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Uniform
Bij scouting dragen we het uniform. Dit is bedacht zodat we allemaal gelijk zijn. In de praktijk valt dit vaak
anders uit, omdat je toch verschillen kan zien aan de insignes op je uniform. We kunnen er lekker vies in
worden (doe nooit je nieuwe kleren aan als je naar Scouting gaat). En, net als bij voetbal, kan men aan je
uniform zien waar je bij hoort, waar je vandaan komt, enzovoort.
Om te zorgen dat iedereen min of meer hetzelfde uniform draagt, volgen hieronder een aantal richtlijnen. Zorg
ervoor dat je bij de insignes goed kijkt of ze rechtop zitten! Bij de Hanzeluiden dragen we originele
scoutinguniformen van de ScoutShop. Niet van de dump of de markt. Hieronder dragen we een blauwe broek.
Bij officiële gelegenheden (bijvoorbeeld dodenherdenking) moeten hier donkere schoenen onder.
Installatieteken
Scouting
Nederland
Scouting bestaat in
ongeveer alle
landen. Om aan te
geven dat jij lid
bent van Scouting
Nederland, komt in
het midden op je
linker borstzakje
het installatieteken
van Scouting
Nederland.
Speltakteken
Scouting in
Nederland kent
verschillende
speltakken,
leeftijdgroepen.
Het Speltakteken
op je rechters borstzakje geeft aan van welke speltak jij lid bent.
Nederlandse vlag
Precies in het midden, meteen boven je rechter borstzakje zit de Nederlandse vlag. Rechts van de Nederlandse
vlag (als je voor je uniform staat) mag en kan eventueel de vlag van Europa. Een Nederlandse vlag mag pas als
je met Scouting buiten Nederland bent geweest, een Europese als je met Scouting buiten Europa bent geweest.
Teken van bevoegdheid
Stafleden die de cursus succesvol hebben afgelegd, mogen in het midden boven de Nederlandse vlag een teken
van bevoegdheid aanbrengen.
Regiobadge
Onder het groepsnaambandje op je rechterarm
Groepsnaambandje
Onder de schoudernaad op je rechterarm
Subgroepteken
Onder de regiobadge. Welpen naaien hier hun nestdriehoekje, Kabouters hun volkjesinsigne, Verkenners en
Padvindsters hier hun patrouilleteken.
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Evenementenbadge
Ben je als deelnemer op een Scoutingevenement, dan moet de deelnemersbadge meestal boven je rechter
borstzakje. Dus boven je Nederlands vlaggetje.
Vaardigheidsinsignes
Deze horen bovenaan op de linkermouw in volgorde dat je ze hebt gekregen. Dit zijn de insignes waarvoor je
opdrachten moest doen om ze te halen. Het kan zijn dat ze om en om zitten met activiteitennaambandjes en ‐
insignes.
Activiteitennaambandjes en ‐insignes
Bovenaan op je linkermouw in volgorde dat je ze hebt gekregen. Deze insignes krijg je als je aan bepaalde
activiteiten hebt meegedaan. Het kan zijn dat ze om en om zitten met vaardigheidsinsignes.
Das
Elke Scoutinggroep heeft zijn eigen das. Voor de Hanzeluiden is dat de blauw/witte van de Kamper vlag. De
jongens dragen hun das boven de kraag en meisjes eronder. Een knoop onder je dasring is erg handig, zodat je
hem niet verliest.

Installatie
De installatie is een welkomstceremonie waarbij nieuwe speltakleden volwaardig lid worden van
Scouting Nederland en de internationale scouting organisaties. Ouders, familie en vrienden worden
uitgenodigd bij de installatie. Tijdens de installatie legt uw kind of pupil de belofte af, hoort hij of zij
de wet te kennen en krijgt hij of zij het installatieteken opgespeld, de das en indien van toepassing
het hoofddeksel uitgereikt. Het is de bedoeling dat uw kind dan reeds het uniform met opgenaaid
groepsnaambandje en speltakteken aan heeft. Daarnaast bedenken de andere kinderen in overleg
met de leiding een programma en/of opdrachten.
De belofte wordt opgezegd met de scoutinggroet op de vlag. Dit gebeurt uit het hoofd. De
scoutinggroet wordt gemaakt door de duim over de pink te leggen (verkenners, padvindsters,
explorers, leiding) óf door de duim over pink én ringvinger te leggen (bevers, welpen, kabouters). De
wet moet ook uit het hoofd worden geleerd.
Voor vragen kunt u terecht bij de speltakleiding. Zij geven u ook de datum, tijd en extra informatie
door. Voor het uniform en insignes kunt u terecht bij de Scoutkast of bij de Scoutshop. Vraagt u
hiervoor ook de leiding of kijk op de website.
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Wet en belofte per speltak
Welpenwet
Een Welp speelt samen
met anderen in de Rimboe.
Hij is eerlijk, vriendelijk,
houdt vol
en zorgt goed voor de natuur.
Kabouterwet
Een Kabouter speelt samen
met anderen in Bambilië.
Zij is eerlijk, vriendelijk,
houdt vol
en zorgt goed voor de natuur.
Scouts
Een Scout trekt er samen
met anderen op uit
om de wereld om zich heen te ontdekken
en deze meer leefbaar te maken.
Hij/Zij is eerlijk, trouw, en houdt vol.
Hij/Zij is spaarzaam en sober
en heeft zorg voor de natuur.
Hij respecteert zichzelf en anderen.
Explorers en Stam
Wet en belofte zijn hetzelfde

Belofte voor Leiding
Ik beloof mijn best te doen ‐ met de hulp van God ‐
voor jullie een goede leider/leidster te zijn
en jullie te helpen een goede
Bever/Kabouter/Welp/Scout/Explores‐
(Bege)Leider te zijn.
Ik beloof ook bewust het goede te zoeken en te
bevorderen.
Ik wil dit doen samen met de andere leiding van de
groep.
Jullie kunnen op me rekenen.
Belofte voor Kabouters en Welpen
Ik beloof mijn best te doen ‐ met de hulp van God ‐
een goede Welp/Kabouter te zijn,
iedereen te helpen waar ik kan
en me te houden aan de Welpen‐wet/Kabouter‐
wet.
Jullie kunnen op me rekenen.
Belofte voor Scouts
Ik beloof mijn best te doen ‐ met de hulp van God ‐
een goede Scout te zijn,
bewust het goede te zoeken en te bevorderen,
iedereen te helpen waar ik kan
en me te houden aan de Scoutingwet.
Jullie kunnen op me rekenen.
Bereidverklaring Explorers
Als Explorer wil ik samen met anderen
de wereld om mij heen ontdekken
en meer leefbaar maken.
Met de inzet van mijn mogelijkheden
en met eerbied voor alles wat leeft
wil ik de kansen die ik krijg benutten.
Ik probeer zo goed mogelijk om te gaan
met de middelen die mij ter beschikking staan
en ik respecteer mijzelf en anderen.
Beginselverklaring Stam
De jongeren van Scouting Nederland
streven er naar door samen te ontdekken
te bezinnen en te dienen
zich open te stellen en in te zetten voor hun
medemens.
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Installatie‐eisen
We verwachten dat onze (nieuwe) speltakleden het volgende weten (aanvinken door de leiding, dit
hangt af van de leeftijd):
□

□

□

□
□
□
□

De geschiedenis van scouting (opgericht door Baden Powell in 1907 in Engeland. Op 22
februari vieren we Baden Powelldag. De symbolen die hierbij horen zijn een sneeuwklokje en
de klimop, deze staan voor kringloop van het leven en de lente)
De betekenis en onderdelen van het scoutingteken (de lelie staat voor de jongensorganisatie,
het klaverblad voor de meisjesorganisatie. In de lelie zit een kompasnaald die de goede weg
wijst. De twee sterren staan voor wet en belofte. De vijfpuntige sterren verwijzen naar de
delen van de wet en belofte. De lelie en het klaverblad worden samengebonden door een
dasring. Om het teken staat een touw dat met de uiteinden via een platte knoop een cirkel
maakt. Dit staat voor een wereldomvattende organisatie.

De betekenis en datum van Sint Jorisdag (23 april, op deze dag herdenken we de legenda dat
ridder Sint Joris de draak versloeg. Op de plek waar een druppel bloed viel groeiden tulpen.
Sint Joris is beschermer van de armen, hij scheurde eens de helft van z’n mantel af om deze
aan een bedelaar te geven).
De naam van het clubgebouw (Kapadka, dit staat voor kabouters, padvindsters kampen, uit
de tijd dat de Hanzeluiden nog een meisjesgroep was).
De betekenis van de scoutinggroet (de sterke beschermt de zwakke = duim over pink).
De platte knoop
Mastworp en kruissjorring
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Scoutshop en Scoutkast
Scoutkast Hanzeluiden
De Hanzeluiden heeft een eigen, beperkt assortiment Scoutingartikelen zelf.
Scoutshop Zwolle

Martin van der Hooft & Hillie Wagemans
De van der Schuerenmarke 102
8016 MC Zwolle
(038)7850416
scoutshopzwolle@scouting.nl
link naar de website
Pinnen is mogelijk, betaling met creditcard niet
Openingstijden*
maandag: 18.30 tot 21.00 uur
woensdag: 14.30 tot 17.00 uur
donderdagavond alleen op afspraak
zaterdag: 09.30 tot 12.00 uur
*In de schoolvakanties van Regio Noord zijn we meestal gesloten. Kijk op onze site voor actuele informatie over
de openingstijden of het maken van een afspraak.
Met het Openbaar Vervoer
Vanaf het NS‐station neem je Lijn 4 naar Zwolle‐Zuid. Je stapt uit bij halte De van der
Schuerenmarke. De ScoutShop zit in de De van der Schuerenmarke 102. Dit is het tweede huis aan de
linkerkant.

Met eigen vervoer
De Van der Schuerenmarke ligt in Zwolle‐Zuid en is een zijweg van de Commissarislaan en de Gouverneurlaan.
Komend uit de richting A28 (afrit Zwolle‐Zuid) / Kampen / Hattem ga je de rondweg (de IJsselallee) op. Ga
rechtsaf bij de afslag Ittersum. Je rijdt dan op de Oldeneel‐allee. Deze volg je rechtdoor over de rotonde tot aan
de verkeerslichten. Bij de verkeerslichten ga je linksaf de Nieuwe Deventerweg op. Vervolgens ga je vlak voor
het Texaco‐benzinestation rechtsaf de IJsselcentraleweg in. Deze gaat na de spoorwegovergang over in de
Commissarislaan. Na de scherpe bocht naar rechts is de De van der Schuerenmarke de eerste afslag rechts. De
ScoutShop zit in het tweede huis aan de linkerkant.
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