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Inleiding 

Je hebt zojuist “De Halve Steek” opengeslagen. “De Halve Steek” is het infoboekje van de zeeverkenners van Scouting 

Cay-Noya. We heten je hierbij dan ook gelijk van harte welkom bij onze club! 
 

In dit boekje kun je allerlei nuttige informatie vinden. Wij willen namelijk jou de gelegenheid geven een goede start te 

maken bij ons, want er wordt vaak gezegd dat een goed begin het halve werk is. Vandaar ook dat we ons infoboekje “De 

Halve Steek” hebben genoemd. Ook is de halve steek een knoop, deze knoop (de informatie in dit boekje) moet men 

weten (niet uit het hoofd leren) en denkbeeldig in de oren knopen. 

 

Wij wensen je een hele fijne tijd bij ons toe. 
 

Vriendelijke groet, je (nieuwe) leiding. 

Luuk den Uijl Elsa Veldhuijsen   Tim Vermeulen 

Schipper Stuurman    Stuurman 

  

 06 83 86 75 68 06 12 59 60 71  06 30 98 10 96 
 
 
 
 
 
      Helmi van der Horst  Koen van Dam 

  Stuurman   Stuurman 

 

             06 22 87 08 68  06 43 12 29 56
 



 

Nieuw bij de Zeeverkenners 
 

 

Jij bent: Net overgevlogen óf Nieuw van buiten.. wat nu? 
 

Net overgevlogen 

Je komt net van de Dolfijnen* of de Itzamma Horde* en we 
zijn blij dat je de zeeverkenners hebt gekozen om je 
scoutingcarrière voort te zetten. De verkennerstak is een veel 
zelfstandigere tak dan de welpen*. De leiding is er niet meer 
om kleine problemen op te lossen, dat ga je samen met je 
baksleden doen. In het begin is dat heel moeilijk, maar wij 
zijn ervoor om je dat te leren. Want bij de zeeverkenners leer 
je op je eigen (zee)benen te staan. Je moet nu niet gelijk 
denken op jezelf te gaan wonen nadat je te oud bent 
geworden voor onze speltak, maar je hebt wel heel veel 
geleerd. Wat het zeeverkenner zijn allemaal inhoudt lees je 
verderop in “De Halve Steek”. 
 

Van buiten 

Je hebt waarschijnlijk al een kijkje bij ons genomen, bent mee 
wezen zeilen of hebt mee gedaan met activiteiten bij het 
troephuis. Bij scouting ga je nuttige dingen leren en met een 
groepje mensen leuke dingen doen die naast het huis niet 
zomaar kunnen. Maar omdat dat zowel voor jou als de 
overgekomen welpen en dolfijnen interessant is om te weten 
(en voor je ouders natuurlijk ook) lees je in “Wat doet een 
waterscout?” heel beknopt wat je allemaal gaat doen en wat 
er van jou verwacht wordt. 
 
 

Wat doet een waterscout? 
 

Bij de waterscouts (zeeverkenners) ga je dingen doen en beleven met leeftijdsgenoten, die je anders niet zomaar doet. 

Het voordeel van de zeeverkenners is dat je gaat meewerken met zowel land- als waterprogramma’s. Wat we verstaan 

onder deze twee programma’s kan je lezen in het hoofdstuk “Spel- en activiteitenaanbod”. Bij de zeeverkenners is het de 

bedoeling dat je met je bak* samen dingen gaat beleven, problemen gaat oplossen, wedstrijden gaat winnen en nog veel 

meer. 

 

Bij de zeeverkenners ga je dus met je bak “zelfstandig” aan de gang. De leiding is er om te zorgen dat jij weer veilig thuis 

komt na bijvoorbeeld een dagje zeilen. De leiding verzorgt natuurlijk het programma wel, maar doet dat als het ware met 

jou, je bak en de rest van de bakken samen. 

 

Even vanaf het begin: Als je bij ons binnenkomt heb je eerst een periode (4 weken) de tijd om te bedenken of je het wel 

leuk vindt bij ons. Als je blijft ga je na deze periode aan de gang met je installatie-eisen (zie blz. 8) en als je met deze 

eisen klaar bent wordt je geïnstalleerd. Vanaf het begin draai je natuurlijk gewoon mee zoals ieder geïnstalleerd jeugdlid. 

Na je eerste zomerkamp heb je alles een keer meegemaakt en hoor je er echt helemaal bij. Je kunt je dan nog verder 

opwerken door goed mee te doen en je klasseneisen te halen en zo kader* te worden bij een bak. 

 
 

  



 

Tijden en Adressen 
 
 

In dit onderdeel zijn onze locaties met adressen, de contactgegevens van de leiding, tijden van opkomsten en de manieren 

om af te melden genoteerd. 
 

Afmelden 

Bij ons in de speltak is het gebruikelijk om een bericht te sturen zodra je niet aanwezig kunt zijn. Wij organiseren iedere 
week een leuke opkomst en willen daarvoor graag op de hoogte zijn hoe veel leden er aanwezig zijn. Afmelden kan op de 
volgende manier: 
 

Stuur een e-mail naar: zeeverkenners@cay-noya.nl 

met als onderwerp: Afmelding [naam lid] [datum afwezig] 

 

Op deze manier ontvangt ieder leidinglid de afmelding waardoor wij allemaal op de hoogte zijn. De afmeldingen horen wij 

het liefst in de week voorafgaand aan de opkomst. Als er op het laatste moment iets tussen komt probeer dan om vrijdag 

vóór 17:00 uur of zaterdag vóór 12:00 uur de e-mail te sturen. Na deze tijdstippen ontvangen we de afmeldingen 

graag telefonisch. 

 
Locaties 

 

Locatie 1 :  Troephuis Zeeverkenners (+ andere speltakken) “De Vosheuvel”  

Heiligenbergerweg 177 te Amersfoort. 

 

Locatie 2 : Steiger, thuishaven van de Cay-Noya vloot te Bunschoten-Spakenburg 

200 m na de overgang van Westdijk in Eemdijk 
 

Locatie 3 : Verzamellocatie 
“De Brug” over Valleikanaal aan de Holkerweg te Amersfoort 
 

Locatie 4 : Verzamellocatie 
Kruising van de Maatweg en De Schans  
(naast het Amersfoorts ziekenhuis) 
 

Opkomsten 

 

 Vaarseizoen (mei t/m nov.) Locatie Uitloop 

 Begin Eind   

 Vrijdag 19:30 20:30 Vosheuvel +/- 15 min 

 Zaterdag 12:30 17:00 Steiger* +/- 30 min 

* Op zaterdag verzamelen de verkenners eerst op de brug (locatie 3). Vanaf deze brug fietsen de jongens naar de steiger 

(locatie 2). Bij terugkomst rond 17:00 uur zijn de jongens bij het ziekenhuis (locatie 4). 

 

 Winterseizoen (dec. t/m apr.) Locatie Uitloop 

 Begin Eind   

 Vrijdag 19:30 20:30 Vosheuvel +/- 15 min 

 Zaterdag 14:00* 17:00 Vosheuvel +/- 30 min 

* Tijdens het bootonderhoud in de winter kan de begintijd verschoven worden i.v.m. mooi weer. Wij proberen dan altijd 

een langere dag mee te pakken. 

* Daarbij start het kader op de zaterdagen ook vaak eerder i.v.m. klasseneisen en CWO-trainingen! 
 
 

mailto:zeeverkenners@cay-noya.nl


 

Vrijdagopkomsten 

Tijdens de vrijdagopkomsten in elk seizoen draaien wij de opkomst op de Vosheuvel. Van iedereen wordt verwacht dat ze 
aanwezig zijn om 19:30 uur, dan gaan wij namelijk openen. Wees dus altijd minimaal 10 minuten van tevoren aanwezig! 
Het uniform moet op deze avond ook altijd mee (zodra je geïnstalleerd bent) en om 19:30 uur aan zijn. 
 

Zaterdagopkomsten 

Tijdens de zaterdagopkomsten in het vaarseizoen fiets je een behoorlijk stuk naar Spakenburg. Het is dus belangrijk dat 
je een goede en stevige fiets hebt! Daarnaast is het verplicht om je reddingsvest én regenkleding mee te nemen. Het weer 
is altijd onvoorspelbaar en kan zomaar omslaan. In de zomer is het natuurlijk ook fijn om je zwemkleding mee te nemen, 
hierbij zijn zwemschoenen wel verplicht! Als er de mogelijkheid is om te zwemmen kondigen we dat van tevoren ook altijd 
aan. In de winter draaien we op het troephuis op de Vosheuvel. 

 
Persoonlijke contactgegevens leiding 

Over het algemeen willen wij als leiding het liefst dat al het mailcontact via zeeverkenners@cay-noya.nl gaat. Maar in 
sommige gevallen is het voor ouders fijner om persoonlijk contact te zoeken met leiding, dit is natuurlijk ook prima! Bij 
problemen van verkenners onderling hebben wij Vincent als contactpersoon. Mocht hij niet bereikbaar zijn dan kan met 
Marcel contact worden opgenomen. Heb je toch liever contact met een ander leidinglid? Zie dan de contactgegevens hier 
onder. 

Via de telefoon verzoeken wij iedereen graag om buiten werkuren contact op te nemen! De voorkeur gaat dan ook uit 

naar een e-mail. Wij streven er dan ook altijd naar om zo spoedig mogelijk (in ieder geval dezelfde week) te antwoorden. 

Daarnaast zijn deze contactgegevens alleen voor noodgevallen! 

 
 

 Functie Naam Adres Plaats Telefoon Email 

 Schipper Luuk den Uijl Randenbroekerweg 74 Amersfoort 06 83 867 568 lpdenuijl@gmail.com 

 Stuurman Elsa Veldhuijsen Bisschopsweg 130 Amersfoort 06 12 596 071 elsa.veldhuijsen@live.nl 

 Stuurman Tim Vermeulen De Vergulde Valk 19 Amersfoort 06 30 981 096 timv.0898@gmail.com 

 Stuurman Helmi van der Horst  Koningin Julianalaan 41 Leusden 06 288 70 868 helmivanderhorst@gmail.com 

 Stuurman Koen van Dam  Landweg 58 Leusden 06 43 122 956 koenvandam1123@gmail.com 



 

Het Scoutingelement 
Zoals je weet ben je bij een scoutinggroep terechtgekomen. Dat betekent dat je instemt met het dragen van een uniform 
en met de discipline die er bij ons in de groep wordt gehandhaafd. Dingen die je leert moet je als kennis bij je dragen, om 
veiligheidsredenen, maar ook om aan een leuk spel of een leuke activiteit deel te kunnen nemen. 
 

Uniform 

We dragen bij de zeeverkenners een uniform omdat dat een kenmerk van scouting is. Tijdens de opkomst en daarna 
totdat je het uniform uit hebt, hoor je je als een voorbeeld voor andere jeugd te gedragen. Een scout leert namelijk om 
beleefd te zijn en zich netjes te gedragen, ook op andere plaatsen dan thuis. Om het uniform te mogen dragen, moet je 
een aantal eisen afleggen, de zogenaamde installatie-eisen. Die eisen zijn dingen die je moet leren omdat je ze nodig hebt 
in de praktijk. Als je de eisen gehaald hebt wordt je geïnstalleerd en mag je dus het uniform dragen. 
 

Waar bestaat het uniform uit?: 
Blauwe blouse, tok (hoofddeksel) met zeeverkennerslint, donkerblauwe 
spijkerbroek, Cay-Noya das (eigeel) met dasring, fluitkoord en eventueel 
een fluitje. Op je blouse zitten diverse insignes die een bepaalde betekenis 
hebben, de plek waar deze moeten komen zie je in het hoofdstuk     “Uniform 
en insignes”. (zie foto rechts ->) 
 

Het uniform heb je aan voordat de opkomst begint en wordt pas uitgedaan 

op het moment dat daar toestemming voor is gegeven. Dit is meestal als 

kapot gaan of smerig worden kan optreden door een ruig spel o.i.d. 

Overgekomen welpen en dolfijnen hebben hun complete uniform van die 

speltak aan totdat ze geïnstalleerd worden. 

 
De leiding is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het 
zoekraken of kapot gaan van het uniform of delen daarvan.  
(TIP! Neem alles steeds weer mee naar huis) 
 

Zeilen 

Zoals je weet leer je bij ons ook zeilen. Het leren zeilen gebeurt niet zoals op een zeilschool. Op zaterdagen ben je 
voornamelijk spelenderwijs bezig met zeilen. Er zijn ook momenten dat de leiding aan boord komt om instructie te geven. 
Praktijk en theorie staan uitgelegd in de klasseneisenboeken. Deze krijg je van de leiding toegestuurd en zijn ook te 
downloaden via www.cay-noya.nl/zeeverkenners. De praktijk en de theorie staan ook in: “Het Zeilboek” door J. Peter 
Hoefnagels (ISBN 9789024006670). Dit is een echte aanrader (en een leuk cadeau) als je gaat werken aan het CWO III 
examen en kost ongeveer 20 euro. Zeillessen en instructies worden op basis van de klasseneisen* gegeven. 
 

Installatie 

Je installatie is voor iedereen een belangrijk moment in je zv-periode. Als je van buiten komt zeker, want dan wordt je die 
dag ook meteen scout. De installatie is een ritueel waarbij je ouders welkom bij zijn, je broers en zussen, je opa’s en 
oma’s. Je krijgt op je installatie alles uitgereikt wat je tot dan toe verdiend hebt en wat dus op je blouse moet komen. Het 
is een geweldig spannende gebeurtenis en een beetje zenuwachtig zijn is dan helemaal niet erg. 
 

Voordat je geïnstalleerd wordt moet je een aantal eisen afleggen, die eisen zijn dingen die je gelijk in het begin moet 

kennen en kunnen. Deze eisen staan in het installatieboekje wat je van de leiding krijgt. Voor alle nieuwelingen wordt er 

altijd tijd gemaakt om de eisen te leren en te overhoren. 

 
Discipline 

Bij Scouting hoort ook een stukje discipline. Hier verstaan we onder dat er naar de leiding geluisterd wordt als wij dat 

nodig vinden. Natuurlijk willen we tijdens kampen en opkomsten zo veel mogelijk plezier maken, maar wij zijn tijdens de 

opkomsten verantwoordelijk en daarom is het belangrijk dat er op belangrijke momenten gedaan kan worden wat wij 

jullie opdragen. Maar onder discipline vallen ook kleine dingen zoals het netjes houden van je tent tijdens kampen, het 

dragen van het uniform en hoe je je hoort te gedragen tijdens aantreden en installaties. 

 

 

 

 



 

Spel- en Activiteitenaanbod 
In dit hoofdstuk lees je alles over de dingen die je bij ons in de speltak gaat doen en beleven. Het hoofdstuk heet 
spelaanbod maar je moet het woord spel niet te letterlijk opvatten. Je bent namelijk samen met je bak ook vaak met 
serieuze dingen bezig. Lees maar snel verder wat je bij ons allemaal tegenkomt. 
 

Zeilen 

Je hebt niet voor niets de waterscouts gekozen en waarschijnlijk is dat omdat je het leuk lijkt/vindt om te varen, in een 
zeilboot, op een vlot of in een kano. Wij hebben bij de zeeverkenners 6 lelievletten, dat zijn de boten waarin je makkelijk 
kan leren zeilen en roeien. Het zeilen wordt bij scouting op een andere manier geleerd dan in een zeilschool. In het 
zeilseizoen zijn we niet alleen bezig zeilinstructie te geven, er wordt jou d.m.v. een spel of door baksgenoten geleerd hoe 
je op een zeilboot vaart. Het is ook zo dat de leiding zo nu en dan aan boord gaat om de gehele bak wat te leren. Ja, je 
leest het goed: de leiding is er dus niet altijd bij. 
 

Als je gaat zeilen moet je altijd een aantal spullen bij je hebben. Dit is voor je veiligheid en verzorging. Als je besluit iets 

van het lijstje wat hieronder staat niet mee te nemen is dat je eigen verantwoordelijkheid. 

Dingen genoemd in het onderstaande lijstje zijn van belang voor jouw veiligheid en verzorging! Als je 

besluit iets niet mee te nemen kan de leiding je terugsturen naar huis! 

 
Checklijst Zeilen 

Meenemen Reden / doel 

1. Zeeverkennerstrui Neem je trui mee voor op het water! 

2. Reddingsvest Tegen verdrinking gevaar (zie hoofdstuk “Reddingsvesten”) 

3. Eten* Buitenlucht en bezig zijn wekt eetlust op 

4. Drinken* Vochtgehalte op peil houden, zeker met veel zon 

5. Regenpak Natte kleren? Morgen ziek! 

6. Zwemschoenen Verplicht bij zwemmen tegen verwondingen aan de voeten 

 
*  In het bovenstaande lijstje staan eten en drinken genoemd. Het gebeurt nog steeds dat verkenners te weinig eten 

of drinken mee hebben of alleen snacks zoals chips. Zorg voor een goede boterham. Eten kan het best verpakt 
worden in een trommeltje; zakjes geven een rommeltje. Geef als drinken een 1- of 1,5-literfles mee, daar zit statiegeld 
op en die gaat dus ook weer mee naar huis. 

 
Er wordt op zaterdag altijd verzameld op “De Brug” (zie locaties), bij slecht weer maakt de leiding een beslissing of het 
programma nog doorgaat. Dit is te vinden op de facebookpagina en/of in de mail! 
 

Overboord gooien van afval wordt hoog opgenomen, want een verkenner heeft zorg voor de natuur. Je zeilt dus met je 

bak in een lelievlet die je ook met je bak netjes moet houden en onderhouden. Over dat onderhouden lees je meer in 

“bootonderhoud”. 

 

Landactiviteiten 

Ook zeeverkenners worden een aantal landvaardigheden bijgebracht. Bij 
landvaardigheden moet je denken aan: primitief koken, kampvuur aanleggen, 
verschillende technieken om een route te beschrijven die je uiteindelijk ook kunt lopen 
of varen en zo is er nog veel meer. Als korte samenvatting kunnen we dus constateren 
dat een zeeverkenner bij ons in de groep zowel op het land als op het water zich kan 
redden. Wat ook op het land is, zijn de kampen die we doen, waarover je op de 
volgende pagina meer kan lezen.
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Kampen 

Kampen zijn reisjes zonder je ouders en waar je met je baksgenoten leert voor jezelf te koken en je slaapplaats leert op 
te bouwen. Ruim voor een kamp krijg je een infobrief waarin de mededeling wordt gedaan dat er weer een kamp aankomt 
en wat de kosten van het betreffende kamp zijn. 
 

Ook lees je daarin alles wat je wel en niet mee moet nemen (je ouders bijv.). Hieronder is een overzichtje van de kampen 

die we kunnen hebben in een jaar en de geschatte kosten ervan. 
 

Kostenoverzicht 

 Afkortingen Voluit Datum Bedrag* 

 ZoKa Zomerkamp Eerste week zomervakantie € 125,00 

 Zuwaka Zuidwalkamp Pinkster weekend (vr. t/m ma.) € 37,50 

 Groepskamp Wisselend € 15,00 

 Winterkamp In de winter, niet ieder jaar € 10,00 

 Kaderkamp Mogelijk meerdere keren per jaar. € 5,00 

 Weekendkamp Spreekt voor zich € 5 / 10,00 

*De hierboven genoemde prijzen zijn een richtlijn en kunnen dus afwijken van het werkelijke. 

 
Wat nog wel leuk is om te vertellen is dat we meestal een thema hebben, op zomerkamp maar ook op Zuwaka. We gaan 

vaak voor die kampen allerlei dingen bedenken en natuurlijk worden de goede ideeën ook uitgevoerd! 

 

Bootonderhoud 

De boten moeten elk jaar een likje verf hebben en het houtwerk moet weer opgeknapt worden. Dat gebeurt tijdens het 
bootonderhoud in de maanden februari t/m april. Iedereen is tijdens opkomsttijd (en vaak loopt het iets uit), bezig met 
zijn eigen boot, waarbij de leiding natuurlijk ook mee helpt. Van het onderhoud aan een boot kan je vaak flink vies worden, 
dus dan is een overall geen overbodige luxe. Zoals met alles leer je ook bij de zeeverkenners hoe je een boot moet 
onderhouden, dus geen paniek als je nog nooit hebt geverfd. Daarnaast is het ook mogelijk dat wij een ouder-klusdag 
organiseren waarbij wij de hulp van ouders inschakelen. Naast het onderhouden van de zeilboten hebben wij ook nog een 
grote sleepboot, “De Makke Beer 2”, waar veel tijd in zit: Alle hulp daaraan is dan ook zeker welkom. Bij dit soort dagen 
wordt er altijd tijdig van te voren een mail gestuurd. 
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Reddingsvesten 
 
 
De tijd voor het jeugdlid is aangebroken om een reddingsvest aan te gaan schaffen. De bepalingen en eisen die de leiding 
aan het vest stelt en andere wetenswaardigheden volgen in dit hoofdstuk. 
 

De leiding stelt ieder jeugdlid verplicht een reddingsvest aan te schaffen. Een reddingsvest is noodzakelijk om 

verantwoordelijk het scoutingspel te kunnen doen, maar er is ook een verzekeringskwestie: zonder vest zijn wij namelijk 

niet verzekerd! De eerste paar weken kan je van ons een reddingsvest lenen, maar het is natuurlijk fijner om een eigen 

reddingsvest te hebben. Hieronder volgen de normen waaraan het vest minimaal moet voldoen. Besluit het jeugdlid toch 

van de normen af te wijken, kan hij uitgesloten worden van de wateractiviteiten. 

 
!! Het vest moet een dusdanige grootte hebben dat het ook over een warme winterjas gedragen kan 
worden !!  
 
Normen 

Voor het varen bij Scouting kunnen we in het algemeen stellen: 
 

Een reddingvest 100 N is het minimum voor het zeilen in Lelievletten op klein en rustig 

water. (NB. Het Eemmeer, wat ons vaargebied is, valt hier eigenlijk niet onder. Door de 

geringe diepte is er echter een verzachtende omstandigheid.) Een reddingvest van 

150 N is wat wij aanraden te dragen. 

 

Tegenwoordig zijn er naast de traditionele blokvesten ook opblaasbare vesten. Deze 

blazen zichzelf op als ze in het water vallen. Het voordeel is dat ze handzamer zijn op 

de fiets en comfortabeler tijdens het zeilen. Het nadeel is dat ze een stuk duurder zijn 

en als ze in het water komen met het patroon vervangen worden (ca. €30.-).  Ook houd 

een traditioneel blokvest je een beetje warm tijdens het zeilen 

 

Verdere eisen zijn: 

o Het moet een reddingsvest zijn, geen zwemvest!  
o Min. 100N, 150N aangeraden (voldoet aan EU norm EN 395) 

o De vesten moeten een kraag hebben (zie foto)  
o Jasmodel, dus met gesloten rugdeel (voor standaard reddingsvesten). 

o De speciale reflectiestrepen zorgen voor goede zichtbaarheid bij dag 

en nacht. 

o Vergroot drijfvermogen op de borst en schouders zorgt voor de veilige 

verticale positie in het water. 

o Uitgerust met signaalfluit. 

o Sluitingen en banden tegen het opdrijven. 

Bij het weg raken/kapot gaan van reddingsvest of onderdelen wordt je 
verplicht deze te vervangen!! 
 

Verkooppunten 

Er zijn veel websites waar goede reddingsvesten gekocht kunnen worden, 
en eigenlijk alle reddingvesten die verkrijgbaar zijn voldoen aan de eisen. 
Twijfel je toch over een bepaald model, dan kunnen wij altijd even kijken 
of dat model aan de eisen voldoet. Wij zijn echter geen experts en kunnen 
geen reddingsvest aanbevelen. Voor een goed reddingsvest liggen de 
kosten tussen de 35 en de 50 euro. Een opblaasbaar vest kost tussen de 
70 en 100 euro en het patroon kost ca. €30. 
 

Pas op voor reddingsvesten op Marktplaats! Tweedehands 
reddingsvesten kunnen al flink versleten zijn en het is dan ook 
niet zeker of het draagvermogen nog goed is. 
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Belangrijke Punten 
 
 
In dit hoofdstuk lees je over dingen die wij als zeeverkennerleiding heel belangrijk vinden, dit kan te maken hebben met 
het creëren van een veilig klimaat, waarin iedereen zich op z’n gemak voelt, maar ook om het jezelf een stuk makkelijker 
te maken. 
 

Fietsen 

Zoals er al in “Zeilen” is genoemd, fiets je als verkenner naar de steiger (locatie 2). Deze plek is ± 15 km rijden, wat dus 
inhoudt dat je fiets goed in orde moet zijn. Wij als leiding hebben geen mogelijkheid om fietsen te vervoeren of te 
repareren. Een goede fiets hoeft niet duur te zijn, je moet gewoon even op zoek. Jullie rijden meestal baksgewijs naar de 
steiger en 2 aan 2. Als wij zien dat je gevaarlijk aan het verkeer deel neemt kan je geschorst worden, wij zijn uiteindelijk 
toch verantwoordelijk! Criteria: goede banden / goed werkende remmen / verlichting in orde / achterrek voor bagage (dus 
geen tassen aan het stuur). Verder zit alles vast: geen zwaaiende spatborden of iets dergelijks. 
 

Kleding (varen/onderhoud/schoeisel) 

Op scouting is goede kleding heel belangrijk. Trek NOOIT nieuwe of dure kleren aan! Wij adviseren een aantal dingen: 

 

 

Spijkerbroek net 

 oud 

Overall 

Regenpak 

Zeilpak 

Sportschoenen 

Berg- / wandelschoenen  

Legerkisten  

Laarzen 

Aangeraden om dit te dragen Afgeraden om dit te dragen Gevaarlijk om met deze situatie te dragen 

 

Zoals je in bovenstaand schema kan zien raden wij jou dus aan om een paar goede schoenen aan te schaffen. Boven zie 

je dat bergschoenen voor alle activiteiten geschikt zijn. Bergschoenen (een goede wandelschoen is voldoende) zijn sterk, 

licht en vaak krijg je minder snel natte voeten dan in bijvoorbeeld sportschoenen. Kleding slijt snel bij scouting door diverse 

activiteiten, hierop is de leiding dus niet aanspreekbaar. 

 

Kader 

Het kader is ook een soort leiding. Deze leiding bestaat uit twee personen die de leiding over een bak hebben, namelijk 
de bootsman en de kwartiermeester. Aan deze personen worden redelijk hoge eisen gesteld omdat deze toch een zekere 
verantwoordelijkheid dragen. Omdat wij als leiding toch op het kader moeten vertrouwen kan een kaderlid dat niet 
meewerkt gedegradeerd worden. Daarnaast heeft een kaderlid ook regelmatig extra lange opkomsten om aan de ervaring 
te werken. 
 

Materiaal 

Bij de zv hebben we te maken met kostbaar materiaal, van kampeer- tot bootonderdelen. Als wij het gevoel hebben 
dat je opzettelijk materiaal stuk maakt, wordt je naar huis gestuurd en hoef je niet meer terug te komen. 
Diefstal valt hier ook onder (!), evenals materiaal van anderen buiten scouting. Tevens blijf je als verkenner ook van de 
spullen van andere verkenners af! 

 
Ongewenst gedrag 

Het meenemen van messen en dolken tijdens opkomsten is niet toegestaan. Voor kaderleden kan hiervoor een uitzondering 
gemaakt worden, maar alleen als dit expliciet vermeld is. Vuurwerk, alcohol, tabakswaren en drugs zijn uiteraard verboden. 
Zoals hierboven vermeld zijn diefstal en vernieling ook uit den boze. Het overschrijden van deze gedragsregels is op straffe 
van tijdelijke dan wel permanente schorsing, afhankelijk van de ernst van de situatie. 

Zeilen Bootonderhou
d 

Tochten lopen Spel/Activite
it 
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Mobiele telefoons 

Mobiele telefoons worden bij ons gedoogd; het is namelijk heel handig als het kader een mobiel heeft en wij hen kunnen 

bereiken. Het is echter niet de bedoeling dat jeugdleden constant met hun telefoon bezig zijn. Als je nog geen kader bent 

heb je je telefoon niet nodig, dus hoef je hem nog niet mee te nemen. Bij ongewenst gebruik van de mobiel wordt deze 

voor het restant van de opkomst in beslag genomen. 

 

Persoonsgegevens 

Wij als leiding hebben persoonsgegevens geadministreerd voor de veiligheid en gezondheid van elk jeugdlid. In deze 
gegevens zijn de volgende elementen opgenomen : Naam, adres, telefoonnummers, mailadressen en zorgverzekering. 
Deze gegevens bespreken we tijdens het oudergesprek, dat vaak plaatsvindt na de eerste maand bij onze speltak. 
 

Het komt voor dat er kinderen bij ons binnen komen met problemen, dit kan op allerlei vlakken zijn. Te denken valt 

bijvoorbeeld aan: allergieën, leerachterstand, heftig heimwee, bedplassen. Mocht dit zo zijn, dan horen wij dit graag bij 

het oudergesprek, of zelfs eerder als het een ernstig probleem kan zijn tijdens de opkomsten. Als het kind niet zelf met 

de middelen (medicijnen e.d.) om kan gaan is een duidelijke gebruiksaanwijzing dan vereist. 

 

Voor zomerkamp geven wij ieder jaar een apart gegevensformulier uit. Hierop staat nog wat extra informatie zoals 

dieetinformatie, allergieën, e.d. Deze formulieren worden na het kamp weer vernietigd. 

 

Verzekeringen 

Alle leden zijn via Scouting Nederland collectief verzekerd: 

• tegen ongevallen, indien er geen aanspraak kan worden gemaakt op vergoeding krachtens enige andere 
verzekering of voorziening, al dan niet van andere datum; 

• voor aansprakelijkheid (indien niet zelf verzekerd). Verzekerd zijn de ouders van de leden, wanneer deze worden 
aangesproken voor schade, toegebracht aan derden door hun minderjarige kinderen gedurende de tijd, dat deze 
zich bevinden onder toezicht van leiding; 

• voor schade aan goederen geldt een eigen risico van € 35,- per gebeurtenis. (uitgebreide voorwaarden zijn bij de 
leiding ter inzage). 

 

Contributie 

Voor de contributie (€175,00 incl. lidmaatschap van Scouting Nederland per 2018) wordt jaarlijks een brief gestuurd met 
daarin alle benodigde informatie voor het overmaken. Deze brief wordt gestuurd door de groepspenningmeester. Hiervan 
wordt €22,50 afgedragen aan Scouting Nederland, voor hun diensten. De rest is om materiaal aan te schaffen en te 
vervangen, huisvesting te kunnen huren en activiteiten te kunnen uitvoeren. 
 

Als nieuw lid ben je de eerste maand kosteloos op proef. Besluit je echter na vier weken lid te worden, wordt er contributie 

geheven vanaf de eerste dag van de proefperiode. Als overgevlogen welp of dolfijn loopt de contributie gewoon door. 

Mocht je toch besluiten te stoppen met scouting wordt dit verrekend. 

 

Kampen 

De kosten voor kampen staan los van de jaarlijkse contributie. De kosten hiervoor kunnen direct op de 
zeeverkennersrekening worden gestort. Er zijn kampen waarvoor we een contante betaling vragen, dit in verband met 
korte termijn. Contante betalingen moeten in een envelop met je naam op de envelop en onder vermelding van welk 
kamp. 
 

Zeeverkennersrekening: NL68 RABO 0102 6355 01 t.n.v. St. Scouting Cay-Noya Inz Zeeverkenners 
In de kampbrieven die je ontvangt, staat altijd vermeld binnen welke tijd het bedrag op de rekening bijgeschreven moet 
zijn. 
 

Makke Beer 2 kas 

De zeeverkenners hebben een eigen sleepboot. Deze boot “De Makke Beer 2” moeten we zelf bekostigen. “De Makke Beer 
2” wordt onderhouden en gefinancierd met geld uit de Makke-Beerkas. Deze kas wordt gevoed door geld overgebleven 
van kampen en geld van acties. 
 

Giften zijn altijd welkom op de zeeverkennersrekening! 
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Communicatie 

E-mail 

Wij, als leiding, houden regelmatig (ongeveer wekelijks) contact met jullie én jullie ouders om uit te leggen wat onze 
plannen voor het weekend zijn. Tevens wordt er via de email belangrijke informatie rondgestuurd over kampen, speciale 
opkomsten en meer belangrijke zaken over de agenda. 
 
Het is dan dus ook zeer belangrijk dat het emailadres van jullie altijd op orde is! Wanneer dit niet zo is, dan missen jullie 
mogelijk veel en belangrijke informatie. 
 

Facebook & Instagram 

Wij zijn ook actief op Facebook & Instagram. Op deze pagina houden wij iedereen op de hoogte over bijvoorbeeld mogelijke 
opkomsttijden die uitlopen. Daarnaast is het voor de ouders natuurlijk ook leuk om foto’s te bekijken die wij tijdens een 
kamp uploaden! Het idee is heel simpel, ga naar Facebook of Instagram en zoek op de naam: Zeeverkenners Cay-
Noya. Word vrienden met de pagina en neem zo nu en dan een kijkje! 
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Woordenlijst 
 
 

Aantreden Het samen openen of sluiten van de scoutingdag volgens de standaardprocedure met 

vlag en wet. 
 

Admiraliteit Samenwerking tussen verschillende waterscoutinggroepen uit dezelfde omgeving. 
 

Bak Groepje van 5 à 6 leden dat samen een boot, een tent en een hoek deelt. 

 
Baksgenoten De andere personen uit jouw bak. 

 
Bootsman Meest ervaren lid van de bak, verantwoordelijke van de bak naar de leiding. Vormt 

samen met de kwartiermeester het kader. 

 
Cay-Noya Naam van onze scoutinggroep; stamt af van een Indiaanse zonnegod. 

 
Dolfijnen  Waterspeltak voor jeugdleden tussen de 7 en 11 jaar. 

 
Installatie  Inwijding tot de groep nadat je je installatie-eisen hebt afgerond. 

 

Inspectie  Controle door de leiding of je boot of tent netjes is. 
 

Itzamma Horde  Landspeltak voor jeugdleden tussen de 7 en 11 jaar. 
 

Kader De twee meest ervaren leden van iedere bak, die samen de leiding van de bak op 

zich nemen. 
 

Klasseneisen Stelsel dat wij gebruiken om te peilen welke vaardigheden een verkenner bezit. 
 

Kwartiermeester Assistent van de bootsman. Is onderdeel van het kader. 
 

Regio Samenwerking tussen verschillende scoutinggroepen uit de omgeving. 

 
Speltak Afdeling binnen de scoutinggroep met de bedoeling om onderscheid in leeftijd en 

spelgebied te maken. 
 

Troephuis Clubgebouw. 

 
Verkenner Jeugdlid tussen de 11 en 16 jaar. 

 
Wachtschip Een varend clubhuis dat sommige andere waterscoutinggroepen gebruiken om in te 

slapen tijdens kampen. 

 
Welpen Kinderen bij scouting tussen de 7 en 11 jaar. Verzamelnaam voor dolfijnen en 

Itzamma horde. 
 
Zeeverkenners (ZV) Waterspeltak voor jeugdleden tussen de 11 en 16 jaar. 
 

ZV C-N   Zeeverkenners Cay-Noya. 
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