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1 LANDVERKENNERS PROGRAMMA 

Bij de Landverkenners is er elke week een uitdagend 

programma. Het doel daarvan is niet alleen een leuke 

opkomst maar ook het ontwikkelen van vaardigheden. Deze 

vaardigheden betreffen scoutingtechnieken, leren 

samenwerken, en op kleine schaal kennis maken met 

leiderschap en verantwoordelijkheid. 

Dit gebeurd aan de hand van het klassen-eisen systeem*. De 

meeste weekenden zijn gekoppeld aan een van de 

scoutingtechnieken, waarbij we op vrijdagavond tekst en 

uitleg geven over de vaardigheden die op zaterdag op de 

proef worden gesteld. 

Deze vaardigheden zijn bijvoorbeeld: 

• Een vuur kunnen maken 

• Een toren kunnen pionieren 

• Speurtochten maken/ lopen 

• Meedoen aan/organiseren van een opkomst met spellen. 

Onze speltak bestaat 1 troep jongens van tussen de 11 en 16 

jaar, die weer onderverdeeld zijn in patrouilles van 5 tot 7 

jongens. Elke patrouille heeft een patrouille leider en een 

assistent patrouille leider. Dit zijn de meest Landverkenners 

binnen de troep. Het doel van een patrouille is om de oudste 

jongens kennis te laten maken met leiderschap en 

verantwoordelijkheid terwijl zij weer hun kennis over kunnen 

geven aan de minder ervaren Landverkenners. Dit onder het 

toeziend oog van de leidingsleden. De patrouilles hebben elk 

een eigen naam & kleuren combinatie, die kenmerken zijn te 
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zien aan het patrouilleteken en de schouderlinten op de 

blouse. Daarbij hebben ze allemaal hun eigen zithoek waarin 

ze hun spullen en uiteraard Trofeeën kwijt kunnen. 

*verder info over het klassen-eisen systeem, zie het hoofdstuk 

“klassen-eisen” 
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2 OPKOMSTTIJDEN: 

Reguliere opkomsten 

Vrijdagavond: 19:30 tot 20:30 

Zaterdag: 10:00 tot 13:00 

De weekenden waarbij er geen opkomsten zijn: 

• Alle feestdagen 

• Alle 2e en evt.  3e weekend van een schoolvakantie 

• De zomervakantie 

Soms is er sprake van afwijkende opkomsttijden. Hierover 

wordt je uiteraard van te voren ingelicht. 

kampen 

Zomerkamp: 1e week van de zomervakantie, regio midden. 

Weekendkampen/overnachtingen: worden via de (2) 

maandelijkse info-mail aangekondigd. 

algemeen 

Ons team streeft uiteraard naar een goede (en leuke!) 

communicatie met ouders en/of verzorgers van de 

verkenners. Als er iets is: spreek ons aan! Je kunt dit het beste 

doen na de opkomst. Het programma is dan afgedraaid en we 

kunnen even tijd maken om er voor te gaan zitten. Ook kun je 

ons natuurlijk bellen of mailen. Onze contactgegevens zijn te 

vinden in de adressenlijst. Onze eigen uitgaande 

communicatie omtrent opkomsten, opkomsttijden, wensen, 

vragen, mededelingen enz. doen we via de mail.  
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3 LEIDING: 

Elbert  29 jaar 
Taak:  Teamleider, programma, algemeen contactpersoon 
Scouting ervaring: 11e Jaar leiding 
 
Roy  29 jaar 
Taak:  Penningmeester, programma 
Scouting ervaring: 9e  jaar leiding 
 
Ron  61 jaar 
Taak:  Materiaalmeester 
Scouting ervaring: 8e jaar leiding 
 
Martijn  32 jaar 
Taak:  Media, programma 
Scouting ervaring: 4e jaar leiding 
 

Eric  25 jaar 
Taak:  Materiaalmeester, programma 
Scouting ervaring: 3e jaar leiding 
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4 INSTALLATIE-EISEN: 

Bij de verkenners dient men voordat men wordt geïnstalleerd 

eerst enkele installatie-eisen af te tekenen. Het doel van de 

klassen-eisen is om een basis te maken waarop men met het 

programma mee kan komen. 

Van de eisen zijn er 7 die men dient te kennen en 4 die men 

doorgelezen dient te hebben. 

Bij de Landverkenners betreffen dat de volgende 

onderwerpen: 

Te kennen: 

• De belofte 

• De wet 

• Vlag hijsen 

• 16 kompasstreken 

• Knopen 

• Touw opschieten 

• Mes en veiligheid 

Door te lezen: 

• Scouting geschiedenis 

• Groepsgeschiedenis 

• Het uniform 

• Insignes 
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5 KLASSEN-EISEN: 

Bij de Landverkenners staan de klasse-eisen centraal in het 

programma. Maar des te meer ze kunnen des te leuker de 

opkomsten worden! 

bijv. Als ze zelf steeds beter worden in knopen kunnen we 

leukere constructies bouwen. Vaardiger in het opbouwen van 

het vuur? Sneller klaar en des te eerder kunnen ze lekker 

genieten.  

Daarbij zijn er ook voordelen gekoppeld aan het behalen van 

enkele vaardigheden c.q. is men verreist enkele vaardigheden 

te bezitten. 

De klasse-eisen zijn verdeeld in: 

• Basis vaardigheden 

• verdieping 

• specialisatie 

Wat en wanneer er afgetekend wordt ligt geheel aan de 

verkenners zelf. Maar het is de bedoeling dat men alle 

basisvaardigheden afgetekend heeft binnen het eerste jaar. 

De verdiepingsinsinges in het tweede jaar. En de overige twee 

jaar bezig is met de specialisatie insignes. 

de basis- en verdiepingsvaardigheden zijn onderverdeeld in 

10 gebieden: 

• kampeertechnieken en pionieren 

• houtbewerking en stoken 

• tochttechnieken 
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• veilig en gezond 

• buitenleven 

• sport en spel 

• internationaal 

• identiteit 

• expressie 

• samenleving 

de specialisatie bestaat uit meerdere insignes die weer onder 

te verdelen zijn onder de 10 gebieden. 

5.1 VOORDELEN INSIGNES: 
OFFICEEL PL/APL 

Een verkenner kan enkel officieel Patrouille Leider of 

Assistent Patrouille leider worden wanneer hij tenminste alle 

basis insignes heeft verdiend. 

HET ZAKMES DRAGEN 

Een zakmes mag enkel naar scouting worden meegenomen 

mits dit door de leiding is aangegeven. Daarbij dient het 

zakmes dan ook aan het begin van de opkomst bij de leiding 

ingeleverd te worden. 

Echter, wanneer men, “kampeertechnieken en pionieren”, 

“houtbewerking en stoken”, “tochttechnieken”, “veilig en 

gezond”, “buitenleven” en “sport en spel” heeft verdiend, 

vertrouwd de leiding erop dat je weet hoe je met een zakmes 

om moet gaan. En mag men altijd een mes bij zich dragen. Dit 

recht kan samen met het mes afgepakt worden bij 
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wangedrag. (mes wordt dan na de opkomst aan de ouder(s) 

teruggegeven met uitleg) 

6 UNIFORM: 

Het uniform van de Landverkenners bestaat uit: 

• Een khaki verkennersblouse, 

• Gele das met fluit-koord en fluit,     (geel is de kleur van 

onze groep) 

• Een hoed* 

• Een donkerblauwe afritsbroek en een scoutingriem 

• Stevige schoenen. 

• Een groene trui. 

• Verder is het uniform voorzien van diverse badges en 

insignes. 

*momenteel niet verkrijgbaar, verder info bij de leiding. 
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7 CONTACTGEGEVENS, ETC.: 

Adres clubgebouw: 

Heilgenbergerweg 177 

3816 AJ, Amersfoort 

 

Contactgegevens: 

Algemeen e-mail adress: landverkenners@cay-noya.nl 

 

LV rekeningnummer: 

IBAN: NL23 RABO 0102 6362 14 

t.n.v. ST. SCOUTING CAY-NOYA; Landverkenners 


