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Intro 
 
Leuk dat je bij scouting komt kijken. Om je snel en makkelijk 
informatie te geven over onze vereniging is dit boekje voor 
jou gemaakt. Lees het rustig door en als er nog vragen zijn kun 
je altijd contact opnemen met de leiding. 
 
In dit boekje vind je een aantal begrippen, jargon wel te ver-
staan. Hieronder staan ze in het kort even uitgelegd. 
 
Troephuis 
Het clubgebouw van waaruit opkomsten gehouden worden. 
 
Vlag hijsen en strijken 
Het ophijsen en naar beneden laten (strijken) van de vlag om 
het begin en het einde van de opkomst aan te duiden. 
 
Opkomst 
Het dagdeel waar op gezette tijden activiteiten plaatsvinden. 
 
Speltakken 
Leeftijdscategorieën. 
 
 
Veel leesplezier! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De leiding 
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1. Ontstaan van Scouting 
Scouting is de grootste jeugd en jongerenorganisatie ter we-
reld. Meer dan 40 miljoen scouts komen wekelijks bij elkaar in 
talloze troephuizen en scoutingterreinen om het spel van het 
verkennen te spelen. In de vorige eeuw, zo rond 1907 schreef 
een Engelse generaal een boek om de Verkenners in het leger 
bepaalde technieken bij te brengen. Robert Baden Powell was 
in die tijd verwikkeld in de Boerenoor-
log in Afrika. Toen hij terugkeerde in 
het Verenigd Koninkrijk merkte hij dat 
zijn boek niet alleen in het leger ge-
bruikt werd, maar ook door de Engel-
se jeugd. Hierop heeft hij een nieuwe 
versie geschreven en dit uitgepro-
beerd op een speciaal kamp met een 
groep jongens. Het boek was een 
groot succes. Overal ontstonden 
groepen kinderen die aan de hand 
van het boek van Baden Powell het spel van het verkennen 
gingen spelen. In 1910 kwam scouting ook naar Nederland. 
 
In het begin was het spel voornamelijk voor jongens van 12-13 
jaar en ouder. Ook jongere jongens en meisjes wilden mee-
doen. Voor de jongere groep en later ook oudere groepen 
werden er nieuwe spelen ontwikkeld. Scouting was geboren! 
Een heel herkenbaar onderdeel van scouting is vanaf het be-
gin af aan het hijsen en strijken van de vlag om aan te duiden 
dat het scoutingspel gespeeld wordt. 
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2. Leeftijdscategorieën / speltakken 
Vanaf 4 jaar is er plaats bij de scouting. Voor volwassenen is 
er plaats als groepsleiding, bestuurslid of gewoon voor inci-
dentele ondersteuning bij diverse groepsactiviteiten. 
 
Binnen de Admiraal Kruys hebben wij zes verschillende spel-
takken. Hieronder zie je de verschillende speltakken. 
 

Speltak: Leeftijd: Opkomsttijden: 

Bevers 4 t/m 7  Za 09.30 - 11.30 

Welpen 7 t/m 11  Za 09.30 - 11.30 

Scouts 11 t/m 15  Za 13.30 - ±16.00 

Explorers 15 t/m 18  Vr 20.00 - 22.30 

Roverscouts 18 t/m 21 Vr > 20.00 

Pivo’s 21 + Vr > 20.00 
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3. Lidmaatschap 

3.1 Drie keer kijken en dan pas aanmelden 

Nieuwe leden zijn het hele jaar door welkom. Binnen onze 
groep geldt een gratis introductieperiode van drie opkomsten, 
zodat een eventueel nieuw lid kan kijken of Scouting iets voor 
hem/haar is. Het aanmelden bij onze groep kan door een vol-
ledig ingevuld aanmeldingsformulier in te leveren bij de lei-
ding van de speltak. Het aanmeldformulier is verkrijgbaar bij 
de desbetreffende speltak of te downloaden op de website. 
 

3.2 De contributie 

De contributie voor alle speltakken bedraagt â € 114,- per jaar 
(2021). We innen het contributiebedrag 14 dagen na het ein-
de van elk kwartaal. Dit valt dan na de ontvangst van de kin-
derbijslag. 
 

3.3 Uitschrijven jeugdlid 

Als een jeugdlid uitgeschreven wil worden, is het formulier op 
de website in te vullen. Deze wordt dan direct naar de leden-
administratie, penningmeester en teamleider van de speltak 
gestuurd. Dit is ook de enige manier om u uit te schrijven 
omdat iedereen dan direct op de hoogte wordt gesteld dat u 
uw lidmaatschap wilt beëindigen. De datum van verzenden is 
dan geldend. Daar wij de contributie per kwartaal achteraf 
innen is er nog wel contributie verschuldigd over het volle 
kwartaal waarin het lid werd afgemeld. 
 

https://www.admiraalkruys.nl/lidmaatschap/
https://www.admiraalkruys.nl/lidmaatschap/
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4. Praktische informatie 
 
Afmelden 
Als uw zoon/dochter een keer verhinderd is, hoort de leiding 
dit graag. Dit kan telefonisch, via WhatsApp of de mail. 
 
Dieet 
Als uw zoon/dochter niet alles mag eten en/of drinken horen 
wij dit graag, zodat we er rekening mee kunnen houden. 
 
Medicijnen 
De leiding is graag op de hoogte als uw zoon/dochter medicij-
nen gebruikt. 
 
Overvliegen 
In principe gaan de kinderen als ze oud genoeg zijn naar de 
volgende speltak. We houden uiteraard wel rekening met het 
kind. We doen dit meestal met een paar kinderen tegelijk. De 
overgang naar een nieuwe speltak noemen we overvliegen. 
 
Problemen/klachten 
Bij problemen/klachten gerelateerd aan de scouting kunt u 
contact opnemen met de leiding, na de opkomst of telefo-
nisch. Indien u dit niet wilt of kunt, kan u contact opnemen 
met het bestuur. 
 
Verzekering 
Leden van Scouting Nederland zijn verzekerd tegen ongeval-
len. Dit is een zogenaamde secundaire verzekering. Er moet 
dus eerst aanspraak gemaakt worden op de eigen verzeke-
ring. Indien deze geen dekking geeft kan de secundaire verze-
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kering aangesproken worden. Voor kampen kunt u zelf een 
bagageverzekering afsluiten. 
 
Vrijwilligers 
De scouting wordt volledig gerund door vrijwilligers die zich 
één of meerdere dagdelen per week belangeloos inzetten 
voor de vereniging. Vrijwel alle leiding heeft diverse cursussen 
van Scouting Nederland gevolgd, op het gebied van leiding 
geven, EHBO, enzovoort. 
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5. Scoutfit en uitrusting 

5.1 Volledig uniform 

Tijdens de activiteiten wordt scoutingkleding (scoutfit) gedra-
gen. Dit bestaat uit een blouse met een MacLeod das en das-
ring. Ook adviseren we stevig schoeisel voor bijvoorbeeld het 
lopen van een hike. Op onze website vindt u een link naar de 
Scoutshop, waar dit te bestellen is. Soms wordt er gezamenlijk 
besteld om verzendkosten te besparen, informeer hiervoor bij 
iemand van de leiding. 
 
Elke speltak heeft zijn eigen kleur blouse, zie hieronder. 

 
 

5.2 Zakmessen 

Vanaf de welpen wordt er tijdens bepaalde opkomsten een 
zakmes gebruikt. Een zakmes is een stuk gereedschap en geen 
speelgoed. De leiding geeft regelmatig aandacht aan het ge-
bruik en evt. aanschaf van een zakmes. 
Hiervoor hebben we duidelijke DO’s en DON’Ts 
 
DO: 

 Zakmes van gemiddeld soort en formaat, lemmet t/m 
8 cm. (Bijv. een Zwitsers zakmes of multitool.) 

https://www.admiraalkruys.nl/kleding-bestellen/
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DON’T: 
x Stiletto’s, machettes, valmessen, vlindermessen of 

grote dolken. 
 
Bij onveilig of onverantwoordelijk gedrag, kan het zakmes 
ingenomen worden door de leiding, deze krijg je dan na de 
opkomst pas terug. 
 

5.3 Kampeeruitrusting 

Kamperen is een vast terugkerend onderdeel van scouting, 
soms in het bos, soms na een hike of gewoon bij het troep-
huis. Belangrijk hierbij is een goede uitrusting die comfortabel 
en handig mee te nemen is. Hieronder vind je wat je nodig 
hebt. 

5.3.1 Slaapzak 

Een goede slaapzak is belangrijk voor een goede nachtrust. 
Belangrijk bij het aanschaffen van een slaapzak is te letten op 
de volgende punten. 

 Kies de goede maat. De slaapzak mag op de groei zijn, 
maar zeker niet te klein. Je moet er helemaal in pas-
sen. 

 Kies het model of fabricaat dat bij jou past. 
 Kies een goede slaapzak die je in meerdere seizoenen 

kunt gebruiken. Bijvoorbeeld één met een comfort 
temperatuur: 6 graden 
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5.3.2 Slaapmatje 

Een echte scout ligt op een zelfgemaakt bedje van mos, maar 
ben je op zoek naar iets meer comfort dan ligt een geïsoleerd 
matje toch ook wel erg lekker. 
 
Hieronder een paar handige DO’s en DON’Ts 
 
DO: 

 Een éénpersoons slaapmatje. 
 Een geïsoleerd slaapmatje. 
 Compact op te rollen. 
 De juiste dikte- en lengtemaat die bij jouw lichaam 

past. 
 Een minimale dikte van 50 à 60mm is aanbevolen 

i.v.m. de levensduur. 
 
DON’T: 

x Twee persoons luchtbed/matras. 
x Luchtbed van de Action. 
x Veldbed. 

 
Self-inflatable slaapmatjes 
zijn in talloze soorten, 
maten en kleuren te ver-
krijgen. Deze zijn geïso-
leerd, compact op te rol-
len en liggen comfortabel. 
Grote luchtbedden en 
veldbedden zijn niet geï-
soleerd en trekken in de 
nacht kou op. Ook passen 
ze niet in alle tenten. 
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5.3.3 Rugtas 

Afhankelijk van hoe er gekampeerd gaat worden raden we 
aan een goede rugtas/backpack te nemen. Vanaf de scouts 
zullen de kinderen tijdens een hike of fietstocht hun eigen 
kampeeruitrusting mee moeten nemen. 
Een verstelbare rugtas rond de 45 à 50 liter is een echte aan-
rader. Deze zijn in verschillende maten, kleuren en prijscate-
gorieën te verkrijgen. 
Hieronder een paar handige DO’s en DON’Ts 
 
DO: 

 Verstelbare heup- en schouderbanden. 
 Verstelbaar rugpand, of de goede maat. 
 Geïntegreerde regenhoes. 
 Praktische indeling van vakken en bevestigingslussen. 

 
DON’T: 

x Bigshoppers volgepropt met slaapspullen. 
x Vuilniszakken volgepropt met slaapspullen. 
x Hutkoffers volgepropt met slaapspullen. 
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5.3.4 Zaklamp/hoofdlamp 

Een goede lamp is onmisbaar bij 
scouting. Een zaklamp voor een 
avondspeurtocht in het bos of 
een hoofdlamp voor het kaartle-
zen in het donker. Zo heb je 
lekker je handen vrij. 
 
Een goede tip is om op zoek te 
gaan naar een led lamp, oplaad-
baar of op batterijen.  
 

5.3.5 Firestarter (optioneel) 

Een firestarter kan gebruikt wor-
den om het vuur aan te maken. 
Deze is niet direct noodzakelijk 
maar leuk om bijvoorbeeld te 
geven als verjaardagscadeautje. 
 
 
 
 
 

 

5.3.6 Kaarthoekmeter en kompas (optioneel) 

Een kaarthoekmeter en een kompas kunnen gebruikt worden 
bij het navigeren. Deze zijn niet direct noodzakelijk maar zijn 
ook leuk om bijvoorbeeld te geven als verjaardagscadeautje. 
 
Wilt u meer informatie over de kampeeruitrusting of waar u 
het kunt kopen, neem gerust contact op met de leiding. 
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6. Contactgegevens 

6.1 Contact met de leiding 

Wilt u contact opnemen met de leiding van de speltak dan is 
dit op diverse manieren mogelijk.  
 
I.v.m. zoekrobots is de online versie van dit informatieboekje 
aangepast en kunt u de contact gegevens vinden op onze 
website via: https://www.admiraalkruys.nl/contact/ 
 
Voor vragen m.b.t. de ledenadministratie of contributie kunt u 
zich wenden via de mail aan de penningmeester en ledenad-
ministratie. Ze zijn te bereiken via het contactformulier via 
bovengenoemde link. 
 
Meer informatie kunt u mogelijk ook vinden op: 
www.admiraalkruys.nl 
 

6.2 Locatie troephuis 

Het adres: 
Scout Doddestraat 9a 
7671 GT Vriezenveen 
N 52°24’16.10″ O 6°37’47.84″ 
 
Het is gelegen achter de Stamper en de Schietvereniging. Het 
gebouw ligt vlakbij het “oude zwembad” een vijver waar o.a. 
eenden zwemmen en het hertenpark. Het gebouw heeft ver-
schillende lokalen waar de speltakken hun opkomsten kunnen 
houden. 
 

https://www.admiraalkruys.nl/contact/
https://www.admiraalkruys.nl/
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Verder ligt er achter het gebouw een kampvuurplaats op een 
groot grasveld, waar tevens fijn gespeeld kan worden. 



 

 

 


