levenswijzen kenmerkend zijn voor de streek of
cultuur waarin je leeft. Of je gaat op zoek naar bijzondere gebouwen
met historische waarde.

Eisen
1.

Omschrijf in je eigen woorden wat heemkunde en cultureel erfgoed is.

2.

Vertel iets over de geschiedenis van je woonplaats. Denk hierbij aan de naam, het wapen, oude
gebouwen, bijzondere gebeurtenissen etc. Illustreer je verhaal met een zelfgemaakte
oudheidkundige kaart, waarop allerlei wetenswaardigheden vermeld staan en gebruik plaatjes of

3.
a. Doe, gedurende een met je leiding overeengekomen periode, mee aan een project
dat bijdraagt aan het behoud van nationaal of lokaal erfgoed.
b. Doe, gedurende een met je leiding overeengekomen periode, mee met een groep die
traditionele volksvermaak ten uitvoer breng
uitvoering.
c. Zoek een beoefenaar van een oud ambacht op en leer zelf dit ambacht uit te voeren.
d. Ga na wat volkskunst is. Onderzoek of bepaalde technieken en versieringsvormen
veel voorkomen of gebruikt werden in jouw omgeving (let bijvoorbeeld op
gevelstenen, tegels, hekken, merklappen, aardewerk, klederdracht). Maak een
voorwerp of wandversiering waarbij je gebruik maakt van een oude techniek of
volksmotief.
4.
a. Bezoek een historisch museum en kom meer te weten over de onderwerpen die in dit
catieve speurtochten of routes door het
museum.
b. Zoek uit welke middelen van bestaan jouw landstreek/dorp/stad had en waarom.
c.
en uit je woonplaats te achterhalen en
presenteer het verhaal op een door jou gekozen wijze aan je troep of ploeg.
d. Verdiep je in de verschillende bouwstijlen van kerken, boerderijen, molens e.d. in je
5.

Laat anderen delen in je bevindingen, doe dat door bijvoorbeeld:
a. een plakboek te maken.
b.
c. een tentoonstelling in te richten.
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Samenleving

Internetspecialist
Omschrijving
Internet is niet meer weg te denken uit deze tijd. Jij kunt wellicht ook
niet meer zonder je smartphone of tablet. Maar hoe werkt internet
eigenlijk, wat kun je allemaal op internet doen en hoe kun je dit op een
veilige manier doen? Tijd om daarachter te komen met dit insigne.
Voor dit insigne zijn verschillende opdrachten bedacht. Omdat het
internet steeds verder ontwikkeld wordt en er steeds meer
toepassingen voor bedacht worden, kan dit voorstel nooit compleet zijn.
Mocht jij zelf een opdracht hebben die je in plaats van de onderstaande
opdrachten wilt uitvoeren, overleg dit dan met jouw eigen leiding.

Eisen
1.

Laat zien dat je weet hoe het internet ontstaan is en hoe het werkt. Geef ook aan hoe je denkt
dat het internet in de toekomst gebruikt zou kunnen worden en hoe je dit binnen Scouting kunt
gebruiken.
a. Download een netwerk sniffer van het internet (let op: waar moet je op letten bij het
downloaden) en zoek uit wat er gebeurt als je naar een website gaat. Wat is het
verschil als je naar een niet-beveiligde (http://...) en een beveiligde (https://....) site
surft?
b. Maak een schematische tekening van wat er gebeurt als je een e-mail verstuurt: je
verstuurt de mail vanaf jouw pc, laptop of tablet, maar wat gebeurt er dan allemaal
nog voor de e-mail bij de ontvanger terecht komt? Welke software en hardware (jouw
aratuur) zijn hierbij betrokken?

3.

Er zijn heel veel verschillende manieren om internet te gebruiken. Chatten, YouTube, e-mailen,
internetbankieren, whatsappen en Facebooken zijn hier slechts een paar voorbeelden van.
Maak een overzicht van alle manieren waarop jij het internet gebruikt. Voer daarnaast minimaal
twee van de onderstaande opdrachten uit:
a. Installeer een webcam op een computer en voer online een videogesprek met een
andere scout.
b. Installeer een IRC-programma en configureer het om op ScoutLink IRC mee te
kunnen chatten. Maak via ScoutLink IRC contact met een andere scout. Leg uit hoe
NickServ werkt en wat het doet.
c. Maak een website, een sociaal netwerk of een weblog voor je ploeg en houd deze
een half jaar bij. Spreek met je leiding en je ploegleden af wat je wel en niet op deze
pagina plaatst, leg de afspraken hierover vast.
d. Zoek een nieuwe internettoepassing en bedenk hoe je deze voor jouw groep of
speltak kunt inzetten.

4.

Ga op zoek naar een computerspel dat geschikt is voor alle scouts in je troep, dat niet alleen
leuk, maar ook voor iedereen uitdagend en leerzaam is. Natuurlijk mag je ook zelf een spel
bedenken dat je met je eigen troep kun spelen, waarbij je gebruik maakt van de computer. Maak
duidelijk:
- Waar je op let.
- Waarom dit spel leerzaam is, wat je ervan kunt leren.
- Hoe vaak en hoe lang je achter elkaar verantwoord dit spel kunt spelen en waarom dit
zo is.

5.

Je kunt het internet gebruiken en misbruiken. Daarom gelden er op internet en voor het gebruik
van internet vaak bepaalde regels. Ga na welke regels er bij jouw groep voor het gebruik van
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internet gelden en bedenk of ga na waarom deze regels bedacht zijn. Vergelijk deze regels ook
met de regels die bij jou thuis of op school gelden. Voer daarnaast de volgende opdrachten uit:
a. Leg uit wat virussen, spyware en malware zijn, wat voor effect ze kunnen hebben en
hoe je je ertegen kunt beschermen.
b. Zoek op wat nettiquette betekent. Stel zelf een top tien van gedragsregels samen voor
het gebruik van internet, zodat het voor iedereen leuk is en blijft om online te zijn.
c. Bereid een presentatie voor en houd deze voor je troep waarmee je hen bewust
maakt van hoe je verantwoord gebruik kunt maken van het internet. Laat daarbij ten
minste de volgende onderwerpen aan de orde komen:
1. Hoe betrouwbaar is de informatie die je op verschillende websites kunt vinden?
2. Hoe moet je omgaan met je gebruikersnamen en wachtwoorden?
3. Waar moet je op letten als je iets downloadt van het internet?
4. Waar moet je op letten bij aankopen op het internet?
5. Waar moet je rekening mee houden bij als je gebruik maakt van sociale
netwerken als Twitter, Hyves en Facebook: wat zet je wel/niet online, wat is
voor wie zichtbaar en wat zijn de gevolgen daarvan?
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Sport & Spel

Fietser
Omschrijving
Draai jij je hand niet om voor een flink stukje fietsen? Daag jezelf dan
uit met dit insigne! Je stapt voor meerdere dagen op de fiets. Natuurlijk
zorg je wel eerst voor een goede voorbereiding en maak je onderweg

Eisen
1.

Bereid je voor op een meerdaagse fietstocht:
Controleer of je fiets in orde is en repareer waar nodig zelf, denk daarbij aan:
o Hoogte zadel en stuur.
o Remmen.
o Versnellingen.
o Verlichting/reflectoren (zoek uit wat wettelijk verplicht is).
o Banden.
o Spaken.
o Het soepel lopen van alle bewegende delen.
Pak je persoonlijke bagage, tent, reparatieset en voedsel in en bevestig deze op
verantwoorde wijze op je fiets. Alles moet dus goed vast zitten en in balans zijn.
Zorg voor de juiste kleding en houd daarbij rekening met je zichtbaarheid, ook in het
donker.
Zet een route uit waarin je minimaal veertig kilometer per dag aflegt en maak een
realistische planning waarin je van een aantal momenten per dag vastlegt hoe ver je
wilt zijn. Je kunt hiervoor gebruik maken van middelen als GPS of een
(fiets)routeplanner op internet.

2.

Leg deze tocht af, waarbij je aantoont dat je:
De verkeersregels kent en je daaraan houdt.
Je fiets bij eventuele problemen onderweg zelf kunt repareren.
Zelf kunt bepalen wat de juiste versnelling is om in te fietsen.
De uitgezette route volgens de planning kunt volgen.
Tip: ga niet alleen op pad en houd onderweg je leiding op de hoogte van je vorderingen.

3.

Maak onderweg een verslag waarin je bijzondere momenten, locaties en situaties vastlegt. Werk
Presenteer vervolgens aan je troep wat je hebt
gedaan om deze tocht voor te bereiden en uit te voeren.
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Omschrijving
Voor dit insigne zal je moeten aantonen dat je het zwemmen meester
bent en dat kun je op allerlei verschillende manieren doen. Voor dit
insigne kun je kiezen uit
eisen uit de verschillende alternatieven combineren.

Eisen alternatief A - zwemmen en varen
1.

Je hebt aangetoond:
Dat je 50 meter kan zwemmen met een zwemvest/reddingsvest.

2.

Dat je 100 meter kan zwemmen in open water.

3.

Dat je onder een omgeslagen vlet door kunt zwemmen en kunt pauzeren onder de vlet.

4.

Dat je op een veilige manier je ploegleden onder een omgeslagen vlet kunt begeleiden. Je
zorgt dat iedereen ademhaalt onder de vlet.

5.

Dat je iemand uit het water kunt halen met behulp van een reddingslijn, hierbij lettend op je
eigen veiligheid.

6.

Dat je een reddingslijn kunt vangen, deze om je heen kunt doen en een paalsteek kunt maken
terwijl je in het water ligt.

7.

Dat je de KNMR of de Reddingsbrigade hebt bezocht.

Eisen alternatief B - zwemmen en veiligheid
1.

Je hebt aangetoond:
Dat je mee hebt gedaan met de zwemvierdaagse of een zwemwedstrijd.

2.

Dat je met een regenpak en laarzen in het zwembad kunt zwemmen.

3.

Dat je onderkoelingsverschijnselen herkent en weet hoe je hierbij moet handelen.

4.

Dat je weet wat je moet doen als jij of iemand anders door het ijs zakt.

5.
6.

Dat je hebt deelgenomen aan een teamsport in het water.

Specialisatiefase - Meesterzwemmer

mei 2018
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Sport & Spel

Spelleider
Omschrijving
Bij Scouting worden een heleboel verschillende spelen op allerlei
manieren gedaan. Om een spel in goede banen te leiden, is er wel een
spelleider nodig. Een spelleider legt niet alleen het spel uit, maar let er
ook op dat het spel goed verloopt. Met dit insigne kun je ontdekken of
er ook een spelleider in jou schuilt.

Eisen
1.

Organiseer een avondspel voor je troep, waarbij je rekening houdt met de duisternis en het
voorkomen van overlast voor de omgeving.

2.

Spelen hebben soms een bepaald doel. Zo zijn er samenwerkingsspelen en spelen om te
winnen. Zoek uit wat hiermee wordt bedoeld en wat het verschil is tussen deze soorten spelen.
Geef van iedere soort minstens drie voorbeelden. Speel met je ploeg of troep van iedere soort
een spel en maak na afloop duidelijk wat de bedoeling er van was.

3.

Bedenk waarmee je allemaal rekening moet houden in verband met veiligheid bij:
Waterspelen.
Terreinspelen.
Avondspelen.

4.

Leg een map aan met daarin minimaal vijftien spelen die je graag met je troep speelt of zou
willen spelen. Beschrijf hoe het spel zou moeten verlopen, wat zijn de spelregels en welke
materialen heb je nodig? Neem in deze map ook twee nieuwe spelen voor jouw troep op. Als
deze nieuwe spelen worden gespeeld, zorg jij ervoor dat je spelleider bent.

5.

In overleg met de leiding help je mee bij de voorbereiding van een spel voor bijvoorbeeld de
bevers of de welpen. Natuurlijk houd je daarbij rekening met de leeftijd, de manier van uitleggen
en wat bevers en welpen leuk vinden.

6.

Je hebt nu een aantal keer een spel uitgelegd en begeleid en dat ging de ene keer wellicht wat
beter dan de andere keer. Wat moet je wel en niet doen als spelleider? Benoem minimaal drie
punten die je wel moet doen en drie punten die je niet moet doen en bespreek ze met een
leidinggevende.
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Sport & Spel

Sporter
Omschrijving
Sporten en bewegen is erg leuk om te doen en nog gezond ook. Voor
dit insigne kun je een sport gebruiken die je al beoefent of een nieuwe
sport uitproberen. Of je nu wilt (leren) paardrijden, boogschieten of
surfen, voor dit insigne kun je zelf kiezen welke sport je wilt gaan doen.

Eisen
1.

Kies (in overleg met je leiding) een sport uit, waar je voor dit insigne mee aan de slag wilt gaan.
Zoek iets op over de geschiedenis, de beste atleten en records van deze sport.
Kies bijvoorbeeld uit: badminton, basketbal, boogschieten, cricket, dammen, darts, duiken,
handbal, honkbal, (ijs)hockey, jiu-jitsu, judo, (zee)kajakken, karate, korfbal, mountain biking,
rugby, schaatsen, schaken, schermen, softbal, sportklimmen, squash, surfen, synchroon
zwemmen, (tafel)tennis, turnen, valscherm zweven, voetbal, volleybal, waterpolo, paardrijden of
zwemmen.

2.

Leg uit wat het belang is van een warming-up en een cooling-down en vertel hoe lang deze
fasen duren. Demonstreer de daarvoor benodigde losmakende en rekoefeningen op de juiste
wijze.

3.

Verzamel informatie over goed schoeisel, onder- en sportkleding, materialen en
beschermingsmaterialen die nodig zijn om jouw sport te kunnen beoefenen. Maak een collage
waar je deze informatie in verwerkt. Neem in je collage ook mee wat de meest voorkomende
blessures bij deze sport zijn en hoe je deze kunt voorkomen en behandelen.

4.

Beoefen, als het mogelijk is in verenigingsverband, onder deskundige begeleiding de sport van

5.

Verzorg een programma voor je ploeg of troep, waar zij met jouw sport kunnen kennismaken.
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Sport & Spel

Wandelaar
Omschrijving
Trek voor dit insigne je wandelschoenen aan en kijk hoeveel kilometers
jij te voet af kunt leggen. Een goede voorbereiding en weten hoe je een
wandelkaart moet lezen, is dan wel noodzakelijk.

Eisen
1.

Verzamel informatie over de juiste uitrusting die je tijdens een wandeltocht nodig hebt. Denk
daarbij aan (beschermende en reflecterende) kleding, schoeisel, EHBO-setje en een rugzak(je).
Maak er enkele instructieposters voor je troep over.

2.

Vertel hoe je je voeten voor, tijdens en na een wandeltocht moet verzorgen.

3.

Demonstreer hoe je blaren, zonnebrand, de beet van een teek en een verstuikte voet behandelt
tijdens een wandeling.

4.

Ken de kaarttekens die op een wandelkaart voorkomen en loop met zo'n kaart een aangegeven
wandeling.

5.

Neem deel aan een natuurwandeling die door organisaties als IVN, Natuurmonumenten of de
Vogelbescherming wordt gehouden.

6.

Geef op een kaart van Nederland de verschillende LAW-routes aan (LAW = Lange afstand
wandelpaden). Loop zo'n route (van ca. twintig km) en maak onderweg wat foto's van mooie
punten, leuke voorvallen en dergelijke. Gebruik deze foto's om in een fotostripverhaal je
ervaringen te presenteren.

7.

Neem deel aan een georganiseerde wandeling van minstens twintig km.
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Veilig & Gezond

Banketbakker
Omschrijving
Voor dit insigne kun je je uitleven met allemaal lekkere dingen: koekjes,
gebak en chocolade. Maak en versier cakejes en ga op bezoek bij een
banketbakker om de kneepjes van het vak te leren.

Eisen
1.

Maak zelf een receptenboekje waarin minimaal vijf recepten staan. Van elk van de volgende
en: zandgebak, cake, biscuitgebak en Moskovisch
gebak. Beschrijf in het receptenboekje niet all
ineer deze opdracht met een aantal van de andere
eisen die hieronder staan.

2.

Maak zelf koekjes voor je hele troep, zorg dat je medetroepleden uit minimaal drie verschillende
koekjes kunnen kiezen.

3.

Maak zelf een taart. Dat mag een taart zijn die je moet bakken (bijvoorbeeld een appeltaart),
maar je mag ook een taart maken waarbij je niet van een oven gebruik maakt.

4.

Zoek op hoe je succesvol chocolade kunt smelten en pas dit toe op een reep chocolade.
Gebruik deze gesmolten chocolade om je koekjes mee te versieren of maak er snoepjes van.

5.

Maak zelf ten minste drie soorten glazuur (bijvoorbeeld waterglazuur, ganache, boterglazuur,
fondant, royal icing of roomkaasglazuur) en gebruik deze op zelfgemaakte kleine cakes. Denk
daarbij na over welke glazuur past bij de smaak van de cake, zorg dus voor een lekkere
combinatie!

6.

Breng een bezoek aan een ambachtelijke banketbakker en bekijk hoe producten uit de winkel
tot stand komen. Wie weet heeft de banketbakker nog goede tips voor je!

oktober 2012

1

Veilig & Gezond

Omschrijving
Wil jij weten wat je moet doen bij een insectenbeet, een brandwond of
als iemand flauwvalt? Doe de cursus Jeugd Eerste Hulp B en krijg niet
alleen een diploma, maar ook het EHBO-insigne.

Eisen
Je kunt bij de EHBO-vereniging bij jou in de buurt of tijdens een Scoutingevenement de cursus Jeugd
Eerste Hulp B volgen. Met het diploma op zak, kun je dit insigne krijgen. Om deze cursus te volgen,
hoef je overigens niet eerst de cursus Jeugd Eerst Hulp A te hebben gevolgd.
Dit zijn de onderwerpen die behandeld worden tijdens de cursus Jeugd Eerste Hulp B:
Wat is eerste hulp?
Vijf belangrijke punten.
Verband- en hulpmiddelen.
Huid en slijmvliezen.
Wonden.
Kleine ongevallen.
Brandwonden.
Oogletsels.
Bloed, hart en bloedvaten.
Ernstig uitwendig bloedverlies.
Botten en gewrichten.
Kneuzing en verstuiking.
Botbreuken en ontwrichting.
De ademhalingsorganen.
De vitale functies.
Bewusteloosheid.
Flauwte.
Afsluiting van de luchtweg.
Beoordelen van de ademhaling.
Vergiftiging.
Het menselijk lichaam.
Kijk voor meer informatie over deze cursus op de website van Het Oranje Kruis: www.ehbo.nl.
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Veilig & Gezond

Kok
Omschrijving
Houd jij van lekker eten en wil je je eigen kookkunsten vergroten? Ga
dan aan de slag met dit insigne en laat zien dat jij een gezonde maaltijd
kunt samenstellen en bereiden. Ook leg je je eigen receptenboek aan,
neem je een kijkje in een professionele keuken en kom je meer te

Eisen
1.

Leg een receptenboek aan waarin ten minste vijftien eigen recepten voorkomen die je zelf al
eens hebt bereid. Neem recepten op voor zowel voor-, hoofd- als nagerechten.

2.

Breng een bezoek aan een boer of ga naar de kassen om meer te weten te komen over waar en
hoe producten tot stand komen. Zoek uit welke groente in welk jaargetijde voordelig is en
waarom.

3.

Organiseer een feestelijke maaltijd voor minstens vier personen of verzorg het eten op een
feestje (bijvoorbeeld een gourmet, fondue, barbecue of buitenlandse maaltijd). Denk ook aan de
uitnodigingen, de aankleding en natuurlijk de gezelligheid voor de gasten.

4.

Breng een bezoek aan een restaurant bij jou in de buurt en ga in de keuken kijken. Wat zijn de
verschillen en overeenkomsten tussen een professionele keuken en de keuken thuis?

5.

Welke materialen kun je gebruiken bij het koken en waar dienen de materialen voor? Wat is er
in de ploegkist of in het clubhuis aanwezig en hoe onderhoud je deze materialen?

6.

Assisteer bij het koken tijdens een opkomst of kamp van de welpen.

7.

Stel tijdens een kamp een menu samen voor je ploeg, doe de inkopen en bereid de maaltijd.
bijvoorbeeld koemelkallergie of glutenintolerantie) ook mee kan eten?

8.

Leg het verschil uit tussen: rauwkost, geperste salades, blancheren, stoven, stomen, fruiten,
smoren, bakken, roosteren en poffen.

9.
bijvoorbeeld een collage, filmpje, website, Facebook-pagina of iets anders te maken. Denk
hierbij aan zaken als hoe je voedsel moet bewaren en bereiden, hoe lang voedsel houdbaar is
en hoe je weet of iets bedorven is.
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Veilig & Gezond

Spuitgast
Omschrijving
Weet jij wat je moet doen als er brand uitbreekt in je clubhuis? Of wat
erbij komt kijken om op een veilige manier kampvuur te stoken? Ga
aan de slag met dit insigne en verdiep je in de verschillende
blusmiddelen, de branddriehoek en hoe je moet handelen bij een
brandongeval.

Eisen
1.

Leg aan de hand van de branddriehoek uit hoe je een brand op verschillende manieren kunt
blussen. Leg ook uit wat rook en warmte met jou en de omgeving doen en hoe je het beste kunt
handelen in de rook.

2.

Doe de volgende opdrachten om te laten zien dat je weet welke preventieve maatregelen je
moet nemen, zowel thuis, in het clubhuis (of wachtschip) als bij een kampvuur:
Leg uit wat de voordelen van rookmelders zijn en beschrijf waar ze moeten worden
opgehangen.
Praat met je familie over de acties die worden genomen in geval van een brand in
huis.
Weet waar de blusmiddelen in het clubhuis of wachtschip hangen en controleer of ze
nog gekeurd zijn.
Houd een brand- en ontruimingsoefening met de hele troep. Weet jij waar de
nooduitgang is in jullie clubhuis of wachtschip?
Ga na of je voor het stoken van een kampvuur toestemming nodig hebt van de lokale
een kampvuur de veiligheidsmaatregelen regelt.

3.

Bezoek iemand van de plaatselijke brandweer, en:
Kom meer te weten over de brandweerorganisatie en het meldingssysteem.
Kom meer te weten over de verschillende blusstoffen en -toestellen en bij welke
brandklassen ze worden toegepast.
Laat zien dat je om kunt gaan met kleine blustoestellen: brandkraan,
waterleidingsslang, natte doeken en blusdeken.
Vertel hierover aan je leidinggevende.

4.

Laat zien dat je weet hoe je moet handelen bij de volgende gesimuleerde brandongevallen:
tent/afdak in brand, kleren in brand, vlam in de pan, brandende gordijnen/vitrage, lekkende
gasslang en kortsluiting.

5.

Laat zien dat je weet wat je moet doen bij eerste-, tweede- en derdegraadsverbrandingen en bij
ongevallen met elektriciteit.

Tip: Neem contact op met de lokale brandweer voor het uitvoeren van deze activiteiten.
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Uitdagende Scoutingtechnieken

Avonturier
Omschrijving
Om dit insigne te behalen, maak je een zwerftocht van minimaal twee
dagen: een tocht zonder vooraf vastgesteld reisplan. Dat betekent dat
je dus vooraf geen route maakt of krijgt. Je kunt natuurlijk vooraf wel je
bestemming vaststellen.

Eisen
1.

Kies een van de volgende opties:
Zorg vooraf dat je een overnachtingsplek geregeld hebt of dat je leiding dat heeft
gedaan (deze optie is specifiek geschikt voor als je met de hele troep hetzelfde
eindpunt hebt).
Uitdagender is: zoek vooraf uit in welke omgeving je terecht wilt komen en denk na
waar je zou willen overnachten. Kies bijvoorbeeld een plek uit omdat je er iets over
wilt leren of wilt ontdekken of omdat je er iets wilt bekijken. Ga dus in overleg met je
leiding op zoek naar een omgeving waar je waarschijnlijk wel een overnachtingsplek
kunt vinden: een omgeving met een aantal (paal)kampeerterreinen, campings of
andere overnachtingsmogelijkheden.

2.

Zorg dat je de uitrusting verzamelt die je nodig hebt voor de tocht en pak deze op de juiste wijze
in in je rugzak of tas. Houd hierbij rekening met het seizoen, het weerbericht en de route. Denk
buiten je persoonlijke uitrusting ook aan zaken als voldoende voedsel, kaarten van de
omgeving, pen en papier, een mobiele telefoon (voor in geval van nood) en wat kleingeld.

3.

Zorg ervoor dat je weet wat de afspraken zijn over het contact opnemen met de leiding in geval
van nood. Zorg er ook voor dat je voorbereid bent op een insecten-/tekenbeet, verstuikte enkel,
verbranding door de zon, blaren, zonnesteek en onderkoeling.

4.

Zorg dat je tijdens je reis totaal minimaal 45 kilometer aflegt en op minimaal drie verschillende
manieren reist: laat je bijvoorbeeld droppen met de auto, ga te voet verder en ga op de
terugweg een deel met de trein of bus of maak gebruik van een fiets, kano, vlet of vlot.

5.

Houd onderweg een logboek bij waarin je beschrijft hoe je je reis volbrengt en hoe je dat
ervaart. Beschrijf een bijzondere ervaring van je reis, iets dat je hebt meegemaakt en dat je bij is
gebleven (bijvoorbeeld een mooie, indrukwekkende kerk, straatnamen of een bijzonder
streekgerecht). Maak op minimaal twee bijzondere plekken een schets van de omgeving.

6.

Bereid na afloop een presentatie voor en houd deze voor je troep. Zorg daarbij dat je minimaal
de volgende onderwerpen aan de orde laat komen:
Hoe bereid je je voor op een dergelijke tocht?
Wat neem je mee?
Hoe pak je je rugzak in?
Hoe heb jij je zwerftocht ervaren: was het leuk/saai/spannend/zwaar/makkelijk?
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Uitdagende Scoutingtechnieken

Communicatietechnieken
Omschrijving
Communiceren doe je de hele dag door en op verschillende manieren.
Je communiceert met woorden, op schrift of gesproken, je
communiceert met lichaamstaal of door bijvoorbeeld te tekenen. Voor
dit insigne kun je kiezen uit drie varianten van een bijzondere vorm van
communicatie: seinen, non-verbale communicatie of radio.

Honderd jaar geleden waren er geen mobiele telefoons of computers. Hoe communiceerden mensen
in die tijd met elkaar over lange afstanden? Ze gebruikten rook, lichtflitsen, puntjes, streepjes en
vlaggen. Tegenwoordig gebruik je de computer (van smartphone tot pc) voor een groot deel van de
communicatie. Ga met deze eisen aan de slag en laat zien dat je ook zonder de moderne technieken
kunt communiceren.
1.

Maak een presentatie op papier of digitaal waarmee je laat zien wanneer, waar en hoe morse,
semafoor en seinvlaggen het best kunnen worden ingezet.

2.

Bouw een eenvoudige morseseinsleutel.
Morse
a. Semafoor
b. Internationale seinvlaggen (scheepvaart)
Gebruik deze communicatiemethode om een bericht over te brengen. Vertel bijvoorbeeld aan je
ploeg wat je de afgelopen week gedaan hebt. Het is hierbij belangrijk dat je het bericht in een
redelijk tempo weet over te brengen.
mogelijkheden. Je kunt hierbij denken aan zeeslag of schaken.

1.

Beschrijf de problemen/uitdagingen die iemand met een gehoorstoornis/visuele beperking
tegenkomt in het dagelijks leven bij het communiceren.

2.

Maak een lijst met hulpmiddelen en beschrijf hoe mensen met een gehoorstoornis/visuele
beperking deze middelen gebruiken. Speel met
ploeg of troep.
a. Braille
b. Gebarentaal doven/slechthorenden
a. Introduceer jezelf aan een doof iemand door gebruik te maken van gebarentaal en
vertel die persoon iets over jezelf en over Scouting.
c.

Maak een collage of een beeld dat interessant is voor een blinde of slechtziende
persoon om aan te raken.
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d. Begeleid een blinde of slechtziende persoon langs een route, waarbij je op een goede
manier omgaat met eventuele obstakels of moeilijkheden op de route.
5.

Leg een spel aan je ploeg of troep uit zonder woorden te gebruiken. Ook tijdens het spel
communiceer je met elkaar in stilte.

6.

Ontwerp een geheimschrift en maak hiermee bijvoorbeeld tijdens een tocht van je troep een
opdracht.

1.

Voer de volgende taken uit:
a. Zet een zin om in het fonetische NATO-alfabet en laat je ploeg deze zin vertalen.
b. Definieer ten minste acht internationale Q-code signalen.
c. Laat zien dat je call-signs uit Nederland kunt herkennen.

2.

Bezoek een amateurradiostation of help een radiozendamateur tijdens de JOTA-JOTI.

3.

Log tien verschillende amateurradiostations met de datum, tijd, roepnaam, de frequentie, de
ontvangstkwaliteit en de locatie. Maak verbinding met ten minste vijf stations en teken de
stations in op een wereldkaart.

4.

Laat aan je leiding zien dat je de regels voor het gebruik van zendapparatuur begrijpt.

5.

Zet een elektronicawerkstukje in elkaar, waarbij je de volgende componenten gebruikt:
weerstand, condensator, spoel, diode, transistor en IC. Bepaal met behulp van de kleurcodering
de waarde van de weerstand.

6.

Bouw een antenne. Leg uit waarom je deze antenne hebt gekozen en wat je ermee kunt
beluisteren. Geef aan wat de sterke en zwakke punten van de gekozen antenne zijn.

TIP: Benader, gezien de wetgeving, hiervoor een radiozendamateur. De JOTA-JOTI is hier
bijvoorbeeld een mooie gelegenheid voor.
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Uitdagende Scoutingtechnieken

Houthakker
Omschrijving
Bij dit insigne laat je zien dat je inzicht hebt in een veilige situatie in en
rondom de werkplaats waar door meerdere scouts gehakt en gezaagd
wordt. Je zoekt uit hoe je een boom moet kappen en hoe je dat op een
veilige manier kunt doen. Je kent de verschillende vertandingen en
kunt zagen en bijlen onderhouden.

Aan dit insigne kun je alleen werken als er deskundige leiding in de buurt is, die je de juiste techniek
leert. Zo leer je op een goede manier omgaan met bijl en zaag.
Eisen
1.

Maak een quiz of een presentatie voor je troep met daarin:
De hoofdtypen zaagbetanding en waar ze voor gebruikt worden.
Wat met zetting wordt bedoeld.
Het benoemen van de onderdelen van de zaag en de bijl.
bijl) en hoe je ermee werkt.

2.

Slijp een bijl en voorzie hem van een nieuwe steel. Vervang een zaagblad.

3.

Hak op de juiste wijze een punt aan een piketpaaltje.

4.

Hak een boomstammetje op de juiste wijze in st
je werkhouding. Hak op de juiste wijze een tak af van een op de grond liggende stam, denk
daarbij aan je eigen veiligheid.

5.

Geef binnen je ploeg of troep een veiligheidsinstructie, waarbij je vertelt waar je op moet letten
bij het hakken en zagen. Controleer vervolgens tijdens een opkomst of iedereen zich aan de
veiligheidsregels houdt.

6.

Herken vijf voorkomende bomen en benoem waar hun hout het meest geschikt voor is.

7.

Zoek uit hoe je een boom moet omhakken of -zagen en leg dat uit aan je ploeg.

8.

Doe mee aan het onderhoud van een stuk natuur, bijvoorbeeld het uitdunnen van een stuk bos
of het knotten van wilgenbomen. Laat hierbij zien dat je op een juiste manier het gereedschap
weet toe te passen.

Tip: Naast het omhakken van een boom, kun je natuurlijk ook een boom planten. Doe dit vooral op
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Uitdagende Scoutingtechnieken

Houtsnijder
Omschrijving
Voor het behalen van dit insigne, moet je niet alleen kunnen snijden. Je
moet ook de verschillende typen messen kennen en weten waarvoor je
deze gebruikt. Daarnaast weet je nadat je aan dit insigne hebt gewerkt
hoe je je mes onderhoudt en hoe je er veilig mee omgaat.

Eisen
1.

Leg aan je ploeg uit wat de verschillende voor- en nadelen van diverse typen messen zijn, noem
daarbij een (Zwitsers) zakmes, knip- of vouwmes, multitool, survivalmes, bushcraft- of jachtmes
en houtsnijmes. Benoem daarbij ook het materiaal waarvan een lemmet gemaakt kan zijn
(carboonstaal of roestvrijstaal) en welke voor- en nadelen dat geeft aan het mes.
Tot slot vertel je waarom het harden van het staal belangrijk is en hoe dit gedaan wordt.

2.

Kies een van de verschillende soorten messen uit om een tekening van te maken. Benoem
daarbij de diverse onderdelen, zoals lemmet, snijvlak en heft. Teken ook vier van de meest
voorkomende typen lemmets.

3.

Laat zien dat je de veiligheidsvoorwaarden voor het gebruik van een mes kent, dat je weet waar
je op moet letten voordat je begint met snijden, dat je weet hoe je een mes over moet geven en
waar je het mes laat als je het (even) niet gebruikt.

4.

Demonstreer aan je leiding dat je de volgende handgrepen beheerst en weet waarvoor je ze
kunt gebruiken:
Forehand grip.
Chestlever grip.
Potato grip.
Batonnen.
Reinforced grip.
Feather grip.

5.

Slijp je eigen mes met behulp van slijpstenen en vertel erbij wat je doet en waarom. Vertel ook
wat je nog meer moet doen om je mes goed te onderhouden en benoem nog drie andere
manieren om je mes scherp te krijgen.

6.

Maak minimaal drie van de volgende:
Genoeg tentharingen voor een tent.
Een houten dasring.
Snijd de stokken voor een kraanvuur/zwerversvuur of een houthakkersvuur.
Snijd een haak voor een kookpot waarmee je de pot op verschillende hoogtes kunt
hangen.
Snijd een lepel of een vork.
Maak houten speelgoed, zoals een hoei hoei houtje of een propeller.
Kies een houtsoort die hiervoor geschikt is en leg aan je leiding uit waarom.
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Uitdagende Scoutingtechnieken

Kampeerder
Omschrijving
Bij dit insigne leer je dat kamperen veel meer is dan alleen slapen in
een tent. Je moet weten waar je mag en kan kamperen, hoe je je
materiaal moet gebruiken en hoe je met een terrein om moet gaan.
Ook moet je weten hoe je je spullen zo goed mogelijk mee kunt nemen.

Eisen
1.

Bedenk waar je op moet letten als je een kampterrein voor een staand kamp wilt inrichten. Denk
daarbij aan ligging en verdeling over het terrein. Laat zien dat je weet hoe dat moet, door voor
een kamp waar jij aan deelneemt een plattegrond op schaal van het kampterrein met alle
onderdelen te tekenen.

2.

Maak een lijst van het materiaal dat je als ploeg mee moet nemen als je op weekendkamp en op
zomerkamp gaat. Welke verschillen kom je tegen?

3.

Maak een standaard persoonlijke bagagelijst voor een weekendkamp, welke zaken neem je
mee?

4.

Neem tijdens een opkomst al je bagage mee en pak je rugzak zo slim mogelijk in. Zorg daarbij
voor een goede gewichtsverdeling en zorg ook dat alle spullen die je snel wilt kunnen pakken
binnen handbereik zijn. Zorg daarnaast dat het gewicht niet boven 15 kilogram komt. Schrijf
deze verdeling op of maak hier een tekening van.

5.

Je groep heeft buiten de ploegtenten vast nog een aantal andere type tenten. Leg uit waarom
jouw groep voor deze tenten gekozen heeft en wanneer welke tenten gebruikt worden.

6.

Neem tijdens het opzetten, afbreken en opbergen van de ploegtent de leiding over je ploeg.
Laat ook zien hoe je een kleine reparatie uitvoert aan je (dek)tent.

7.

Kampeer minimaal vijftien nachten in een tent of vlet tijdens Scoutingkampen (dit hoeft niet
aaneengesloten te zijn).

8.

Ken de juiste kampeertechnieken om verantwoord met het kampeerterrein en de materialen om
te gaan en pas deze toe tijdens een kamp. Denk hierbij onder andere aan onderwerpen als
afval, afwaswater, hudo, afstand van het kampvuur tot de tenten en gasflessen.
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Omschrijving
Bij het insigne modelvlieger gaat het om allerlei activiteiten die
luchtscouts doen tijdens hun opkomsten. Voor dit insigne ga je aan de
slag met schaalmodel- en modelbouw en laat je je kennis zien op het
terrein van vliegtuigherkenning. Voor bouwvoorbeelden en informatie
kijk je op www.scouting.nl/spel/scouts/luchtscouts.

Eisen
1.

Laat zien dat je een schaalmodel kunt maken door de volgende opdrachten uit te voeren:
a. Bouw een schaalmodel (van plastic of hout) van een vliegtuig.
b. Beschilder en plak stickers op jouw schaalmodel in de originele kleuren en met de
c.

Bouw een maquette van een omgeving waarin jij jouw schaalmodel kan plaatsen.
Deze maquette moet in dezelfde schaal zijn als jouw schaalmodel.
d. Presenteer je schaalmodel op een passende wijze. Overleg dit eerst met een van je
leidinggevenden. Zo kun je bijvoorbeeld informatie opzoeken over de geschiedenis
van jouw schaalmodel en daar een boekje van maken, maar je mag ook een
presentatie geven aan jouw ploeg.
2.

Bouw een zweefmodel me
meter of een lijnbestuurd
vliegtuigmodel. Deze mag uit een bouwdoos zijn, maar een eigen ontwerp mag ook. Het model
moet aan de volgende eisen voldoen:
a. Constructief goed en degelijk gebouwd.
b. Correct afgewerkt.
c. Juist gebalanceerd.

3.

Laat zien dat jouw model ook daadwerkelijk kan vliegen. Voor lijnbestuurd vliegen moet je
minimaal drie vluchten van vijf rondes vliegen onder begeleiding van een Gouden Wing
instructeur. Mail naar spelspecialisten@scouting.nl om met een instructeur in contact te komen.
Zweefmodellen moeten doelvluchten (op 5 meter), afstandsvluchten (minimaal 10 meter) en
tijdsvluchten (minimaal 10 seconden) gedaan hebben.

4.

Laat zien dat je verschillende vliegtuigen kunt herkennen door de volgende opdrachten te doen:
a. Maak een lijstje van minimaal 10 kenmerken waaraan je vliegtuigen kunt herkennen.
b. Bedenk en maak een vliegtuigherkenningsspel met minimaal 25 vliegtuigen.
c. Speel jouw zelfgemaakte spel met je ploegleden.

5.

Breng een bezoek aan een Airshow, luchtvaartmuseum, vliegveld of luchthaven en voer de
volgende opdrachten uit:
a. Fotografeer minimaal 10 verschillende vliegtuigen.
b. Zoek uit welke vliegtuigen het zijn.
c. Beschrijf de vliegtuigen aan de hand van het lijstje kenmerken dat je bij 1a hebt
opgesteld.

Specialisatiefase
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Omschrijving
Ben jij gek op motoren en begrijp jij hoe verschillende soorten motoren
werken? Ben jij de scout die een motor een winterbeurt kunt geven?
Laat zien dat jij meest voorkomende storingen kunt verhelpen en
kennis hebt van de verschillende motorkoelsystemen.

1.

Je hebt aangetoond:
Dat je van de onderstaande vier motoren de globale werking kunt
motor de onderdelen en precieze werking kunt uitleggen:
a. Elektrische motor.
b. Dieselmotor.
c. Kleine tweetakt motor.
d. Kleine viertakt motor.

2.

Dat je de aansluitingen van brandstofleidingen tussen tank en pomp en tussen pomp en
carburateur of injectiesysteem kunt controleren.

3.

Dat je elektrische installaties goed kunt aansluiten en onderhouden en juiste bekabeling
daarvoor gebruikt.

4.

Dat je kennis hebt van de opbouw van de ontstekingsinstallatie (bobine, onderbreker,
verdeler, condensator en bougies).

5.

Dat je de meest voorkomende storingen kunt verhelpen.

6.

Dat je de werking kent van verschillende motorkoelsystemen:
a. Luchtkoeling.
b. Gesloten koelsysteem of interkoeler.
c. Waterkoeling (inzicht hebben in de werking van een waterpomp).

7.

Dat je een sproeier en een bougie kunt reinigen (benzinemotor).

8.

Dat je gloeispiralen kunt reinigen (dieselmotor).

9.

Dat je een (buitenboord)motor met de juiste (smeer-)middelen een winterbeurt kunt geven en
weet hoe je omgaat met brandstof en andere chemische producten, zodat je het milieu niet
vervuilt.

Specialisatiefase - Motorspecialist
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Omschrijving
Bij het insigne Navigator gaat het om het kunnen plannen en volgen
van een route om je daarmee te kunnen verplaatsen. Daarbij moet je
niet alleen beschikken over kennis, je moet deze kennis ook kunnen
toepassen. Voor dit insigne kun je kiezen uit verschillende varianten:
land, GPS, lucht en water.

Eisen alternatief A - land
1.

Demonstreer aan de hand van een topografische kaart (RD-grid, schaal 1:50.000 en 1:25.000)
je kennis van de volgende zaken:
a. De betekenis van de schaal en de gebruikte kaartsymbolen (legenda).
b. Het gebruik van de hoogtelijnen voor informatie over vorm en steilheid van het terrein.
c.
d.
e.

Ardennen). Je kent de termen voor landschapskenmerken, zoals vallei, horst en slenk.
Methoden om afstanden op een kaart te meten en de duur van een tocht in te
schatten.
Het verschil tussen het geografische noorden, het kaartnoorden en het magnetisch
noorden.

2.
a.
b.
3.

Laat zien hoe je een topografische kaart op het noorden legt, met en zonder kompas.

Doe de volgende twee kompasopdrachten:
a. Loop twee kompasroutes van ten minste 2 km. Start- en eindpunt moeten op een
kaart gedefinieerd zijn, voor de ene route door een volwassene, voor de andere door
een scout.
b. Demonstreer tijdens een wandeling je kennis van alle vijf kompashandgrepen.

Eisen alternatief B - GPS navigatie
1.

Demonstreer je algemene kennis van het Global Positioning System (GPS) op de volgende
punten:
a. De werking van het systeem.
b. Voordelen van het systeem voor de samenleving.
c. Nadelen van het systeem.
d. Welke factoren van invloed zijn op de nauwkeurigheid van het systeem.

2.

Laat met behulp van bijvoorbeeld een GPS-ontvanger zien:
a. Hoe je je eigen positie te weten komt. Behandel daarbij de positieweergave in ten
minste twee verschillende formaten (bijvoorbeeld lengte- en breedtegraden en het
RD-grid).
b. Hoe je een waypoint invoert en vervolgens naar dat waypoint navigeert.
c.
ontvanger controleert.

3.

Zet, op basis van een topografische kaart, een route uit van ten minste 4 km. Bespreek de
mogelijkheden en uitdagingen die je op die route tegenkomt. Programmeer deze route in ten
minste tien waypoints in een GPS-ontvanger en loop de route.

4.

Doe de volgende twee geocaching-opdrachten:

Specialisatiefase - Navigator
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a.
b.

Vind vijf geocach
drie waypoints. Bespreek de nauwkeurigheid van de verstrekte informatie.
met de bereikbaarheid ervan. Publiceer je caches op een geocaching-website of geef
de gegevens aan andere scouts, zodat zij met succes de caches weten te vinden.

Eisen alternatief C - lucht
1.

Zoek (op internet) een luchtvaartkaart van Nederland op en laat zien dat je deze begrijpt door
de volgende vragen te beantwoorden:
a. Waar bevinden de vliegvelden zich en waaraan zijn deze te herkennen?
b. Wat zijn no-fly zones en waar bevinden deze zich op de kaart?
c. Laat op een luchtvaartkaart de herkenningspunten, die je bij jou in de buurt tegen kunt
komen vanuit de lucht, zien. Wat zijn kenmerken van deze punten waaraan je ze
vanuit de lucht zou kunnen herkennen? Teken deze punten na alsof je ze vanuit een
vliegtuig zou zien.

2.

Doe allebei de opdrachten:
a. Teken op een luchtvaartkaart een koers voor een denkbeeldige vlucht tussen twee
luchthavens (overleg met je leidinggevende welke luchthavens). Beschrijf de route
aan de hand van herkenningspunten die je onderweg kunt zien.
b. Controleer de route van een andere scout of een leidinggevende door deze op een
kaart in te tekenen. Eventueel kun je hem op de computer met een flight-simulator
navliegen, als je hierover beschikt.

3.

Demonstreer je kennis van de tweelettercodes en drielettercodes van het IATA-systeem door
onderstaande opdrachten uit te voeren:
a. Zoek vijf IATA luchthavencodes van luchthavens in Nederland op.
b. Kies tien Europese vliegtuigmaatschappijen en zoek de IATA-code hiervan op. Laat je
medescouts of leidinggevende raden welke code bij welke maatschappij hoort.
c. Bedenk een spel om de IATA codes van de luchthavens of die van de maatschappijen
(of beide) te oefenen en speel dit spel met je medescouts.

4.

Maak een lijst met vluchten die jij gemaakt hebt als passagier, bijvoorbeeld toen je op vakantie
ging en beantwoord per vlucht de volgende vragen:
a. Wat zijn de IATA codes van de luchthavens van waar je opsteeg en landde?
b. In welk type toestel zat je?
c. Geef op een wereldkaart aan welke internationale luchtvaartroute je gevlogen hebt.
d. Hoelang duurde de vlucht en hoeveel luchtmijlen was de afstand? Heb je nog nooit
gevlogen bedenk dan ten minste twee droomreizen en zoek daarvan de
bovenstaande gegevens op.

Eisen alternatief D - water
1.

2.

Je hebt aangetoond:
Dat je kennis hebt van de volgende zaken van een waterkaart:
a. De betekenis van de schaal en de gebruikte kaartsymbolen (legenda), inclusief
betonning.
b. Het gebruik van de hoogtelijnen voor informatie over waterdiepte (waterdiepte,
droogvallende gronden, brughoogte, staande-mast-route, eb en vloed). Je kent de
termen voor landschapskenmerken, zoals kanaal, rivier, beek, meer, plas, sloot, en
vaarwater.
c. Wat zijn waterski-zones en snelvaarwater en waar bevinden deze zich op de kaart?
Waar moet je op letten bij ondiep of smal vaarwater?
d. Methoden om afstanden en tijden op een kaart te meten en de duur van een tocht in
te schatten. Op basis van zowel de vaarsnelheid als de grondsnelheid. Denk hierbij
aan wind, getij en stroomsnelheid. Houd rekening met brug en sluis tijden.
Dat je je locatie kunt bepalen op de volgende twee manieren:
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a.
b.

Bepaal op een onbekende plek aan de hand van objecten aan de wal jouw exacte
locatie.
Vind op het water zelf het noorden zonder kompas,

3.

Dat je de volgende opdrachten tot een goed einde kunt brengen:
a. Teken op een waterkaart een koers voor een denkbeeldige vaart tussen twee havens
(overleg met je leidinggevende welke havens). Plot een route en bedenk de mogelijke
vaartijd. Beschrijf de route aan de hand van herkenningspunten die je onderweg kunt
zien.
b. Zet voor hetzelfde begin- en eindpunt een route uit voor twee andere type vaartuigen
(afhankelijk van je keuze bij b kun je denken aan: kano, vlet, staande-mast,
motorboot).
c. Maak een route van jouw haven naar kamplocatie. Gebruik hier aantoonbaar de
almanak.

4.

Dat je een route kunt varen van 2 vaardagen, waarbij start- en eindpunt door de leiding
worden bepaald. Stel voor deze route een veiligheidspakket samen.
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Uitdagende Scoutingtechnieken

Pionierspecialist
Omschrijving
In de verdiepingsfase heb je voor het insigne Uitdagende
Scoutingtechnieken kampeertechnieken en pionieren allerlei
verschillende knopen, steken en sjorringen geleerd. Maar pionieren is
meer dan dat! Zo leer je voor dit insigne van alles over het touw en
over hoe je een goede constructie maakt. Je bereidt ook een groter
pionierobject voor door een tekening en een maquette te maken.

Voor je aan dit insigne begint, heb je het insigne Uitdagende Scoutingtechnieken kampeertechnieken
en pionieren uit de verdiepingsfase, succesvol afgerond. Je kent dus al de volgende knopen, steken
en sjorringen en weet wanneer ze worden toegepast: mastworp, platte knoop, schootsteek, paalsteek,
kruissjorring en achtvormige sjorring. Je kunt ook touw opschieten.
Eisen
1.

Vertel je ploeg wat er bedoeld wordt met breeksterkte en veilige belasting. Vertel ook hoe een
touw moet worden onderhouden en waar je het pionierhout op moet controleren voor gebruik.
Werk vijf touwen af met een eindbezetting of eindsplitsing.

2.

Laat aan je leiding zien dat je tien tot vijftien touwverbindingen kunt maken en vertel daarbij
waarvoor ze worden gebruikt. Tot de touwverbindingen behoren in ieder geval: timmersteek,
mastworp met voorslag, rondtorn met twee halve steken en prusikknoop. Daarnaast kun je de
slipsteek en de slipsteek met knevel bij verschillende touwverbindingen veilig toepassen.

3.

Bedenk een manier waarop je aan je leiding, naast de knopen en sjorringen uit de basis- en
verdiepingsfase, minimaal de volgende sjorringen kunt presenteren en vertel aan je leiding
wanneer ze worden toegepast: vorksjorring, steigersjorring, woelsjorring en diagonaalsjorring en
slingersjorring. Laat ook verschillende touwsoorten zien en vertel daarbij waar je ze aan kunt
diverse onderdelen van een touw.

4.

Maak met je ploeg of troep een aantal verschillende pionierobjecten. Voor elk object maak je
om je constructie te testen. Daarna stel je een materiaallijst samen en maak je een
taakverdeling voor de bouwers. Tijdens het bouwen geef jij de leiding, controleer je of alle
sjorringen goed vast zitten, of het object op een veilige wijze wordt gepionierd en leer je de
andere scouts de sjorringen. Nadat je de objecten hebt gebouwd, moet je minimaal het
-

Een toren (hoogte in overleg met de leiding).
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Uitdagende Scoutingtechnieken

Routetechnieken
Omschrijving
Dit insigne gaat in op de specifieke routetechnieken die bij de scouts
gebruikt worden. In de basis- en verdiepingsfase heb je al kennis
gemaakt met een aantal routetechnieken. Voor dit insigne ga je een
stapje verder en maak je kennis met moeilijkere routetechnieken.

Eisen
1.

In de basis- en verdiepingsfase heb je al de volgende routetechnieken geleerd: oogjes route,
bolletjesroute, strippenkaart, kruispuntenroute (in verschillende varianten), oleaat,
graden/afstanden.
a. Leer nu de volgende routetechnieken: blinde lijn, vectorroute, vegetatieroute,
b. Leg de oogjes route, bolletjesroute, strippenkaart en kruispuntenroute uit aan nieuwe
scouts die net bij je ploeg zijn gekomen.

2.

Houd tijdens een tocht een logboek / scheepsjournaal bij en maak de volgende schetsen:
routeschets, horizonschets, recognografische schets.

3.
a.
technieken die je bij 1a geleerd hebt, moet toepassen. Laat zien dat je weet hoe je
een rugzak moet inpakken en controleren voor vertrek.
b. Vaar een dagtocht, waarbij je minimaal drie van de vier technieken die je bij 1a
geleerd hebt, moet toepassen. Zorg ervoor dat je de benodigdheden voor deze
dagtocht op een veilige en eventueel waterdichte manier in de lelievlet meeneemt.
Laat zien wat er voor vertrek gecontroleerd moet worden.
4.

Zet voor je ploegleden een hike / vaarroute uit in thema en zorg er voor dat ze tijdens deze hike
tochttechnieken kunnen werken. Houd hierbij rekening met de maximaal af te leggen afstand
voor je ploegleden. Waterscouts houden ook rekening met wat haalbare afstanden zijn bij
verschillende weersomstandigheden en windrichtingen.

december 2012
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Uitdagende Scoutingtechnieken

Sierknoper
Omschrijving
Naast het gebruik van knopen, steken en sjorringen bij het maken van
pionierobjecten, bestaan er ook allerlei sierknopen die gebruikt worden
om gebruiksvoorwerpen te maken of dingen mooi te versieren. Bij het
werken aan dit insigne ga je daarmee aan de gang.

Eisen
1.

Maak een knopenbord met minimaal acht van de volgende splitsen, knopen en plattingen met
daarbij een uitleg over hun toepassing:
Splitsen:
o Spaanse takeling.
o
o Korte splits.
Stoppersknopen:
o Halve schildknoop.
o Hele schildknoop.
o Dubbele schildknoop.
o Halve sjouwerman.
o Hele sjouwerman.
Plattingen:
o
o Engelse platting.
o Franse platting.
o Kabelplatting.
o Bootmanplatting.
o Spiraalplatting.
o Kettingplatting.

2.

Verzamel ten minste de volgende verschillende soorten touw: manilla, katoen, sisal en
kunststof. Vertel daarbij aan je leiding wat de verschillende eigenschappen van de touwen zijn.

3.

Werk ten minste vijf touwen af met een eindbezetting.

4.

Vertel aan je ploeg waar je aan moet denken voor het goed onderhouden van je touw.

5.

Maak een gebruiksvoorwerp met daarin verschillende knopen en/of plattingen, zoals een
bijzonder fluitkoord, een hangmat of een allemansendje voor een bel.

oktober 2012
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Omschrijving
Bij dit insigne gaat het om het ontwerpen en bouwen van
verschillende vliegende objecten. Dit doe je zo, dat de objecten
uiteindelijk ook echt kunnen vliegen en al vliegend bepaalde doelen
kunnen halen. Voor dit insigne kun je kiezen uit drie verschillende
varianten: vliegeren, waterraket schieten en heteluchtballon oplaten.
Voor bouwvoorbeelden en wetten & regels kijk je op
www.scouting.nl/spel/scouts/luchtscouts.

Maak een filmpje of fotoserie van de uitvoering van de opdrachten en laat deze, en je zelfgemaakte
vlieger, waterraket of luchtballon, aan je leiding en ploegleden zien. Mail je filmpje of fotoserie naar
webredactie@scouting.nl om ze op de website te laten plaatsen.
Eisen alternatief A

Vliegeren

1.

Ontwerp en bouw een bestuurbare vlieger. Kies hiervoor uit een van de volgende type vliegers:
a. Deltavlieger
b. Matrasvlieger
c. Chinese vlieger

2.

Zoek uit welke veiligheidseisen er aan een geschikte vliegerlocatie gesteld worden en vind een
plek bij jou in de buurt die aan deze eisen voldoet. Leg in je filmpje uit welke locatie je hebt
gekozen en waarom.

3.

Laat je zelfgebouwde vlieger hier op en zorg er voor dat deze onafgebroken 15 minuten in de
lucht blijft.

4.

Vlieg met je zelfgemaakte vlieger een horizontale en verticale 8 evenals een rondje rechtsom en
linksom.

Eisen alternatief B

Waterraket schieten

1.

Ontwerp en bouw een waterraket lanceerinstallatie en een bijbehorende raket. De raket voldoet
:
a. Hij heeft een parachute.
b. Hij is 2-traps gebouwd.
c. Hij heeft side-boosters.

2.

Zoek een geschikte en veilige plek bij jou in de buurt om je waterraket te lanceren. Leg in je
filmpje uit welke locatie je hebt gekozen en waarom.

3.

Lanceer jouw raket minimaal drie keer en zorg
keer:
a. Langer dan vijf seconden in de lucht is.
b. Minimaal 15 meter hoog gaat.
c. Een vooraf gesteld doel raakt (bijvoorbeeld ene pion of voetbaldoeltje).
Eventueel kan je de ultieme uitdaging nog aangaan door een rauw ei te lanceren en er voor te zorgen
dat het ei heel op de grond landt.
Eisen alternatief C
1.

Heteluchtballon oplaten

Ontwerp en bouw een ronde heteluchtballon. Denk eerst goed na over de materialen die je
hiervoor wil gebruiken en de technieken die je gaat gebruiken om hem op te laten.

Specialisatiefase - Vliegenier
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2.

Zoek een geschikte en veilige plek bij jou in de buurt om je luchtballon op te laten. Bekijk verder
wat goede omstandigheden zijn om een heteluchtballon op te laten. Leg in je filmpje uit welke
locatie je gekozen hebt en waarom.

3.
vliegen.
4.

Laat je dasring of dasknoop mee opstijgen totdat deze met heteluchtballon en al boven een
gebouw of huis in de buurt is uitgekomen.

LET OP: Het is bij de Nederlandse Luchtvaartwet verboden om een ballon op te laten waarbij open
vuur aan de ballon bevestigd is; een waxinelichtje aan je ballon hangen en hem zo laten opstijgen
mag dus niet! Dit staat beschreven in wetsartikel nr. 429 van de Luchtvaartwet.

Specialisatiefase - Vliegenier

mei 2015

2

Omschrijving
Voor dit insigne zal je moeten aantonen dat je alternatief kunt
voortbewegen met een boot. Voor dit insigne kun je kiezen uit twee
l
verschillende alternatieven combineren.

Eisen alternatief A - varen met een lelievlet
1.

Je hebt aangetoond:
Dat je deel hebt genomen aan een onderdelenrace.

2.
3.

Dat je je boot op twee manieren kunt slepen (zwemmen, lopen, jagen, etc.).

4.

Dat je je vlet kunt voort
touwen.

5.
6.

Dat je een dagdeel hebt meegevaren met een ander type schip.

7.

Dat je een watermolen, gemaal, stuwmeer of scheepvaartmuseum hebt bezocht.

Eisen alternatief A - varen met andere vaarmiddelen
Gebruik een vaarmiddel waarop je zelf kunt zitten.
1.

Je hebt aangetoond:
Dat je je boot kunt voortbewegen met alternatieve energie (zonne-energie, wateraandrijving,
etc.).

2.

Dat je een handbuitenboordmotor / brandstofloze motor kunt maken en gebruiken.

3.

Dat je je boot op twee manieren kunt slepen (zwemmen, lopen, jagen, etc.).

4.

Dat je je boot kunt voortbewegen met een zelfgemaakt zeil.

5.

Dat je een vlot kunt bouwen en er minimaal 50 meter mee kunt varen.

6.

(niet waterscouts)

Dat je een dag mee hebt gevaren met een waterscoutinggroep.

(waterscout)

Vaar dan mee met een groep die andere soort boten of een ander
soort vaarwater hebben.

Specialisatiefase - Voortdrijver
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Uitdagende Scoutingtechnieken

Vuurmeester
Omschrijving
Vuur maken met een grote stapel pallets en oude kranten, kan
iedereen. Als vuurmeester weet je echter ook hoe je verantwoord en
gecontroleerd vuur maakt en onderhoudt. Daarnaast kun je vuur maken
zonder lucifers of een aansteker.

Eisen
1.
weg kunt halen en waarom het vuur dan uitgaat.
2.

Verzamel ten minste drie verschillenden materialen die als tondel gebruikt kunnen worden,
de natuur. Maak een tipivuur en steek het met
behulp van de tondel aan. Gebruik hierbij geen lucifers of aansteker, maar bijvoorbeeld een
vuurstaal of batterij en staalwol.

3.

Demonstreer zes verschillende vuurtypen en weet waarvoor ze gebruikt worden. Voor ten
(bijvoorbeeld een tafelvuur of kribbevuur).

4.

Noem drie houtsoorten die geschikt zijn als aanmaakhout en voor snel brandend vuur, drie
houtsoorten die geschikt zijn voor een langzaam brandend vuur en drie houtsoorten die niet
geschikt zijn voor een kampvuur. Vertel daarbij ook waaraan je deze houtsoorten kunt
herkennen.

5.

Bereid een vuur voor een kampvuuravond voor, steek dat aan en onderhoud het, terwijl de
kampvuurleider de avond presenteert. Zorg dat de stookplaats veilig ingericht en gebruikt wordt.
Zorg dat je blusmiddelen bij de hand hebt en dat je weet hoe deze gebruikt moeten worden,
denk aan branddeken, emmer water, emmer zand en verschillende blussers. Aan het eind van
de avond maak je het vuur gecontroleerd uit en verzeker je je ervan dat het echt uit is.

oktober 2012
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Omschrijving
Het winter onderhoud, daar draai jij je hand niet voor om. Je kunt een
boot winterklaar maken. Je maakt een onderhoudsplan voor je eigen
boot en kunt die samen met je eigen ploeg uitvoeren. Je hebt kennis
van alle onderdelen van de lelievlet en de zwakke plekken.

1.

Je hebt aangetoond:
Dat je een boot winterklaar kan maken:
a. Alles te demonteren en droog schoon en gemerkt op te bergen op de juiste manier.
b. Controleer alles op slijtage.

2.

Dat je een onderhoudsplan voor je eigen boot (hout en casco) kunt maken en samen met je
ploeg kunt uitvoeren. Denk hierbij aan:
a. Reinigen van de boot en onderdelen.
b. Gebruik van materialen.
c. Verfplan.

3.

Dat je prijsbewust bent van de materialen (vletten handelsspel).

4.

Dat je een boot vaarklaar (nieuw seizoen) kunt maken door:
a. Je zeil marrelen.
b. Mast compleet maken.
c. Splitsen en betakelen van lijnen.
d. Zwaard en roer monteren.

5.

Dat je je boot kunt voorzien van naam/logo en/of zeilnummer.

6.

Dat je alle onderdelen van je vlet kent.

7.

Dat je kennis hebt van de zwakke plekken van een vlet:
a. Zwaardkast.
b. Luchtkasten.
c. Vingerlingen.
d. Spanten.
e. Dolpotten.

Specialisatiefase - Werfbaas
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Omschrijving
Voor dit insigne zal je moeten aantonen dat je het zeilen meester bent
en dat kun je op allerlei verschillende manieren doen. Voor dit insigne
kun je kiezen uit drie varianten: Wedstrijdzeilen, het opvoeren van een
Lelievlet en andere soorten zeilboten. Je kunt eventueel in overleg met
je leiding eisen uit de verschillende alternatieven combineren.

Eisen alternatief A - wedstrijdzeilen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Je hebt aangetoond:
Dat je tijdens een zeilwedstrijd op minimaal regionaal/admiraliteits niveau de leiding hebt over
je boot.
Dat je de wedstrijdregels kent en deze voor de wedstrijd uit kunt leggen aan je bemanning.
Dat je de theorie van de startprocedure kent en deze in de praktijk kunt brengen.
Dat je kennis hebt van de protestprocedure en de voor- en nadelen van het indienen van
protest kunt benoemen.
Dat je op alle zeilkoersen de juiste zwaard en zeiltrim toepast.
kunt toepassen tijdens de wedstrijd. Evalueer achteraf met de leiding hoe de tactiek uitgepakt
heeft.

Eisen alternatief B - opvoeren van een lelievlet
1.

Je hebt aangetoond:
Dat je minimaal 6 van de onderstaande opties kunt uitvoeren en kunt uitleggen waarom je
snelheid verandert:
a. Rust je vlet uit met een boegspriet en vaar hiermee.
b. Rust je vlet uit met een dubbele fok en vaar hiermee.
c. Rust je vlet uit met een verlengde mast en bijpassend zeil en vaar hiermee.
d. Rust je vlet uit met een topzeil en vaar hiermee.
e. Rust je vlet uit met een vlieger en vaar hiermee.
f.
Rust je vlet uit met een spinaker en vaar hiermee.
g. Maak van 2 vletten een catamaran met 1 mast in het midden en vaar hiermee.
h. Maak van 2 vletten een catamaran met 2 masten en vaar hiermee.
i.
Maak van 2 vletten achter elkaar een tweemaster en vaar hiermee.

Eisen alternatief C - andere soorten zeilboten
1.

Je hebt aangetoond:
Dat je naast je vlet met minimaal vijf andere soorten zeilboten kunt varen:
a. Schouw
b. Kajuitboot
c. Surfplank
d. Optimist / piraat
e. Laser
f.
Catamaran
g. Valk
h. Zeilboot met vaste middenkiel
i.
Zeilboot groter dan 15 meter (meezeilen)

Specialisatiefase - Zeilmeester
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