Installatie-eisen
Versie mei ‘21

Dit boekje is van:

…………………………………………………………

INLEIDING
Bij de verkenners dient men voordat men wordt geïnstalleerd eerst enkele installatie-eisen af te
tekenen. Het doel van de installatie-eisen is om een basis te maken waarop men met het
programma mee kan komen.
In dit boekje vind je deze installatie-eisen. Met de daarbij behorende uitleg.
Van de eisen zijn er 6 die men dient te kennen en 7 die men doorgelezen dient te hebben.
De installatie-eisen worden afgetekend door de leiding. Aftekenen gebeurd wanneer de scout
zelfstandig zijn kennis/kunde heeft laten zien. Wanneer er uitleg nodig is kan er pas worden
afgetekend bij de eerstvolgende opkomst.
In overleg met de leiding zijn er uitzonderingen mogelijk.
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1 DE BELOFTE
Op mijn eer beloof ik ernstig te zullen trachten,
1. mijn plicht te doen tegenover (God en) mijn land.
2. Iedereen te helpen waar ik kan.
3. En de verkenners wet te gehoorzamen.

2 DE WET
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Een verkenner is eerlijk.
Een verkenner is trouw.
Een verkenner is hulpvaardig.
Een verkenner broeder voor andere scouts.
Een verkenner voorkomend en sportief.
Een verkenner heeft zorg voor de natuur.
Een verkenner weet te gehoorzamen.
Een verkenner zet door.
Een verkenner is spaarzaam.
Een verkenner heeft eerbied voor zichzelf en alle anderen.
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3 DE SCOUTING GESCHIEDENIS
Het ontstaan van Scouting.
In 1907 bezoekt Baden-Powell een jongensvereniging, de "Boys Brigade". Baden Powell vind het
programma van de vereniging te saai en schrijft zelf een boek over een jongerenprogramma veel
minder gebaseerd op de militaristische grondslag van de “Boys Brigade”. Dit boek was bedoeld
om deze jongeren te ondersteunen in hun fysieke, mentale en spirituele ontwikkeling, dat ze een
constructieve rol kunnen spelen in de samenleving, met een sterke focus op het buitenleven en
survival vaardigheden.
Baden Powell bemerkt dat dit boek “Aids to scouting” dat jaar opgepakt wordt door vele
jongeren in Engeland die er mee experimenteren. Als test organiseert Baden-Powell met een
twintigtal jongens in 1907 een kamp op Brownsea Island. Bij dit kamp bemerkte hij een aantal
praktische toevoegingen voor zijn boek. Bijvoorbeeld dat het makkelijker is als iedereen goede
kleding en hetzelfde aan heeft: het uniform. Na deze ervaring publiceert hij in 1908 het boek
“Scouting for Boys”.
Dit boek was bedoeld om bestaande jongerengroepen een leidraad te bieden voor hun
programma. Jammer genoeg pakken deze jongerenverenigingen zijn programma niet op.
Echter, de jeugd ging op eigen houtje en zonder hulp van ouderen spontaan patrouilles vormen.
Hierop besloot Baden Powell zelf de beweging te gaan begeleiden en zo ontstond Scouting, een
vereniging die uitgroeide tot de grootste jeugdvereniging ter wereld.
Aanvankelijk richt de scoutingbeweging zich ruwweg op jongens in de leeftijd 10 tot 15 jaar.
Tijdens een grote opkomst in 1909 van wel 11.000 scouts in Londen komen er zowaar ook
meiden op bezoek in zelfbedachte uniformen. Vanaf 1910 wordt er dan ook officieel begonnen
met scouting voor meiden.
In 1914 beginnen in Engeland de '(Wolf) Cubs', oftewel: de welpen. Hiervoor wordt in 1916 het
"Wolf Cub's Handbook" gepubliceerd, dat geschreven is met hulp van de schrijver van het
Jungleboek.
In 1917 ontstaan in Engeland de "Senior Scouts", die in 1919 overgaan in "Rover Scouts", om de
jongeren die te oud zijn geworden voor verkenner vast te houden.
In de periode tussen 1911 en 1913, begint Robert Baden-Powell met verre reizen, met als doel
het starten van scoutinggroepen op alle vijf de werelddelen.
Begin Scouting in Nederland
Na Engeland slaat scouting ook in andere landen aan, waaronder in Nederland. Na een bezoek
van zes scouts uit Oxford, wordt de eerst scoutinggroep opgericht in december 1910
De leeftijdsgroepen en speltakken waarin het scoutingprogramma wordt uitgevoerd, wordt in
die beginjaren voor een groot deel rechtstreeks gekopieerd van de Engelse organisatie. Er
worden een heleboel verschillende scouting organisaties opgericht om de belangen van
verschillende plaatselijke scoutinggroepen te behartigen.
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Scouting tijdens de bezetting in Nederland.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt scouting in Nederland verboden omdat scouting zich
niet bij de jeugdbeweging van de Duitsers aan willen sluiten. Doordat de beweging ondergronds
toch doorzet, weet de scouting zich na de bevrijding weer geheel te herstellen.
Één souting Nederland.
Vanaf midden 20e eeuw blijft scouting voortdurend in beweging. Zo mogen scouts in Nederland
vanaf 1957 een baret gaan dragen in plaats van de verkennershoed. Daarnaast wordt er met
verschillende speltakken ge-experimenteert. Zo ontstaat er tegen 1960 een speltak die de
“Rowans” (15 tm 18 jaar) heet en in 1985 een nieuwe speltak voor de allerjongste: de Bevers.

Ook gaan de verschillende scoutingorganisaties in Nederland steeds meer op elkaar lijken en zie
je dat steeds meer jongeren het spel van scouting gemengd gaan spelen. Daarom fuseren In
1973, de verschillende scoutingorganisaties tot Scouting Nederland.
Ook vanaf de jaren ‘70 blijft scouting in verandering door nieuwe speltakken, andere uniformen
en door binnen het spelprogramma met de tijd mee te gaan. Wat bijna niet is veranderd is het
doel van scouting. Namelijk: het leren zelfstandig te worden door avontuurlijke uitdagingen aan
te gaan in de natuur.

4 HET SCOUTINGEMBLEEM
In 1969 is het internationale scoutingteken in gebruik genomen. De verschillende elementen in
het embleem betekenen het volgende:
De lelie met 3 bladeren:
De drie bladen herinneren aan de drie punten van de
belofte.
Kompasnaald:
De streek in het midden van onder naar boven
symboliseert een kompasnaald. Deze naald wijst je de
weg.
Twee sterren:
De twee vijfpuntige sterren zijn het symbool voor de tien
punten die centraal staan in de Verkennerswet.
Koord met platte knoop (rand):
Het koord geeft aan dat scouting een wereld omvattende organisatie is.
Platte knoop
Symboliseert de kracht van scouting. Immers, des te harder je aan een platte knoop trekt, des te
strakker komt het vast te zitten.
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5 DE GROEPSGESCHIEDENIS
1911-1933 het ontstaan van Cay-Noya
In 1911 sprak “Ma” van de Berg over scouting met een reisgenoot, Kapitein Bouwens,
waardoor de basis was gelegd. Een grote groep jongeren kwam af op de pamfletten die in
scholen verspreid werden.
Op 18 maart 1911 werd 'De Amersfoortsche Padvinders Vereeniging' geboren en ging rond de
zomer georganiseerd van start met Troep 1 dat een ledental van rond de 70 telde. Overigens
bestond de troep uit zowel jongens als meisjes. Dit duurde niet lang tot de meisjes in 1913
zelfstandig verder gingen als eigen groep.
Er werd een troephuis in gebruik genomen achter de watertoren bij Klein-Zwitserland maar
aangezien het ledental bleef groeien werd er al snel een schitterend troephuis aan de Daam
Fockemalaan gebouwd.
Door de eerste wereld oorlog vluchtte een heleboel Belgen naar Nederland. Deze werden
opgevangen in het gebouw van troep 1. Het duurde tot 1919 voordat de padvinders van troep 1
weer in hun eigen troephuis konden trekken.
In 1920 werden de welpen en de voortrekkers (16 t/m 22 jaar) opgericht en hierdoor
veranderde de naam Troep in Groep. Mede hierdoor groeide Groep 1 uit zijn voegen en werd
opgesplitst in twee Groepen, Groep 1 en Groep 2 (later Flehite), met ieder ongeveer 50 leden. In
de hierop volgende jaren bleef het ledental toenemen en in 1926 werd dan ook Groep 3 (later
Impeesa) opgericht waarbij de leden uit zowel Groep 1 als Groep 2 kwamen.
Groep 1 droeg een oranje das, Groep 2 droeg een paarse das, Groep 3 ging een das dragen die
voor de helft oranje en de andere helft paars was.
In 1934 werd er besloten om alle Groepen van een naam te voorzien. Groep 1 schreef een
prijsvraag uit om een geschikte naam te vinden. Er werd de naam: “Cay-Noya” bedacht. CayNoya was een Zonnegod van een Amerikaanse Indianenstam. In die tijd is de daskleur ook van
oranje naar zonnegeel veranderd. Een aparte naam voor een Groep die in de toekomst meerdere
malen door brand getroffen zou worden.
1935-1971 Verhuizingen en bezetting
In 1935 werd de Cay-Noyagroep voor de eerste keer getroffen door brand. Het troephuis aan de
Daam Fockemalaan brandde volledig af. Er werd een nieuw Troephuis gevonden op Laan 1914.
In 1941 werd dit gebouw helaas gevorderd door de Duitse bezetters en na de bevrijding al snel
tot woningen ingericht. In het geheim werden er opkomsten in kleine groepjes bij mensen thuis
gehouden. In 1949 betrok de groep een nieuw gebouw aan de Nassaulaan.
Jaren later werd er een onderkomen gevonden in het troephuis in de Bokkeduinen. Helaas werd
ook dit door brand verwoest. Er werd een nieuw onderkomen gevonden in een oude
directiekeet op de Vosheuvel. (het dolfijnen troephuis)
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1972-1977 Groei
Deze jaren tekenen zich vooral als jaren van opbouw. Het begon allemaal met schipper Joost van
den Berg die het groepsleiderschap overnam bij Cay-Noya. Doordat hij de stam mee had
genomen van de Karel Doormangroep zorgde hij dat er een waterspeltak bij Cay-noya kwam.
Joost had bedacht, dat nu er toch al loodsen bij de groep waren er nu ook wel zeeverkenners
konden komen. De eerste lelievlet werd in 1973 aangekocht en werd gedoopt tot Cay-Noya 1.
Door de snelle groei van Cay Noya werd de directiekeet te klein en kwam er een koetshuis, een
varkensstal en een oude boerenschuur bij. Ook de Vosheuvel verandert behoorlijk qua
inrichting. Het rustige boerenlandweggetje werd omgeruild voor een geasfalteerde weg,
parkeerplaatsen, een kinderboerderij en een school voor speciaal onderwijs.
De aanwas bij de welpen bleef ook gestaag doorgaan en Schipper van den Berg besloot om een
tweede horde op te richten. Om het plaatje land/zee compleet te krijgen werden dit de
Zeewelpen. Het spelaanbod zou dan ook meer watergericht moeten worden.
In vier jaar tijd had Schipper van den Berg het voor elkaar gekregen om van een groepje van
rond de 20 leden in één gebouw en nagenoeg geen materiaal, een groep te bouwen van ruim 100
leden, in drie gebouwen, die verdeeld waren over twee hordes, twee troepen en een stam.
1978-1990 Nieuwe speltakken
Door het groeiende aantal van de landverkenners werd er gekozen om de 15-jarige
landverkenners in een voor Cay-Noya nieuwe speltak te stoppen: de rowans. Na twee jaar werd
dit experiment gestaakt omdat er weer een stuk minder Landverkenners waren.
Een ander opmerkelijk fenomeen was de geboorte van Sherpa’s (jonge vrouwen van 15-16 jaar)
binnen Cay-Noya. Op zich vreemd want tenslotte was Cay-Noya een jongensgroep. Omdat deze
dames graag leiding wilde worden, werd er voor hen een speltak opgericht die weer verdween
toen ze oud genoeg waren om daadwerkelijk leiding te geven.
Nel van den Berg, de vrouw van de Schipper, had in het Scouting magazine een artikel gelezen
over de Beavers. Een speltak van 5 tot 7 jarige die in Canada erg populair bleek. Na de
zomervakantie van 1979 was het een feit, de 1e Beverkolonie van Nederland was geboren.
Scouting Cay-Noya had nu dus twee speltakken die bij Scouting Nederland niet bestonden, de
Bevers en de Zeewelpen.
Ondertussen heeft Cay-Noya een vloot met 5 boten voor de Zeeverkenners en een aparte boot
voor de stam. Deze vloot wordt dan ook verplaatst naar de steiger. Een voorloper van de steiger,
waar de boten nu nog liggen.
De Boerenschuur wordt gesloopt en troephuis 1 en 2 worden in gebruik genomen door de
Zeeverkenners en de Landverkenners Een bouwbedrijf sponsort uiteindelijk troephuis 3, tussen
de Landverkenners en Zeeverkenners in. Dit gebouw wordt in gebruik genomen door de
Zeewelpen en Bevers. De Landwelpen hadden nu de gehele directiekeet ter beschikking en de
Nairanastam het gehele Galjoen.
Op dit moment beschikte Scouting Cay-Noya over bijna 180 leden, vier gebouwen, zes
speltakken in de leeftijdscategorie van 5 tot 22 jaar en een vloot van zes lelievletten.
In 1990 wordt de naam van de Zeewelpen aangepast omdat deze toch stiekem een regulier
welpenprogramma draaien. Er werd gekozen voor de “Itzammahorde”. De populariteit van de
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welpenhordes stijgt en een nieuwe horde de IX-Chelhorde wordt opgericht. Deze horde
verdwijnt een aantal jaar daarna weer omdat er tekorten aan leiding zijn.
1991 – 1994 - 3e Brand + herbouw Galjoen
Op 1 oktober 1990 krijgt Scouting Cay-Noya voor de derde keer te maken met brand in een
gebouw. Het gehele Galjoen, inclusief alle materialen en het complete groepsarchief gingen
hierbij verloren. In 1994 is er een nieuw galjoen gebouwd.
1995 - 2008
De Landwelpen hebben toch besloten om zich meer op het water te gaan oriënteren. De naam
Landwelpen wordt dan ook aangepast in Aquahorde en de groene welpenblousejes worden
verruild voor blauwe. Het programma wordt aangepast met meer waterwerk erin. Scouting
Nederland krijgt uiteindelijk door dat dit een leuk idee is en noemt het Dolfijnen. Er worden
Kano’s aangeschaft.
2009 – 4e Brand
Het lot is Cay-Noya in 2009 niet goed gezind en voor de zoveelste keer breekt er brand uit in de
gebouwen. Het gebouw van de Itzammahorde en de Bevers brandt volledig uit en het gebouw
van de Zeeverkenners heeft dusdanig veel schade dat het ook moet worden afgebroken. Enkel
het gebouw van de Landverkenners bleef overeind.
De Bevers en de Itzammahorde krijgen na in het galjoen gelogeerd te hebben, de beschikking
over een noodgebouw dat is neergezet op de plek van het oude gebouw, de Zeeverkenners
blijven nog in Het Galjoen. Wel is er voor hen een noodgebouw voor de opslag van de materialen
en het bootonderhoud neergezet.
2011 - Jubileum
Scouting Cay-Noya viert het 100-jarig bestaan. Een eeuw waarin de groep vanuit niets is
gegroeid tot wat het nu is. Vele branden doorstaan, en de nodige ups en downs tegengekomen.
Een groep die heeft bijgedragen om duizenden jongeren uit Amersfoort en omgeving een mooie,
leuke en zinnige invulling van hun vrijdag en zaterdag te geven, en wellicht zelfs nog enige
bagage voor de rest van hun leven. 100 jaar om met trots op terug te kijken.
Er staat ook nog nieuwbouw op de planning. Een mooi cadeau voor het 100-jarig bestaan van
Cay-Noya.
2016 - Nieuwbouw
Na goedkeuring van het bestemmingsplan in 2013 en sponsorwerving, het maken van
bouwtekeningen, vinden van een aannemer en overige zaken kan er eindelijk worden begonnen
met de nieuwbouw. Begin 2016 worden de noodlokalen verplaatst om ruimte te maken en
tevens als noodopslag voor tijdens de nieuwbouw. In Maart 2016 worden het oude
Landverkennersgebouw afgebroken. Het was het laatste wat nog overeind stond na de brand.
Hierna start de nieuwbouw van het clubgebouw. Hierbij wordt het gebouw grotendeels door een
aannemer geplaatst onder leiding van de voorzitter van het dagelijks bestuur Arnold van
Barreveld, oud zeeverkenner en schipper. Na het vertrek van de aannemer was het aan de groep
zelf om alles buiten en in het gebouw af te maken. Buitenkant aftimmeren, binnenwanden
zetten, installaties aanbrengen, etc. Begin in september 2018 nemen de ZV, BE, WE en LV
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gebruik van het gebouw. Dat echter nog niet af is en waar nog wekelijks aan geklust
werd/wordt.
2018 Officiële opening
September 2018 Wordt het nieuwe clubgebouw officieel geopend door de toenmalige
Burgermeester Lucas Bolsius. (alhoewel er nog steeds de nodige restpunten zijn)
2019 Nieuwe kampvuurkuil
Begin 2019 wordt er eindelijk begonnen aan een nieuwe kampvuurkuil. De vorige bestond enkel
uit een aantal stoepbanden en zat voor geen meter. De nieuwe wordt met behulp van
vrijwilligers en meerdere klus(zater-)dagen in opgebouwd.
2020 Corona
2020 werd heel Nederland getroffen door de gevolgen van het Corona-virus. (Covid-19)
zodoende heeft het scouting programma vanaf Maart tot juni stil gelegen. Enkele speltakken
hebben nog via internet opkomsten gedraaid. Gelukkig kond er in Juni weer fysieke opkomsten
gedraaid worden, al zij het met de nodige maatregelen. De helft van de speltakken heeft
uiteindelijk gekozen om geen zomerkamp te draaien i.v.m. de maatregelen.
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6 VLAG HIJSEN
Het hijsen van de vlag is een duidelijk moment waarop een scouting opkomst begint. Zolang als
dat de vlag bovenin de vlaggenmast hangt is het voor iedereen duidelijk dat er een activiteit
gaande is.

6.1 DE VLAG AANSLAAN
Voordat de vlag gehesen kan worden moet de vlag worden aangeslagen. Dit houdt in dat de vlag
klaar wordt gemaakt voor het aantreden.
1. De lus aan bovenkant vlag moet vast met schootsteek.
2. Het koord aan onderkant moet vast met platte knoop/schootsteek.
3. De vlag moet vervolgens d.m.v. een halve steek om de vlagenmast heen. Waarbij het de
grond niet raakt.

6.2 AANTREDEN
De troep staat aangetreden en de PL van de dienstpatrouille meld zich bij de leiding. Waarna de
leiding naast de vlaggenmast plaats neemt.
•
•
•

•
•

•
•

“Troep staat”:
Iedereen gaat rechtop staan, voeten naast elkaar, handen langs de zij.
“PL inspectie”: PL’s controleren hun patrouille en melden afwezigen als ook missend
uniform.
“Mag ik de vlag”: 2 personen van de dienstpatrouille gaan voor de leiding staan. Salueren.
Gaan voor de vlag staan. Persoon 1 neemt de vlag van de mast op de schouder. Persoon 2
neemt de vlaggenlijn van de kikker. En geeft het opgaande koord aan de ander. Waarna hij o
thep zo’n afstand van de ander gaat staan dat de vlaggenlijn niet op de grond komt.
“Troep saluut”: De gehele troep salueert de vlag, waarop de vlag wordt gehesen.
“Saluut af”:
De gehele troep doet saluut af. En de vlaggenlijn wordt op de kikker
gelegd. De 2 personen doen een stap achteruit en salueren de vlag. Waarna ze voor de leiding
komen staan en omdraaien.
“Mag ik de wet”: 1 van de 2 personen zegt de wet hard op. Waarna ze omdraaien, de
leiding salueren en terug gaan naar hun patrouille.
“Troep rust”:
De troep mag een “ontspannen” houding aannemen maar blijven op de
plek staan, en houden hun stilte tot hun wordt verteld dat ze mogen gaan.

6.3 AFTREDEN
•
•

•

“Troep staat”:
Iedereen gaat rechtop staan, voeten naast elkaar, handen langs de zij.
“Mag ik de vlag”: 2 personen van de dienstpatrouille gaan voor de leiding staan. Salueren.
Gaan voor de vlag staan. Salueren de vlag.
. Persoon 1 neemt de vlaggenlijn van de kikker en laat de vlag zakken. Persoon 2 neemt de
vlag op de schouder. Persoon 1 legt de vlaggenlijn op de kikker. Persoon 2 knoopt de vlag met
een halve steek rond de mast.
. Beide personen gaan daarna weer naar de leiding. Salueren. En nemen hun plaats in hun
patrouille.
“Troep rust”:
De troep mag een “ontspannen” houding aannemen maar blijven op de
plek staan, en houden hun stilte tot hun wordt verteld dat ze mogen gaan.
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6.4 DE VLAG OPBERGEN
Het opbergen van de vlag gebeurd op een zorgvuldige manier zodat het zolang mogelijk een
trots blijft aan de mast.
•
•

•

Ten 1e wordt de vlag in drieën gevouwen. Zodanig dat het witte gedeelte tussen beide
kleuren in zit. Dit opdat het witte gedeelte niet vuil wordt.
Ten 2e wordt de vlag vanaf het uiteinde naar het koord toe opgevouwen. Waarbij de blauwe
kleur buiten zit. Dit omdat rood sneller verkleurd dan blauw. De laatste 2 slagen wordt de
vlag opgerold.
Ten 3e wordt de lijn om de vlag heen geknoopt zodat het pakketje niet los kan raken.
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7 HET UNIFORM
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8 KLASSEN-EISEN + INSIGNES

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 iedereen steeds beter wordt in knopen kunnen we leukere constructies bouwen. Vaardiger
in het opbouwen van het vuur? Sneller klaar en des te eerder kunnen we 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.
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de basis vaardigheden verdieping zijn onderverdeeld in 10 gebieden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kampeertechnieken en pionieren
houtbewerking en stoken
tochttechnieken
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.

8.1 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 wangedrag. (mes wordt dan
na de opkomst aan de ouder(s) teruggegeven met uitleg)
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9 16 KOMPASSSTREKEN
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10KNOPEN
Elke knoop heeft bepaalde eigenschappen. Bijvoorbeeld:
−
−
−
−
−

De knoop laat makkelijk los, wanneer je dat wil en niet wanneer je dat niet wilt.
Met de knoop kan een touw korter gemaakt worden.
De knoop laat je touwen van verschillende diktes aan elkaar knopen.
Je kunt met de knoop een touw vast om een boom of paal leggen of juist in een losse lus.
Knopen die er mooi uit zien. Het oog wil tenslotte ook wat

10.1 DE PLATTE KNOOP
Met de platte knoop, maak je twee touwen aan elkaar vast die even dik zijn. Als de knoop erg
vast zit, kun je hem losser maken door de eindes uit elkaar te trekken.
Knoopwijze:
Je hebt heirbij te maken met -uiteinde 1 en -uiteinde 2:
1. Uiteinde 1 wordt 1 maal om uiteinde 2 gedraaid.
2. Hierna wordt uiteinde 1 richting zijn begin om uiteinde 2 gedraaid.
*Let hierbij op dat de uiteindes strak naast hun begin eindigen.
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10.2 DE SCHOOTSTEEK
Als er veel kracht op het touw staat, kun je beter de schootsteek gebruiken. Want ook als er veel
kracht op heeft gestaan, is deze knoop weer gemakkelijk los te krijgen. De schootsteek is bedoeld
om twee lijnen van ongelijke dikte aan elkaar vast te maken.

Knoopwijze:
1. Van het dikke touw wordt een lus gevormd.
2. Het dunne touw:
1. Gaat door de lus.
2. Maakt een lus om het begin en einde van het dikke touw.
3. En eindigt onder zijn eigen begin dat net uit de lus van het dikke touw komt.
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10.3 DE MASTWORP
De mastworp gebruik je om een touw vast om een paal te maken. In de meeste sjorringen kom je
hem tegen. Omdat deze knoop als basis dient voor veel pionier werk, is het belangrijk om deze
goed te kennen. Je zal hem namelijk vaak gebruiken. Op de tekeningen zie je twee manieren om
de mastworp te knopen:
Manier 1:
Knoopwijze:
1.
2.
3.
4.

Draai het touw 1 maal rond de paal.
Kruis daarna het uiteinde over het deel van het touw dat op de paal ligt.
Draai nogmaals rond de paal.
Plaats het uiteind onder het deel van het touw door dat het begin van de knoop inklemt.

Als het goed is worden nu zowel begin als uiteinde door het midden van het touw op de paal
geklemt.

Manier 2:
Knoopwijze:
1. Houdt 1 touw met de armen gekruist in
beide handen vast.
2. Let daarbij erop dat de rug van de
handen naar elkaar wijzen.
3. Draai dan beide handen een halve slag
om en plaats de armen normaal naast
elkaar.
4. Beide handen behoren nu met de
binnenkant naar elkaar te wijzen.
5. Leg beide lussen op elkaar en plaats de
knoop over het uiteinde van een paal.
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11ONDERHOUD TOUW:
Onderhoud en gebruik van touw:
Touw is niet alleen duur materiaal, maar in constructies is het ook het enige dat alles bij elkaar
houdt. Je eigen veiligheid hangt dus af van de staat van je materiaal.
Daarom is het belangrijk om voorzichtig met je materiaal om te gaan en het goed te
onderhouden. Daarvoor zijn er enkele zorgpunten waar je op dient te letten:
−
−

−

−

Zorg dat er tijdens het gebruik geen kink in het touw komt. Een kink zorgt voor een
verhoogde concentratie van stress op de vezels waardoor hij daar sneller slijt en breekt.
Ga niet met een scherp voorwerp in het touw peuteren als je het niet direct los kunt krijgen.
Daarmee beschadig je de vezels van het touw. Gebruik daarvoor een priem. Of een
kurkentrekker.
Laat touw na gebruik eerst goed drogen. Dit om schimmels tegen te gaan die het touw
aantasten/verzwakken. Daarna klop het eventuele zand eruit tegen het slijten. En kan het
touw netjes opgeschoten en opgeborgen worden.
Hang nat touw nooit over een spijker. Die gaat dan roesten en er komt een kink in het touw.

Het opschieten van het touw doe je niet alleen bij het opbergen. Een te lang sjortouw kan op
deze manier netjes aan je pionierobject opgerold worden. Lijnen en vallen op een boot moeten
ook netjes opgeborgen worden, zodat neimand erover kan struikelen.
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12EEN TOUW OPSCHIETEN
Het opschieten van touw zorgt ervoor dat het compacter wordt voor het opbergen en
meenemen. Een goede scout kan een touw 1,2,3, opschieten in enkele seconden.
Voor het opschieten zijn er meerder technieken.
De techniek die bij ons wordt gebruikt is “dubbel opschieten” maar als je ook enkel opschieten
kan is dat ook goed.
Het voordeel dubbel opschieten is, is dat je 2 keer zo snel opschiet. En eindigt met een stevige
lus om het touw aan op te hangen.
Werkwijze:
1.
2.
3.
4.
5.

Gooi het touw zo neer dat er geen abnormale draaïngen in liggen.
Pak beide uiteindes vast in je linker hand.
Glij met je rechter hand over het touw heen totdat je een lengte van bijna 1m te pakken hebt.
Grijp dan het touw tussen duim en wijsvinger vast.
Draai het touw een halve slag naar buiten toe. Terwijl je het touw met je linker hand aanpakt.

*Let hierbij op dat je een lus maakt die begint vanaf het uiteinde van je linkerhand en aan de
kant van je pols weer in je linker hand eindigt.
6. Maak net zo veel lussen totdat je nog een halve meter touw overhebt.
7. Laat de wijsvinger van je linkerhand in de lussen zitten, terwijl je met de rest van je vingers
om het touw heen grijpt.
8. Draai dan het uiteinde van het touw min. 1 maal geheel rond je opgeschoten touw.
9. Waarna je het uiteinde van het touw, langs je linkerwijsvinger heen, door je opgeschoten
touw haalt.
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13HET MES
13.1 GEBRUIK & VEILIGHEID
•
•
•
•
•
•
•
•

een mes is geen speelgoed. Nooit mee dreigen, zelfs niet voor de grap.
een mes is niet om dingen kapot te maken.
• Snijd er niet mee in spullen.
• Snijd er niet mee in levende dingen, bomen en dieren.
Alles wat harder is dan of even hard is als het staal maakt een mes bot. Snijd er dus niet mee
in stenen, staal, etc.
Altijd van je af snijden,
afstand houden,
Stil staan/zitten
Wanneer je een mes weglegt zorg er dan voor dat het of dichtgeklapt is, of in zijn schede zit.
Ook al leg je hem maar voor 1 minuut weg!!
Geef een mes altijd met het heft aan (oefenen)

13.2 ONDERHOUD
•

Onderhoud
Houdt een mes droog, schoon, geolied en scherp. Een scherp mes is veiliger dan een bot mes.
Leg hem bij voorkeur op een veilige droge plek, open neer.
Draai zo nu en dan de aanwezige schroeven aan.
Roest:
lichte :
Zwaardere:

•

Schuurspons met eventueel wat olie
schuurpapier of staalwol,
vervolgens krassen wegwerken met korrel 1000/1200 of schuurkurk

Schoonmaken
Nat geweest (zout of brak water):
spoelen met zoet water, drogen en oliën.
(bij voorkeur wapenolie)
Vies en plakkerig?
Schoonmaken met wat zeep, nooit chloor.
Spoelen met zoet water, drogen en oliën.

•

Slijpen:
Wetsteen:
25% t.o.v. mes op een vochtige steen.
Keramische staaf: 25% t.o.v. mes
Glij met je mes over het slijpmiddel met de scherp naar je toe.
Messenslijper:
Doorhalen en klaar
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ONDERDELEN MES

Om alles met betrekking tot een mes te begrijpen is het belangrijk dat je weet waarover wordt
gesproken.
Dit houdt in dat je alle onderdelen van een mes moet kennen.
Onderdelen:
Punt:
Lemmet:
Het Scherp:
Snede:

puntje van het mes
het metalen blad van het mes
het snijdende gedeelte van een Mes
het gedeelte van het lemmet dat smaller wordt alvorens het overgaat in het
scherp.
De bloedgleuf: een speciale gleuf in de lengterichting van het mes dat ervoor bedoelt is om bloed
vrij door te laten wanneer het mes in een prooi zit.
Heft:
het vast te houden gedeelte van het mes.
Teen:
aan de onderkant van het heft in de richting van het scherp
hiel:
aan de onderkant van het heft aan de andere kant dan de teen.
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14AFTEKENLIJST
Eis
1 De belofte
2 De wet
3 Scouting geschiedenis
4 Het Scoutingembleem
5 Groeps geschiedenis
6 Vlag hijsen
7 Het uniform
8 Klassen-eisen en insignes
9 16 kompasstreken
10 Knopen
11 Touw onderhoud
12 Touw opschieten
13 Mes en veiligheid

Wat te doen
Kennen en laten zien
Kennen en laten zien
Doorlezen met leiding
Doorlezen met leiding
Doorlezen met leiding
Kennen en doen met leiding
Doorlezen met leiding
Doorlezen met leiding
Kennen en laten zien
Kennen en doen met leiding
Doorlezen met leiding
Kennen en laten zien
Bespreken met de leiding en
eerst hebben doorgelezen

Afgetekend [datum + krabbel]
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