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0. Inleiding
Welkom bij de jonggivers. Je groene trui ligt ergens thuis mooi opgevouwen in je kast,
of nog beter, ze hangt boven je bed. Je bent immers trots op die trui, er hangt een wolfje
op, twee sterren en wie weet zelfs twee gele strepen. Maar nu je bij de jonggivers bent,
wil je al snel geen groentje meer zijn, want dat haast kale hemd is toch ook niet alles en
zonder das valt dat al helemaal te hard op. Tijd om daar iets aan te veranderen dus.
Scouts en gidsen leren zich stap voor stap te wapenen met allerlei weetjes en
vaardigheden. Dat is al begonnen bij de welpen: al enkele knopen, liedjes, het uur
lezen. Je hebt zelfs de wet en de belofte geleerd, maar dan wel die van de welpen. Bij
de jonggivers wordt het tijd dat je de vaardigheden die je nu al bezit wat meer oppoetst,
verfijnt en er daarbovenop nog een hele hoop nieuwe leert.
Als je wat meer kleur aan je uniform wil door een das rond je nek te hangen, moet er
eerst wat meer kleur komen in je kennis en kunde. Naast ontspanning biedt scouts
immers een ruime variëteit aan vaardigheden. In je lidboekje en in de inhoud op de
vorige pagina kan je terugvinden wat je allemaal voor je das moet kennen en kunnen.
Je zal snel ontdekken dat dit helemaal niet veel en lang niet moeilijk is. Vraag ook zeker
hulp aan je PL en leiding, ze zullen je zeker en vast willen helpen om een betere
jonggiver te worden.
Een betere jonggiver, een betere mens, een meer ‘volwaardige’ mens. Dat is wat Sir
Robert Baden-Powell of Gilwell ook in gedachte had toen hij de scouts oprichtte. En
dat is nog steeds wat wij voor ogen hebben. Dus steek die handen uit de mouwen en
begin eraan. Begin aan een leerzame tocht langsheen verrassende wegen en vergeet
niet dat er altijd iemand is om naast je te wandelen.
Omdat de kennis die je vergaart door dit boekje te leren voor eeuwig in je geheugen
gegrift moet staan, is het een vereiste dat je niet met je korte termijn geheugen werkt.
Daarom mag je pas een proef afleggen de dag nadat je gestudeerd hebt voor die proef.
Goede moed en veel plezier.
De leiding
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1. Wet & leuze
a. Wet
Elke organisatie heeft zijn wet, en dus ook scouts en gidsen. Dat wist Baden-Powell en
hij heeft er dus vanaf het prille begin van scouting een voorzien. En het is nog steeds
diezelfde wet die ook wij hanteren, uiteraard vertaald, maar het zijn wel dezelfde tien
puntjes.
Wat we van jullie verwachten is dat jullie die tien puntjes van buiten kennen, in de
juiste volgorde, maar ook dat jullie begrijpen wat die betekenen. Zodat je geen lege
woorden staat af te dreunen, want het is de bedoeling dat de wet een leidraad doorheen
je leven wordt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Een scout is fier en op zijn eer te vertrouwen;
Een scout is trouw en God, Kerk, koning en vaderland;
Een scout heeft tot plicht zich nuttig te maken en anderen te
helpen;
Een scout is een vriend voor allen en een broeder voor ieder
andere scout;
Een scout is hoffelijk;
Een scout leeft met open oog in Gods natuur;
Een scout kan zonder tegenspreken gehoorzamen;
Een scout glimlacht en zingt onder alle moeilijkheden;
Een scout is sober en spaarzaam;
Een scout is rein in gedachten, woorden en daden.

1. Een scout is fier dat hij een scout is en durft daar dan ook voor uitkomen. Hij
durft zijn uniform te dragen en voor zijn mening, opvattingen en overtuiging op
te komen en deze te verdedigen. Een scout is ook fier dat hij dit kan doen op een
beleefde en verzorgde manier waarbij hij de anderen blijft respecteren. Daarom
zal een scouts steeds zijn gemaakte beloftes nakomen.
2. Een scout is trouw aan God en vaderland, maar ook aan familie en andere
scouts, vooral aan de PL en de leiding. Hij blijft hen trouw door dik en dun.
3. Het is de plicht van de scout om de handen uit de mouwen te steken en anderen
te helpen. Onbaatzuchtig zal hij zich inzetten voor de anderen en om iedere dag
een goede te daad doen, om te leren vanzelf te zien waar hij kan helpen.
4. Een scout maakt geen onderscheid tussen kleur, grootte, dikte, afkomst, sociale
achtergrond… Hij tracht iedereen te helpen, ook een andere, vreemde scout. Hij
aanvaardt hem zoals hij is en probeert het beste van hem te maken
5. Een scout is altijd hoffelijk, maar vooral tegenover vrouwen, kinderen,
bejaarden, andersvaliden. Ook zal hij steeds respect hebben voor eigendommen
en waarden van andere mensen, hij zal nooit verleid worden tot vulgarisme en
vandalisme.
6. Een scout heeft bewondering voor de natuur die hem omgeeft. Hij zal er dan ook
naar streven deze te behouden en in harmonie te leven met de groene omgeving.
Een scout heeft respect voor boom, plant en dier. Als we nog lang bosspelen
willen spelen en kampvuren willen maken moeten we ervoor zorgen dat de
bossen een duurzaam bestand kennen.
7. Een scout zal luisteren naar zijn oversten: leiders, PL’s, maar ook ouders en
leerkrachten. En hij zal de opdrachten met enthousiasme uitvoeren. Zijn
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gehoorzaamheid is niet slaafs, hij zal wel zijn opdracht uitvoeren en nadien op
gepaste wijze zijn argumenten en opmerkingen maken.
8. De levensweg is geen gemakkelijke weg, maar zit vol putten en kuilen. De taken
die je moet vervullen om een volwaardige jonggiver te worden zullen ook niet
altijd even leuk of gemakkelijk zijn. Denk er dan aan dat een lied de moraal sterk
kan doen opflakkeren, het zal een sterke stimulans zijn voor jezelf en anderen.
9. Een scout verspilt het materiaal dat hij gebruikt niet en tracht het nuttig te
besteden.
10. Een scout heeft aandacht voor hygiëne, zowel voor lichaam als woord, geest en
daden.
b. Leuze
Ook de jonggivers hebben een leuze:
WEEST PARAAT.
Baden-Powell legt dat als volgt uit: “Het betekent dat je altijd paraat moet zijn, zowel
geestelijk als lichamelijk, om je plicht te doen.” Met andere woorden: zorg ervoor dat
je altijd de handen uit de mouwen wil en kan steken, de opgerolde mouwen van je hemd
is daarvoor al een goed begin. Zorg er dan voor dat je niet verlegen bent om die
symboliek tot uiting te laten komen.
Wist je trouwens dat in de leuze BE PREPARED de initialen van Baden-Powell zitten?

2. Groet
Elke groep van mensen heeft zijn groet. De gewone westerling geeft een gewone hand,
goede vrienden verzinnen er allerhande handigheidjes bij. Ook de scouts heeft een
manier van groeten, zodat we steeds een andere scout kunnen herkennen. Aangezien
Baden-Powell gek was op betekenis, en omdat we scouting niet in het luchtledige
beoefenen, zit er uiteraard heel wat achter die groet.
We geven elkaar de linkerhand waarbij we de pinken vlechten, hierdoor ontstaat een
stevige handdruk, een teken van verbondenheid. Bovendien zit je hart ook aan de
linkerkant, met de linkerhand reiken we onze medescout meteen ook een warm hart
aan.
Met de rechterhand geven we dan de groet. De drie middelste vingers worden
opgestoken en de pink wordt onder de duim gevouwen. De drie opgestoken vingers
symboliseren elk een puntje van de belofte. De kleine pink die onder de grote duim zit
heeft twee betekenissen. Enerzijds is er de gehoorzaamheid van de leden tegenover hun
oversten, anderzijds beschermt de grote duim de kleine pink, iets wat leiding en PL ook
doen. De opening tussen duim en pink en de handpalm tenslotte, stelt de wereldbol
voor waarop alle scouts verenigd zijn.
De positie van de rechterhand hangt af van de situatie:
 Zonder hoed: rechterhand aan de rechterschouder;
 Met hoed: de rechterhand wordt voor het linkeroog gebracht, aan de hoedrand;
 Met patrouillestaf: de groet wordt gebracht met de linkerhand aan de staf.
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3. Vlaggen
a. Scoutsvlag
Deze vlag bestaat uit drie kleuren, die van oudsher elk een tak voorstellen. Geel is voor
de welpen, groen is voor de verkenners (onze huidige jonggivers), rood is voor de
voortrekkers (de huidige verkenners).
Naast kleuren staan er nog een reeks symbolen op, vergelijkbaar met het teken op de
voorkant van je lidboekje. Eerst en vooral vallen de drie spiespunten op, die verwijzen
naar de drie puntjes van de belofte. De twee sterren, met elk vijf punten,
vertegenwoordigen de tien puntjes van de wet. Het kruis dat je ziet is het SintJoriskruis, de patroonheilige van de scouts. Eronder staat de leuze WEEST PARAAT,
die in de vorm van de eeuwige glimlach staat - “Een scout glimlacht en zingt onder alle
moeilijkheden.” De platte knoop eronder herinnert ons eraan elke dag een goede daad
te doen. Tenslotte is er nog de kompasnaald die gelijkloopt met de verticale lijn van de
middelste spies, die vertelt dat een goede scout nooit van het rechte pad afwijkt.
b. Belgische vlag
België is in 1830 onafhankelijk geworden. De kleuren die voor de vlag gekozen werden
kwamen uit het wapenschild van het toen belangrijkste hertogdom, Brabant. Op dat
wapenschild staat een gele leeuw met rode tong en klauwen op een zwarte achtergrond.
Die kleuren symboliseren de gebeurtenissen en de kracht van het nieuwe onafhankelijke België. Zwart staat voor de rouw voor de gesneuvelde onafhankelijkheidsstrijders,
het rood voor het bloed dat daarbij is gevloeid. Maar ertussenin staat het geel: de
rijkdom en de welvaart van het nieuwe onafhankelijke land.
c. Opmerking
Bij felle wind, de vlaggen opgerold hijsen. Een ruk aan het touw volstaat om ze te
ontplooien.

4. Liederen
a. Avondlied
O Heer, d'avond is neergekomen,
de zonne zonk, het duister klom.
De winden doorruisen de bomen
en verre sterren staan alom...
Wij knielen neer om U te zingen
in 't slapend woud ons avondlied.
Wij danken U voor wat we ontvingen,
Wij vragen, Heer, verlaat ons niet!
Scout en leider, knielen wij neder,
door de stilte weerklinkt onze beê
Luist'rend fluist'ren kruinen mee
en sterren staren teder.
Geef ons Heer, zegen en rust en vreê!
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b. Beloftelied
Wij hebben U o Jezus, plechtig beloofd
U altijd te erkennen als opperhoofd
Geef dat w'U minnen zouden, steeds meer en meer
Help ons belofte houden, Jezus onze Heer
Wij hebben het gezworen dat Gij steeds zoudt
ons hoofd en leider wezen als opperscouts
Geef dat w'U minnen zouden, steeds meer en meer
Help ons belofte houden, Jezus onze Heer
Wij zullen gans ons leven lijk Gij't gebood
U volgen en U dienen tot aan ons dood
Geef dat w'U minnen zouden, steeds meer en meer
Help ons belofte houden, Jezus onze Heer
c. Brabançonne
O dierbaar België, o heilig land der vaad'ren,
Onze ziel en ons hart zijn U gewijd,
Aanvaard ons kracht en het bloed van ons aad'ren,
Wees ons doel in arbeid en in strijd,
Bloei, o land, in eendracht niet te breken,
Wees immer u zelf, en ongeknecht,
Het woord getrouw dat g' onbevreesd moogt spreken.
Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht.
Het woord getrouw dat g' onbevreesd moogt spreken.
Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht
Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht
Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht.
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d. Vlaamse Leeuw
Zij zullen hem niet temmen, de fiere Vlaamse Leeuw,
Al dreigen zij zijn vrijheid met kluisters en geschreeuw.
Zij zullen hem niet temmen, zolang een Vlaming leeft,
Zolang de Leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft.
Zij zullen hem niet temmen, zolang een Vlaming leeft,
Zolang de Leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft.
Zolang de Leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft.
e. Afscheidslied
Er moet nu toch vaarwel gezegd en voor altijd vaarwel
Aan vriend en spel vaarwel gezegd en voor altijd vaarwel
Wel neen, ’t is geen vaarwel, mijn vriend
Wij zien elkander weer
In vreugd en in jolijt, mijn vriend
Zien wij elkander weer
Want God die uit Zijn hemel zendt, zijn zegen op ons neer
Brengt ons in Zijne hemeltent een bij elkander weer
Wel neen, ’t is geen vaarwel, mijn vriend
Wij zien elkander weer
In vreugd en in jolijt, mijn vriend
Zien wij elkander weer
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5. Knopen
Eigenschappen van een goede knoop:
 Kan eenvoudig en snel gelegd worden;
 Bewaart zijn stevigheid in alle omstandigheden;
 Wordt gebruikt waarvoor hij dient;
 Kan losgemaakt worden zonder gebruik van mes of bijl.
a. Platte knoop
Wordt gebruikt om twee touwen van dezelfde dikte en materiaal aan elkaar te knopen.
Let goed op de volgorde waarmee je de knoop maakt, zodat je geen oude-wijvenknoop
legt.

b. Mastworp
Wordt gebruikt om een touw aan een paal of boomstam te binden. Je eindigt er ook
een sjorring mee.

-9-

c. Vlaggesteek/weversknoop/schootsteek
Wordt gebruikt om een touw aan een vaste lus te bevestigen of om twee touwen van
verschillend materiaal of dikte aan elkaar te knopen.

d. Paalsteek/boulin
Wordt gebruikt om een vaste lus te maken
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e. Vissersknoop
Wordt gebruikt om twee dunne of gladde touwen aan elkaar te knopen of om twee
touwen aan elkaar te binden die onder grote spanning staan en voortdurend in het
water hangen.

f. Trompetsteek/verkortingsknoop
Wordt gebruikt om het touw te verkorten zonder een mes of bijl te gebruiken

g. Timmermanssteek
Wordt gebruikt om een touw rond een balk of een bussel takken te binden. Je begint
er ook je sjorringen mee.
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6. Verkeerstekens
Niet enkel met de auto of de fiets moet je op de verkeersregels letten, ook als je op tocht
gaat. Dus is het belangrijk dat je de verkeerstekens goed kent. Let wel dat de leukste
tochten de tochten zijn waarbij je niet op de verkeersregels hoeft te letten: is door een
bos omringd worden niet leuker dan door razendsnelle, gevaarlijke auto’s
voorbijgescheurd te worden?
Maar omdat ‘rode wegen’ soms niet vermeden kunnen worden, hier toch een
samenvatting van de belangrijkste verkeersregels.
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7. Spoortekens
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8. Belofte
Baden-Powell bouwde aan een aantal principes die samen de scoutingmethode
vormen, een daarvan is de belofte. Het is nog steeds dezelfde belofte die wij vandaag
gebruiken. Al meer dan 100 jaar lang leven we voort op de traditie die onze stichter
voor ogen had.
Het is niet alleen belangrijk ze goed te kennen, het is minstens even belangrijk om ze
voor jezelf in te vullen, met andere woorden: wat betekent die belofte voor jou?
Ik beloof op mijn erewoord, met de hulp van God en naar best vermogen:
1. Mijn plicht te vervullen jegens God, Kerk en land;
2. Andere mensen te helpen waar ik kan;
3. De scoutwet te gehoorzamen.
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