Welpen

Teerpoot

Inleiding
Beste Welp,
Ook voor jou nadert de tijd dat je als teerpoot een volwaardig
lid van de welpenorde zult worden. Vanaf dan zal je samen
met de andere welpen op jacht gaan en je vermaken in talloze
avonturen uit het “jungleboek” van Rudyard Kipling, zoals het
een wolf betaamt. Als de volle maan dan boven de raadsrots
zal staan, zal de wolvenhorde over je opname oordelen. We
zullen dan overwegen of je de wet, belofte en het
welpengebed kent, of je de dieren en de plaatsen van de
jungle bij naam kent.
Kan je dit alles, dan zal je met alle plezier opgenomen worden
in de horde. Wees zoals Mowgli, een snelle leerling en doe je
best om al die dingen te begrijpen, die je later in de jungle
nog veel nut zullen bewijzen. Wat je in dit boekje zoal kan
vinden, ontdek je snel wanneer je vlug deze pagina omdraait.

Het uniform
Verplicht
- Groene broek of rok (Hopper)
- Hemd (Hopper)
- Groepsdas + dasring
- Groeps T-shirt
- Tekens: takteken (1), groepsnummer (2), jaarteken (3), nest
(5), (onder)gidslinten (6), belofteteken (7)
- Stevige schoenen
- Jas (bij koud/slecht weer)

Ook leuk
- Groepstrui
- Bruine scoutsriem (Hopper)

- Welpenpet

Het openen van de
vergadering
De nesten
Alle welpen gaan in hun nesten staan. De gids staat vooraan
en achteraan staat de ondergids. De overige welpen nemen
ertussen plaats. Eerst worden de nestkreten opgezegd.
De nestkreten zijn:
- Wit – Fit
- Grijs – Wijs
- Rood – Groot
- Blauw – Gauw
- Groen – Koen
- Geel – Veel
- Zwart – Hard

De gids roept telkens de kleur en de andere van het nest
roepen in koor het rijmwoord.
Daarna roept de takleider: “Wolven wij doen ons …” waarna
de welpen “ons best” roepen.

De horderoep
Als de takleider roept: “Jungle”, doen alle welpen alsof ze
thuis in hun hol zitten. Hiervoor moet je je dus gaan
verstoppen.
Op het moment dat de takleider “Yalahiii” roept, antwoord
iedere welp door “hiii” te roepen totdat alle welpen een kring
gevormd

hebben.

Als

de

takleider in de kring komt,
hurk

je

neer

met

twee

handen tussen je voeten en
de knieën naar buiten gericht.
Alle welpen begroeten de
takleider met: “[JUNGLENAAM], wij doen ons bést!”
Daarna roept de gids in het midden “Djib djib djib” (doe je
best). Wij komen recht met onze handen naast ons hoofd (als
wolvenoren) en roepen “Wij dob dob dob” (wij doen ons
best). Hierna kan de takleider vragen naar de junglenamen of
de wet.

De groet
Zo doe je het
- Alleen met je rechterhand
- De pink en ringvinger buig je naar binnen
- Je legt je duim op je pink en ringvinger
- De wijs- en middelvinger spreidt je lichtjes uit elkaar

Waarom met twee vingers?
Bij de groet stellen je twee vingers de beide oren van de wolf
voor. De twee opgestoken vingers wijzen ook op de twee
puntjes van de wet.

Steeds te kennen
De junglenamen
Mowgli
Akela
Raksha
Baloe
Hathi
Bagheera
Kaa
Chill
Wontolla
King Lowie
Sahi
Oe
Mang
Mor
Tabaqui
Rikki-Tikki-Tavi
Ko
Rama
Bandarlog
Shere Khan
Tha
Buldeo
Waingoenga
Rode bloem

Het mensenkind
De oude grijze wolf
Moederwolf
De bruine beer
De grote olifant
De lenige zwarte panter
De oude wijze slang
De gier, boodschapper van de jungle
De eenzame wolf
De helse Oerangoetan
Het stekelvarken
De waterschildpad
De vleermuis
De pauw
De wilde jakhals
De mangoest
De kraai
De moedige stier
Het apenvolk
De laffe tijger
De eerste der olifanten
De jager van het dorp
De rivier
Het vuur

Sionie Heuvelen
Raadsrots

Plaats waar de wolvenorde leeft
Waar de oude wolven vergaderen

De belofte
Ik beloof met de hulp van God
Mijn best te doen
Een goede welp te zijn
Iedereen te helpen waar ik kan
En mij te houden aan de welpenwet

De wet
Een welp volgt de oude wolf 1
Een welp is moedig en houdt vol 2

De wet uitgelegd:
1

In de rimboe is het de wijze oude wolf, die weet wat je moet doen om succes
te hebben op de jacht. Elke welp zal hem dus steeds gehoorzamen. Zo is het
ook in onze welpenhorde: een welp gehoorzaamt de opdrachten van elke
welpenleider.
2

Wanneer een jonge wolf jacht maakt, kan het gebeuren dat hij moe wordt en
liever wilt ophouden. Maar, hij zal volhouden en blijven doorjagen. Zo is het ook
in onze horde. Het is mogelijk dat een welp een taak krijgt, zoals bv. een
verslagje schrijven en dat hij/zij daar echt geen zin voor heeft, maar een welp
zal steeds zijn uiterste best doen om het tot een goed einde te brengen.
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