Installatie
Als je nog niet zo lang bij Scouting zit, net bij de Junioren vandaan komt of uit je uniform bent
geknapt, dan zul je misschien wat kledingstukken aan moeten schaffen. Bij deze brief zit een
verhaaltje over wat er zoal op je uniform moet.
Wat je uiteindelijk moet hebben is:
Een blauwe blouse
Een rood-groene das
Een instalatieteken
Een Waterscouting logo
Een Regio-Fryslân insigne
Een naambandje van onze groep.
Je das, regiobadge en groepsbandje kun je kopen via je leiding, via onderstaand strookje. Voor alle
ander dingen kun je terecht bij de scoutshop. Zowel in Franker (daar zit een winkel) als op internet,
scoutshop.scouting.nl.
Onze groep heeft ook een kledotheek, waar je uniformen kunt verkopen, en tweedehands uniformen
kunt kopen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan contact op met Cunera de Ruiter
(0517-414214).

Voor vragen kun je terecht bij je eigen leiding.

Bestelformulier (met gepast geld in gesloten enveloppe bij de leiding inleveren)
Naam:
Insigne Regio Fryslan
Naambandje van de groep
Das
Totaalbedrag:

-

2,00
2,00
7,50

Aantal:_____
Aantal:_____
Aantal:_____

Over het uniform
Bij Scouting is het gebruikelijk om tijdens Scoutingactiviteiten een uniform te dragen. Op die
manier ben je voor jezelf en anderen herkenbaar als scout, ziet iedereen er hetzelfde uit en
bovendien is het een handig kledingstuk. Met alleen een uniformblouse ben je er nog niet. Bij
sommige scoutinggroepen bestaat het uniform uit een uniformbroek, een uniformblouse, een das,
een fluitekoord en een hoed of baret. Omdat we dat bij onze groep overdreven vinden, bestaat het
uniform bij ons uit een uniformblouse, een das, en vanaf eind JZV / begin ZV een fluitekoord.
Zoals je misschien al eens is opgevallen, hebben uniformen en dassen van verschillende
scoutinggroepen verschillende kleuren. Daaraan kun je zien bij welke groep iemand zit, wat voor
soort groep dat is, bij welke speltak iemand zit, en wat hij of zij kan.
De kleur van onze uniformblouse is blauw, zoals bij (bijna) alle waterscouts. Dat is bij alle
speltakken, van de Dolfijnen tot de Loodsen. Op het moment dat je geïnstalleerd wordt, krijg je ook
een rood-groene das. Deze is uniek, dus als je een scout tegenkomt met een rood/groene das, dan
zit hij ook bij de Caspar! Het rood en groen van onze das komt uit de scheepvaart. Schepen hebben
aan stuurboord (rechts) een groen licht, en aan bakboord (links) een rood licht. Als je je das omdoet,
moet je dus ook even zorgen dat de groene flap rechts zit.
Vervolgens horen en kunnen er nog allemaal emblemen op je uniformblouse. Deze geven aan bij
welke groep je zit, bij welke speltak, en soms wat je allemaal kunt en hebt gedaan. Om het duidelijk
te houden, een overzicht per mouw en borstzak.
Op je rechterarm horen de insignes die vertellen waar je bij hoort, en waar je aan mee hebt gedaan.
Helemaal bovenaan begin je met het insigne van Regio Fryslan, gevolgd door het naambandje van
onze groep. Als je per-se wilt, mag boven het Regio-insigne een insigne van de Nederlandse vlag.
Onder deze officiële insignes, is ruimte om insignes van activiteiten waar je aan mee hebt gedaan te
naaien. Dit kunnen herinneringen van kampen en activiteiten zijn, of insignes die je hebt verdient
met bijvoorbeeld het verkopen van Scoutingloten. Officieel mogen deze herinneringen trouwens
helemaal niet op je uniform, dus als je ooit nog eens een officiële gebeurtenis bijwoont, mag je ze er
weer afhalen!
Op je rechter borstzak hoort het insigne van de speltak waar je bij zit. Bij de Junioren is dat het
speltakteken van de Waterscouts. Op je linker borstzak hoort het installatieteken van Scouting
Nederland.
Tot slot hebben we dan nog de linkermouw. Hierop staan de insignes die je hebt verdient door te
bewijzen dat je iets kunt, zoals bijvoorbeeld koken of EHBO. Bij de Dolfijnen zijn dit driehoekjes,
bij de JZV driehoekjes of vijfkantjes, en bij de ZeeVerkenners en verder vijfkantjes. Een overzicht
van deze insignes en wat ze betekenen, staat op www.scoutquest.nl.
Natuurlijk zijn er nog weer tal van uitzonderingen, en bestaat er onenigheid over bepaalde insignes,
(zo hebben mensen met leidingbevoegdheid een vinkje boven hun borstzak, en lopen er mensen met
niet-officieele insignes op hun rug) maar als je je aan het bovenstaande verhaaltje houdt, dan zit je
zekerweten goed!

