
Uniformen  
Bij	  Scouting	  hoort	  ook	  een	  uniform.	  Bij	  de	  Kebouters	  en	  de	  Lambaerkes	  dragen	  ze	  groene	  blouses	  bij	  
de	  Gidsen	  en	  de	  Verkenners	  dragen	  ze	  beige	  blouses	  en	  bij	  de	  Sherpa’s	  en	  Rowans	  hebben	  ze	  rode	  
blouses.	  De	  laatste	  twee	  groepen	  hebben	  bij	  onze	  scouting	  ook	  eigen	  kleding,	  bestaande	  uit	  een	  shirt	  
of	  trui.	  	  
	  
Op	  de	  blouse	  wordt	  hetzelfde	  groen	  geruite	  sjaaltje	  met	  leren	  dasriempje	  gedragen.	  Daarnaast	  horen	  
er	  ook	  insignes	  (badges)	  op	  de	  blouse.	  Scouting	  Lambertus	  Reuver	  stelt	  de	  Nederlandse	  vlag,	  het	  
naambandje	  van	  Scouting	  Lambertus	  Reuver,	  het	  gouden	  Scouting	  Lambertus	  Reuver	  groepsinsigne,	  
het	  scoutinsigne	  en	  het	  installatie	  insigne	  verplicht.	  Verder	  heeft	  de	  scout	  de	  keuze	  of	  en	  welke	  
insignes	  hij/zij	  op	  de	  blouse	  wilt	  zetten.	  LET	  OP!	  Bij	  sommige	  groepen	  mogen	  de	  insignes	  pas	  op	  de	  
blouse	  wanneer	  de	  scout	  geïnstalleerd	  is.	  Installeren	  is	  een	  eervol	  en	  plechtig	  moment	  wanneer	  de	  
scout	  de	  scoutingeed	  aflegt.	  Aan	  te	  raden	  is	  om	  bij	  de	  staf	  van	  de	  desbetreffende	  groep	  advies	  in	  te	  
winnen.	  Tijdens	  weekenden	  en	  groepsavonden	  mag	  er	  zelf	  besloten	  worden	  de	  blouse	  of	  trui	  /shirt	  
te	  dragen.	  Bij	  de	  meeste	  groepen	  is	  de	  blouse	  wel	  van	  toepassing.	  
	  
De	  blouse	  wordt	  bij	  elke	  algemene	  activiteit	  gedragen:	  	  
-‐	  Open	  dagen,	  
-‐	  De	  gladiolenactie,	  	  
-‐	  De	  Kerstactiviteit,	  	  
-‐	  Heitje	  voor	  Karweitje,	  	  
-‐	  Jantje	  Beton	  (Sherpa’s	  en	  Rowans),	  	  
-‐	  De	  nacht	  van	  de	  nacht	  	  	  
-‐	  De	  Schone-‐bossen	  actie	  	  
Ook	  bij	  vertrek	  naar	  en	  de	  terugkomst	  van	  kamp	  wordt	  de	  blouse	  gedragen.	  Bij	  het	  verlaten	  van	  het	  
kampterrein	  (bijvoorbeeld	  naar	  de	  stad,	  het	  dorp	  of	  naar	  het	  zwembad)	  wordt	  de	  blouse	  ook	  
gedragen.	  En	  natuurlijk	  bij	  de	  installatie!	  
	  

Plaatsing  insignes  
	  

	  



Insignes  en  hun  betekenissen  
Natuurlijk	  plakken	  of	  naaien	  we	  de	  insignes	  niet	  voor	  de	  lol	  op	  ons	  uniform.	  Elk	  insigne	  heeft	  een	  
betekenis.	  Onderaan	  de	  pagina	  vind	  je	  een	  aantal	  insignes	  die	  wij	  als	  Scouting	  Lambertus	  Reuver	  niet	  
verplicht	  stellen,	  maar	  die	  je	  wel	  op	  de	  blouse	  zou	  kunnen	  maken.	  	  
	  

Basis  insignes  
Nederlandse	  vlag	  
Het	  Nederlandse	  vlaggetje	  laat	  zien	  dat	  je	  een	  Nederlandse	  scout	  bent	  
en	  bij	  een	  Nederlandse	  scouting	  zit.	  (Rechts)	  naast	  de	  Nederlandse	  vlag	  
kun	  je	  nog	  een	  vlag	  bevestigen.	  Dit	  kan	  een	  vlag	  van	  een	  provincie	  of	  een	  
ander	  land	  zijn.	  Een	  buitenlandse	  vlag	  laat	  zien	  dat	  je	  naast	  Nederlands	  
een	  andere	  taal	  spreekt,	  een	  dubbele	  nationaliteit	  hebt	  of	  een	  ander	  
bond	  hebt	  met	  dit	  land.	  	  
	  
Limburgse	  vlag	  (niet	  verplicht)	  
Naast	  de	  Nederlandse	  vlag	  kun	  je	  er	  voor	  kiezen	  om	  een	  Limburgs	  
vlaggetje	  te	  dragen.	  Het	  Limburgse	  vlaggetje	  laat	  zien	  dat	  je	  lid	  bent	  van	  
een	  Limburgse	  scouting.	  	  
	  
	  
Naambandje	  (van	  Scouting	  Lambertus	  Reuver)	  
Met	  het	  naambandje	  op	  je	  schouder	  is	  in	  een	  oogopslag	  te	  
zien	  bij	  welke	  scouting	  je	  lid	  bent.	  Onder	  het	  naambandje	  
kun	  je	  bandjes	  dragen	  van	  bijvoorbeeld	  je	  groep	  of	  speltak.	  	  
	  
Gouden	  Scouting	  Lambertus	  Reuver	  groepsinsigne	  
Het	  goudkleurige	  groepsinsigne	  bevat	  het	  logo	  van	  Scouting	  Lambertus	  
Reuver.	  Elke	  Reuverse	  scout	  draagt	  dit	  insigne	  om	  te	  laten	  zien	  dat	  hij	  of	  zij	  
bij	  deze	  scouting	  zit.	  	  
	  
	  
Scoutinsigne	  	  
Het	  scoutinsigne	  laat	  zien	  in	  welke	  speltak	  of	  leeftijdscategorie	  je	  zit.	  De	  
oude	  insignes	  gaan	  nog	  per	  speltak,	  de	  nieuwe	  insignes	  gaan	  per	  
leeftijdscategorie.	  Onder	  aan	  de	  pagina	  vind	  je	  de	  oude	  insignes.	  	  
Dit	  scoutinsigne	  is	  voor	  de	  leeftijdscategorie	  10	  tot	  14	  jaar.	  	  
	  
	  
	  
	  
Installatieteken	  
Het	  installatieteken	  bestaat	  uit	  een	  wit	  insigne	  met	  een	  paarse	  Franse	  
lelie	  en	  een	  geel	  klavertje.	  De	  Franse	  lelie	  staat	  voor	  de	  jongensscouting	  
van	  vroeger	  en	  het	  gele	  klaverblad	  staat	  voor	  de	  vroegere	  
meisjesscouting.	  Tegenwoordig	  wordt	  er	  bijna	  geen	  onderscheid	  meer	  
gemaakt	  tussen	  jongens	  of	  meisjes.	  In	  de	  knop	  van	  de	  lelie	  staat	  de	  
naald	  van	  een	  kompas	  afgebeeld,	  in	  de	  kroonbladeren	  staan	  twee	  
vijfpuntige	  sterren	  die	  de	  10	  punten	  van	  de	  wet	  symboliseren	  en	  om	  de	  
lelie	  zit	  een	  dasriempje.	  Om	  de	  lelie	  en	  het	  klaverblad	  ligt	  een	  koord	  met	  
een	  platte	  knoop	  dat	  de	  internationale	  verbondenheid	  symboliseert.	  	  
	  



https://nl.scoutwiki.org/Speltakteken	  
https://www.scouting.nl/downloads/spel/scouts-‐1/insignes-‐1/1131-‐uitleg-‐scoutsinsignes/file	  
	  

Extra  insignes  
	  
Vaardigheidsinsignes	  
Wanneer	  een	  scout	  een	  bepaalde	  vaardigheid	  onder	  de	  knie	  krijgt,	  kan	  hij	  of	  
zij	  een	  vaardigheidsinsigne	  verdienen.	  Dit	  zijn	  zeshoekige	  insignes	  met	  
daarop	  een	  symbool.	  De	  achtergrond	  kleur	  geeft	  aan	  welk	  niveau	  de	  scout	  
heeft	  bereikt.	  Lichtblauw	  is	  voor	  de	  Lambaerkes	  en	  Kebouters.	  De	  
Verkenners	  en	  Gidsen	  kunnen	  een	  oranje,	  rode	  en	  bordeauxrode	  insigne	  
verdienen.	  Een	  oranje	  achtergrondkleur	  betekend	  basisfase,	  een	  rode	  kleur	  
betekent	  verdiepingsfase	  en	  een	  bordeauxrode	  kleur	  betekend	  
specialisatiefase.	  Een	  gele	  kleur	  is	  voor	  de	  Rowans	  en	  de	  Sherpa’s.	  De	  insignes	  kunnen	  voor	  
verschillende	  vaardigheden	  behaald	  worden,	  bijvoorbeeld	  voor	  koken,	  samenwerken,	  sjorren,	  vuur	  
maken	  en	  kamperen.	  	  
	  
Hit	  
Jaarlijks	  in	  het	  paasweekend	  vind	  de	  HIT	  plaats.	  De	  HIT	  is	  een	  middag	  of	  weekend	  
waarin	  scouts	  zich	  kunnen	  verdiepen	  
in	  bepaalde	  vaardigheden.	  Natuurlijk	  
krijg	  je	  na	  afloop	  een	  insigne	  als	  
beloning!	  
	  
	  
	  
World	  Jamboree	  
Eens	  in	  de	  vier	  jaar	  vindt	  de	  World	  Jamboree	  plaats.	  Dit	  is	  een	  evenement	  van	  
twee	  weken	  waarin	  scouts	  van	  over	  de	  hele	  wereld	  samen	  komen	  op	  één	  
plek.	  De	  World	  Jamboree	  staat	  in	  teken	  van	  scouting,	  maar	  ook	  cultuur	  op	  
doen,	  feesten	  en	  kennis	  maken.	  Daar	  hoort	  natuurlijk	  een	  insigne	  bij!	  
	  

	  
	  
Labelterrein	  
Een	  aantal	  kampterreinen	  zijn	  gelabeld	  als	  labelterrein.	  Dat	  wil	  zeggen	  dat	  
het	  terrein	  erkend	  is	  door	  Scouting	  Nederland.	  Wanneer	  je	  kampeert	  op	  
een	  labelterrein,	  kun	  je	  ook	  een	  insigne	  krijgen.	  Ieder	  kampterrein	  heeft	  
weer	  een	  ander	  insigne.	  
	  
	  
	  

Oude  insignes  
Sommige	  insignes	  zijn	  om	  verschillende	  redenen	  vervangen	  door	  nieuwe	  moderne	  insignes.	  Een	  
nieuw	  design	  of	  een	  verandering	  van	  de	  situatie	  kan	  een	  reden	  zijn	  tot	  vernieuwing.	  	  
Natuurlijk	  kunnen	  de	  oude	  insignes	  nog	  gebruikt	  worden.	  	  
	  
Installatieteken	  
De	  oude	  versie	  van	  het	  installatieteken	  is	  donkerblauw	  en	  heeft	  een	  wit	  
koord	  en	  een	  witte	  Franse	  lelie.	  Dit	  teken	  vertegenwoordigt	  alleen	  de	  



jongensscouts.	  Tegenwoordig	  wordt	  het	  witte	  installatieteken	  met	  klaverblad	  gedragen,	  waar	  de	  
meisjesscouts	  ook	  in	  betrokken	  worden.	  	  
	  
	  
	  
	  
Speltakteken	  
Veel	  speltaktekens	  zijn	  in	  2010	  vervangen.	  Hieronder	  staan	  ze	  op	  een	  rijtje,	  van	  links	  naar	  rechts:	  
Welpen,	  Kabouters,	  Padvinders/Gidsen,	  Verkenners	  en	  Scouts.	  De	  speltaktekens	  van	  de	  Gidsen	  en	  
Verkenners	  zijn	  samengevoegd	  in	  het	  speltakteken	  Scouts.	  	  

	   	   	   	  	   	  


