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inleiding
Een scout slentert niet doelloos rond, maar tracht er samen met
de anderen iets van te maken. Door samen te spelen, te werken,
er samen op uit te trekken en de scoutswet na te leven leren
we elkaar beter kennen en begrijpen. Samen trachten we vol
te houden en leren we allerlei technieken en vaardigheden als
woudloper aan.
Scouting is er voor iedereen, voor groot en klein, voor dik en
dun, voor sterk en minder sterk, voor slim en minder slim, voor
iedereen is er bij ons een plaatsje.
Als teervoeter, een nieuwkomer in onze tak, wil je natuurlijk
zo snel mogelijk een goede jongverkenner worden.
De teervoeteisen zullen je daarbij helpen. Niet alleen je
technische vaardigheid wordt op proef gesteld, maar ook
je karakter zal hierbij een voorname rol spelen. Blijf geen
nieuweling en begin daarom zo snel en goed mogelijk aan je
teervoeteisen.
Het kan lastig worden en hard zijn maar tracht onder de leuze
“Weest Paraat” een flinke jongverkenner te zijn.
Dit boekje krijg je van je jongverkennerleiding slechts éénmaal
om je teervoeteisen te kunnen behalen. Op het einde van
het scoutsjaar wordt dit boekje terug aan de leiding bezorgd.
Gelieve hiervoor dan ook zorg te dragen.
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belofte, wet & gebed
Doel Belofte, scoutswet en gebed kunnen opzeggen en begrijpen.

Belofte
Een belofte bestaat uit drie delen: je belooft iets voor jezelf, je
belooft iets voor de ander rondom jou, en je belooft iets voor de
wereld.
Ik beloof te trachten:
- Goed samen te werken in onze groep.
- Te leven naar de scoutswet en mijn overtuiging.
- Anderen te helpen waar ik kan.

Beloftelied
Wij hebben U, O Jezus, plechtig beloofd
U altijd te erkennen als opperhoofd.
Refrein:
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 Opperscout.
[Refrein]
Wij zullen gans ons leven, lijk Gij het geboodt
U volgen en U dienen, tot aan ons dood.
Jongverkenners
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Wet
De wet bestaat uit een aantal positieve regels die bedoeld zijn
als regelgeving over wat nu precies verwacht wordt van een
jongverkenner.
-

Een jongverkenner is een eerlijk en blij kameraad
Hij doet mee en zet zich in.
Hij wil winnen en kan verliezen.
Hij is een opmerkzaam ontdekker.
Hij staat open voor de natuur.
Hij is fijn in zijn optreden.
Hij draagt zorg voor hetgeen hij gebruikt.
Hij helpt graag waar hij kan.

Gebed
Baden Powell,
Wij zijn blij als kameraden samen te zijn.
Wij danken u omdat jij ons aan elkaar gegeven hebt.
Help elk van ons een goede vriend te zijn en zo geluk en
vreugde te brengen.
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de geschiedenis van
de scouts
Doel Kunnen vertellen hoe Baden-Powell tot de stichting
kwam en wanneer. Een en ander kunnen vertellen over zijn
leven. Hoe een scoutsgroep er in zijn geheel uitziet.

Robert Baden Powell
De stichter van de scoutsbeweging
Robert Baden-Powell werd geboren op
22 februari 1875 (=herdenkingsdag).
Van het jaar 1877 tot 1907 was hij
officier en later generaal in het Britse
koloniaal leger en diende in alle delen
van het onmetelijke Britse wereldrijk.
De bekendste landen zijn India en ZuidAfrika.
Alhoewel net begunstigd door het fortuin werkte hij zich op
door eigen arbeid en verdiensten.
Als officier was hij verkenner, geheim agent en woudloper. Hij
beleefde meer dan een kwart eeuw gevaarlijke en roemvolle
avonturen.
Hij werd door gans Engeland bewonderd na de verdediging van
het stadje Mafeking tijdens de Boerenoorlog (1898-1902).
Je weet misschien wel dat de boeren uit Zuid-Afrika van
Nederlandse afkomst waren.
Jongverkenners
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Ondanks hij ze bevochten had, waardeerde hij deze
stambroeders, de boeren, om hun hard, eenvoudig en dapper
leven, hun rotsvast geloof, hun vaardigheid in het verkennen,
in het kamperen en openluchtleven. Hij wilde dat de jeugd van
zijn vaderland zoveel mogelijk zou leven als die taaie, krachtige
kerels en zoals de kolonialen en ontdekkingsreizigers, die hij in
Azië en Afrika had ontmoet.
Daartoe stichtte hij in 1907 de Boy-Scouts of Verkenners, die
zich zo snel uitbreidden, dat Baden-Powell zijn ontslag nam als
generaal om zich volledig te kunnen wijden aan scouting. Twee
jaar later in 1909 kreeg hij de titel Knight en nog eens 20 jaar
later werd hij verheven tot Baron Baden-Powell.
In 1916 werden de Welpen opgericht en in 1910 stichtte hij
samen met zijn zuster Agnes de Gidsen.

Internationaal
kenteken scouts

Internationaal
kenteken gidsen

Op de wereldjamboree van 1920 te Londen werd hij uitgeroepen
tot Chief-Scout of the World.
Hij huwde met Olave St.-Clair Soames en samen hebben ze één
zoon en twee dochters.
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Op 8 januari 1941 overleed hij op 84-jarige leeftijd en werd
begraven aan de voet van de Keniaberg te Kenia (Afrika). Tot
slot schreef Baden-Powell in zijn testament voor alle scouts:

“Probeer deze wereld een beetje
beter te verlaten dan je haar vond.”
m.a.w. “pas toe wat je geleerd hebt.”
Ook nog een kreet die Baden-Powell meebracht uit zijn verre
avonturen. De Zoeloes zongen het lied dat onze troepen
sindsdien overgenomen hebben:

“Ingonjama – Gonyama!
Invubu! Yebo! Yebo! Invubu!”
Vertaling: Hij is een leeuw! Ja! Hij is beter dan dat! Hij is een
nijlpaard!
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de scoutsgroep
Doel De (overkoepelende) werking van een scoutsgroep
kunnen vertellen.

Scouts en Gidsen Vlaanderen
Don Bosco scouts Ruisbroek is als groep lid van Scouts en
Gidsen Vlaanderen. Deze overkoepelende scoutsorganisatie –
dat nog zo’n 500 andere groepen, oftewel zo’n 83.500 leden
omvat – bepaalt het algemeen beleid van scouting. Tussen
de scoutsgroepen en Scouts en Gidsen Vlaanderen zijn er
twee tussenschakels, de districten en de gouwen. Zo behoren
wij, samen met de andere groepen uit Klein-Brabant en de
Rupelstreek, bij het district Rupel. Binnen het district worden
(tak)activiteiten georganiseerd waar de geïnteresseerde groepen
kunnen aan deelnemen (en mee moeten ineen steken).
Enkele districten samen vormen een
gouw. Scouts Ruisbroek hoort met
zijn district bij gouw Opsinjoor.

Jongverkenners
9

Aan de hand van deze organisatie kunnen we ook ons
groepsnummer, namelijk A3609G, uitleggen.
-

A = de provincie Antwerpen
3 = gouw Opsignoor
6 = 6de district van Opsignoor, nl. Rupel
09 = 9de groep van Rupel
G = Gemengd

Werking binnen een scoutsgroep
Onze groep bestaat uit verschillende takken:
-

Kapoenen
Welpen
Jongverkenners
Verkenners
Voortrekkers of JIN’s (Jij en Ik = Noodzaak)

Aan het hoofd van een groep staat een groepsleider, -leidster
of groepsleiderploeg.
Aan het hoofd van een tak staat een takleider, -leidster. Dit is
bij de jongverkenners, verkenners en voortrekkers de ‘Hopman’.
Hij/zij wordt bijgestaan door assistent-leiders, ‘Vaandrigs’
genoemd.
De jongverkenners zijn jongens en meisjes van 11 jaar tot 14 jaar.
Onze tak bestaat uit patrouilles met een P.L. (patrouilleleider,
-leidster) en H.P.L. (hulp patrouilleleider, -leidster).
De P.L.’s en H.P.L.’s houden éénmaal per maand een vergadering
met de leiders, een ‘ereraad’. Op deze ereraad komen de P.L.’s
de ideeën bespreken voor een patrouillevergadering.
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de groet
Doel Weten hoe, wanneer en voor wie men groet.
De betekenis van de groet kennen.
Door te groeten laat men zien, dat men
anderen het goede toewenst en dat men
om onze vriendschap en hulp kan rekenen.
De scouts hebben een speciale manier van
groeten.
Zij strekken de drie middelste vingers,
terwijl zij de kleine vinger onder de
duimen vouwen.
De drie opgestoken vingers herinneren
ons aan de drie punten van de belofte.
De gebogen pink betekent vrijwillige
gehoorzaamheid.
Soms groeten de scouts elkaar, door
het drukken van de linkerhand op de
scoutsmanier (= met uitgestoken pink)
terwijl men de scoutsgroet brengt.
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kentekens
Doel De kentekens die gebruikt worden bij de jongverkenners
kennen en kunnen verklaren. De betekenis van de spiespunt
en het klaverblad kennen. De verschillende rangtekens zijn
eveneens gekend.

De spiespunt (jongens)
Het beloftenteken van een
jongverkenner bestaat uit een spiespunt.
Dit wordt verkregen na het afleggen van
de teervoeteisen en je Belofte.
Op oude landkaarten komt de spiespunt
ook voor en wijst het eeuwige Noorden
aan. De drie punten van de spiespunt
herinneren ons aan de drie punten van de Belofte.
De twee sterren zijn als ogen waar niets aan ontglipt. Een ster
schittert in de donkere nacht, zo ook onze dienstbaarheid over
de wereld (= goede daad). Elke ster heeft vijf punten. De tien
punten in totaal zijn gelijk aan de punten van de oude wet.
Het St.-Joriskruis in het hart van de spiespunt herinnert ons aan
onze patroon St.-Joris, een ridder die geen enkel kwaad week.
Zijn voorbeeld moeten wij volgen.
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Het klaverblad (meisjes)
Het beloftenteken van een jonggids
bestaat uit een krukkenkruis, waarop
in het midden een groen klaverblad is
aangebracht.
Het klaverblad staat voor eerlijkheid.
Met een beetje verbeelding kan je er
ook een vlam in zien die verwijst naar de
vriendschap. De drie blaadjes van het klaverblad herinneren ons
aan de drie punten van de belofte.

Rangtekens
- Groepsleider: witte schouderlinten
- Hopman: groene schouderlinten
- Vaandrig: rode schouderlinten
- P.L.: twee witte strepen op linkerborstzak
- H.P.L.: één witte
streep op de
linkerborstzak
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uniform
Doel De plaats van de kentekens op het scoutshemd kennen.
Weten wat een volledig uniform is.

Plaats van de kentekens

Verplicht uniform
Een volledig uniform bestaat uit een groene scoutsbroek, onze
scouts t-shirt en een scoutshemd met de juiste kentekens (zie
prent). Daarnaast moet je ook een das met dasring dragen.
Jongverkenners
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spoortekens
Doel Een spoor kunnen nalaten met duidelijke symbolen. Deze
sporen ook kunnen volgen om een groep die voorop loopt terug
te kunnen vinden.

begin spoor

5

volg spoor

2

niet volgen

5

3

einde spoor

5

na 5 m ligt
iets/iemand
verborgen

na 2 m ver &
op 3 m hoog
ligt iets/iemand
verborgen

na 5 passen ligt
iets/iemand
verborgen

wacht 5 m

drinkbaar
water

ondrinkbaar
water

vriend

vijand

3
4
splitsen in
groepen van 3
en 4

kampplaats
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coördinaten
Doel De methode leren om coördinaten te berekenen.
Op topografische kaarten staan links en rechts coördinaten
beschreven. Op de topografische kaarten van België zijn dit de
paarse lijnen. Deze lijnen vormen samen een raster.
De coördinaten worden weergegeven door middel van cijfers,
bijvoorbeeld 5659.42 / 593.40. Dit zijn de coördinaten van onze
scoutslokalen. Voor de schuine streep staat de verticale
coördinaat en na de schuine streep staat de horizontale
coördinaat.
De getallen voor het punt, in dit geval 5659 voor de verticale
coördinaat en 593 voor de horizontale coördinaat, duiden de
lijnen aan. Volg de twee lijnen met jouw vinger tot de lijnen
elkaar kruisen. Het vak dat zich rechts bovenaan van dit punt
bevindt, is het vak waar je de plaats van de coördinaten gaat
vinden.
De gemakkelijkste manier om de coördinaten verder te
berekenen is door gebruik te maken van een kaarthoekmeter
of roomer. Deze leg je met het nulpunt van de kaarthoekmeter
met de correcte schaal (in dit geval 1:20.000) in het punt waar
de twee coördinaatlijnen elkaar kruisen (zie pagina 17). Nu ga je
de getallen na het punt gebruiken. Eerst ga je 42 eenheden naar
rechts en daarna 40 eenheden naar boven.
Je hebt onze scouts gevonden!
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wegcode & diensten
Doel De wegcode kennen, evenals de wettelijk voorzien
verkeersreglement of –signalen kunnen verklaren. Dit alles
in het kader van voetganger of fietser. Weten hoe je de
nooddiensten moet bellen.

Waar stappen
- Wandel altijd op het voetpad.
- Geen voetpad? Loop op de begaanbare gelijkgrondse
bermen.
- Ook geen gelijkgrondse berm? Dan mag je stappen op het
fietspad (verleen wel voorrang aan fietsers).
- Kan dat ook niet? Dan mag je op de rijbaan wandelen. Stap
altijd zo links mogelijk en achter elkaar.

Richtlijnen voetgangers
- Draag altijd fluohesjes als je met een groep op de openbare
weg komt. Ook bij goede zichtbaarheid.

N

O

W

z
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Wet over fietsers
Fiets je met minder dan vijftien fietsers? Dan volg je de regels
voor de individuele fietser.
- Fiets altijd op het fietspad. Op een fietspad mag je met
zoveel personen naast elkaar fietsen als de breedte toelaat.
Let op: andere weggebruikers mogen daarbij niet gehinderd
worden.
- Is er geen fietspad? Dan mag je fietsen op parkeerzones en
gelijkgrondse bermen aan de rechterkant.
- Bij gebrek aan andere oplossingen rij je rechts op de rijbaan.
Je mag per twee naast elkaar rijden zolang kruisen mogelijk
is.
- Buiten de bebouwde kom moeten fietsers achter elkaar
rijden als achterkomend verkeer nadert.
Fiets je in een groep van vijftien tot vijftig fietsers?
- Neem bij voorkeur het fietspad.
- Fietsen mag altijd met maximum twee naast elkaar rechts
op de rijbaan. Je mag nooit meer dan de helft van de rijbaan
innemen en in geen geval meer dan een rijstrook.

Richtlijnen fietsers
- Fiets altijd op één lijn, ook al mag je in bepaalde gebieden
met twee naast elkaar fietsen.
- Vermijd een versnipperde groep.
- Een fietser draagt het best een fietshelm.
- Draag altijd fluohesjes als je met een groep op de openbare
weg komt. Ook bij goede zichtbaarheid.
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Belangrijke telefoonnummers
- Brandweer & ambulance: 112 (in België en heel Europa)
- Federale politie: 101
- Antigifcentrum: 070 245 245
Wanneer?
Bij dringende, zware gevallen of als het slachtoffer zich op de
openbare weg bevindt.
Hoe?
De telefonische oproep moet kort en bondig zijn. Je moet het
volgende vermelden:
- Je naam
- Zeer nauwkeurig de plaats van het ongeval
- De aard van het ongeval en het aantal slachtoffers
De oproepen zijn gratis. Alle misbruik wordt streng gestraft!
Zorg steeds dat je het nummer van iemand van je leiding kent.
Als er dan iets voorvalt kunnen ze je altijd helpen.
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kimspel
Doel Acht van de tien voorwerpen noemen en beschrijven van
een kimspel, dat gedurende één minuut bekeken werd. Tevens
ook acht van de tien smaken herkennen die men moet proeven.
Een kimspel is een verzamelnaam voor allerlei spellen waarbij
je jouw zintuigen moet gebruiken. Het is vernoemd naar ene
Kimball O’Hara, uit een boek van Joseph Rudyard Kipling. Deze
Kimball, roepnaam Kim, werd opgeleid om spion te worden. Een
onderdeel van z’n opleiding was observeren en onthouden.
In het begin kon hij zich niet veel herinneren, doch na veel
oefening slaagde hij erin alles te onthouden en zelfs te
beschrijven.
Het kimspel zal je leren opmerken. Het komt er vooral op aan
veel te oefenen. Oefen je steeds overal, op straat, tram, bus of
trein (de personen en hun kleding). Bekijk soms een uitstalraam
of probeer je te herinneren wat er thuis allemaal staat. Zo wordt
het kimpsel aangenaam en nuttig.
Enkele raadgevingen : bekijk aandachtig en rustig alle
voorwerpen. Tracht dan in je geest de voorwerpen in te delen
volgens grootte, naar hun gebruik, hun plaats, enzovoort.
Na wat oefenen bekom je zeker 8 op 10.
Het kimspel gaat ook geblinddoekt en zo op gevoel, reuk
en gehoor. Er zijn een tientallen varianten. Allen leren ze je
opmerken.
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knopen en
sjorringen
Doel Onderstaande knopen kunnen leggen en hun gebruik
demonstreren.
De eigenschappen van een stevige knoop:
1 Eenvoudig en vlug kunnen leggen.
2 Standhouden al trekken er tien olifanten aan.
3 Kunnen losmaken zonder behulp van een bijl of mes.

De platte knoop
Deze steek wordt gebruikt om twee
einden touw van gelijke dikte aan elkaar
te knopen.
Leg het linker eind over het rechter eind en haal hem er
onderdoor naar je toe: links over rechts. Leg dan het uiteinde
dat je rechts vasthoudt over het uiteinde in je linkerhand en
haal het touw er onderdoor: rechts over links. Er ontstaan dan 2
lussen, die in elkaar geschoven zitten. Trek de uiteinden samen
met de touwen tegelijkertijdig aan.

De mastworp
Met de mastworp wordt een touw aan een
rondhout (zoals een pionierpaal of railing of
zelfs een dik touw) vastgemaakt. Het kan
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dienen als begin van een sjorring of om een boot met een dun
touw aan een dikke sleeplijn vast te maken.
Draai het uiteinde om het rondhout heen. Leg het uiteinde
kruislings over zichzelf. Haal het uiteinde nogmaals om het
rondhout heen. Steek het uiteinde vervolgens onder zichzelf
door. Trek beide uiteinden aan.

De magnussteek
De magnussteek heeft nog andere
benamingen, zoals dubbele mastworp of
mastworp met voorslag.
Deze knoop houdt bij belasting langs één zijde,
zolang die gebeurt aan de kant van de voorslag.
- Sla het touw eenmaal om de paal heen en kruis over het
staande deel van het touwwerk. Dit is de ‘voorslag’, wat volgt
is eigenlijk een gewone mastworp.
- Sla het touw een tweede maal om de paal heen en kruis over
het staande deel van het touwwerk
- Sla het touw nog eens, in dezelfde
richting, om de sjorpaal heen en kom
langs de andere zijde van het staande
deel achter de paal uit.
- Steek het touw onder het enkele touw
door en trek de magnus aan.
Jongverkenners
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De timmermansteek
Met de timmersteek wordt een touw aan een
rondhout vastgemaakt. Het kan b.v. dienen als
begin van een sjorring of om een rondhout op
te hijsen. De timmersteek is makkelijker los te
krijgen dan de mastworp.
Draai het uiteinde om het rondhout heen.
Ga om het touw heen weer terug. Draai het
uiteinde vervolgens 3 of 4 keer om zichzelf
heen terug. Er ontstaat zo een soort strop, die
aangetrokken kan worden.

De paalsteek
Met deze knoop wordt een lus in het einde van
een touw gelegd, die ook weer makkelijk los te
maken is.
Maak een lus in het touw. Maak met het lange
eind een oogje in ‘t touw. Haal het uiteinde door
het oogje. Draai dan het uiteinde onder het touw
aan de binnenzijde door. Steek het uiteinde weer
door het oogje. Trek dan beide kanten goed aan.

De touwbezetting
Een scout is spaarzaam! Hij zorgt
ervoor dat zijn touw lang bruikbaar
blijft. Daarom moeten dikke
touwen bezet worden anders
rafelen ze uit. Gebruik daarvoor een
touwbezetting.
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De eigenschappen van een goede sjorring:
1
2
3
4

stevig je windingen en woelingen aantrekken
touw mooi naast elkaar leggen
eindjes wegwerken met halve slagen
de balken onbewegelijk houden

De kruissjorring
De kruissjorring is voor een vaste verbinding
van twee elkaar kruisende palen. Deze palen
kunnen haaks of enigszins scheef ten opzichte
van elkaar staan.
Je begint met een mastworp of timmermanssteek op de
dragende paal. Daarna haal je het uiteinde om de steunende
paal en vervolgens om de dragende paal heen. Het touw
kruist zichzelf niet, maar is netjes horizontaal of verticaal om
de paal geslagen. Herhaal dit 3x. Daarbij komen de slagen bij
de steunende paal aan de buitenkant. Bij de dragende paal
komen de slagen aan de binnenkant. Haal dan het touw tussen
de palen door. Zo worden de slagen stevig aangetrokken.
Doe dit 3x. Dit heet: woelen. Trek bij elke woeling het touw
goed aan. Leg ten slotte een mastworp om de steunende paal.
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De diagonaalsjorring
De diagonaalsjorring kun je gebruiken om twee palen, die elkaar
kruisen, tegen elkaar te trekken en te verbinden.
Begin met een timmermanssteek om beide palen heen. Trek
deze steek aan tot de palen elkaar raken. Haal dan ‘t touw 3x
om beide palen heen. Verander van richting en ga nog eens 3
x rond de palen. Nu heb je een kruis gevormd. Leg dan enkele
woelingen tussen de palen door. Leg ten slotte een mastworp
om één van beide palen.

De achtsjorring
Met de achtsjorring kun je 3 palen verbinden.
Deze palen vormen met elkaar een 3-poot.
Leg de palen met de onderkanten op gelijke
hoogte. Maak een mastworp of
timmersteek op één van de palen. Haal
dan het touw vervolgens afwisselend
over en onder de palen door. Doe dit
4 tot 5 keer. Leg dan ongeveer 3x een
woeling tussen de palen in. Eindig met
een mastworp.
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De polypedestra sjorring
De polypedestra-sjorring wordt gebruikt om
meerdere balken aan elkaar te sjorren zodat
je een ‘veelpoot’ krijgt: een drie-, vier-, vijf-,
zespikkel.
Leg de vier palen met de onderkant gelijk.
Steek stokjes tussen de palen zodat er
voldoende plaats tussen de palen is om vlot te
kunnen sjorren. Bind onderaan de palen tijdelijk
vast, zodat ze op hun plaats blijven liggen. Op
de kop van de palen moet je (met een beetje
fantasie) een vierkant kunnen zien.
Leg op een van de palen een magnussteek.
Ga ver volgens eenmaal om elke paal heen
zoals je op de tekening kan zien. Verbind de
palen langs de binnenzijde. Als je de palen
voldoende ver uiteen hebt gelegd, kan je een
vierkant in de sjorring zien. Op die manier kan
je controleren of je goed bezig bent. Vanaf het
moment dat je geen zuivere veelhoek in het
midden hebt, ben je fout bezig.
Herhaal stap drie en vier, tot je drie keer om
elke paal bent rondgegaan. Je hebt nu om elke
paal drie slagen liggen. Om de eerste paal
liggen drie slagen en een magnussteek.
Begin te woelen en beknijp1 elke paal
afzonderlijk. In dit geval zijn er vier palen,
dus moet je vier maal afzonderlijk woelen.
Wordt gezegd van een knoop die vaster gaat zitten naarmate er meer druk op komt.

1
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Woel altijd van de paal naar binnen toe, tot de
ruimte tussen de paal en het midden opgevuld
is. Voor je aan de volgende woeling begint,
leg je nog een extra slag om de volgende paal
heen. Daarna woel je weer van de paal naar
het midden. Dit herhaal je voor elke paal, met
uitzondering van de laatste. Bij de laatste
woeling, werk je van binnen naar buiten zodat
je op de laatste paal met een mastworp kan
eindigen.

De steigersjorring
De steigersjorring is een type sjorring die bij
het pionieren wordt gebruikt om twee balken
die in elkaars verlengde liggen met elkaar te
verbinden door er een derde balk als spalk aan
vast te maken. Dat betekent dat bij deze sjorring
de constructie gedragen wordt door de balken en niet door het
sjortouw. Het touw houdt de balken enkel bij elkaar.
Begin met een mastworp in het midden van de lijn, om beide
palen. Maak met één van de einden (a) een slag om de beide palen,
daarna met het andere eind (b) over de eerstgelegde slag en wel zo
dat je hiermee de vorige slag afklemt (op c). Hierna elke volgende
slag als met (b) behandelen,
om beurten met ieder eind.
Er worden 6 tot 8 slagen
gelegd. Eindig met een
platte knoop tussen de
beide einden, aan de zijkant
van de paal.
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varia
Doel Het avondlied kennen zodat men dit bij gelegenheid
kan meezingen. De morsecodes en semafoortekens kunnen
gebruiken.

Het avondlied
O Heer, d’avond is neer gekomen,
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,
en vragen, Heer, verlaat ons niet!
Knielen, knielen, knielen wij neder,
door de stilte weerklinkt onze bêe.
Luist’rend fluist’rend kruinen mee
en sterren staren teder.
Geef ons Heer, zegen en rust en vrêe.
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Morsecodes

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

•_
_•••
_•_•
_••
•
••_•
__•
••••
••
•___
_•_
•_••
__

N _•
O ___
P •__•
Q __•_
R •_•
S •••
T_
U ••_
V •••_
W•__
X_••_
Y _•__
Z__••
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

•____
••___
•••__
••••_
•••••
_••••
__•••
___••
____•
_____

Semafoor
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Don Bosco Scouts
Eikerlandstraat 49b, 2870 Ruisbroek

