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Nieuwe bij de verkenners
Geachte ouder(s) / verzorger(s),

U hebt voor het eerst contact gezocht met het spelteam verkenners van de Pieter Maritzuit Ede, of Uw zoon is ‘overgevlogen’ vanaf de welpen.

In beide gevallen willen we u graag wat meer vertellen over de Pieter Maritz in
het algemeen en over de verkenners in het bijzonder.

Middels dit boekje kunt U vrijblijvend kennismaken met de Pieter Maritzgroep,
één van de vele groepen die gemeente Ede rijk is.

Tevens willen wij u alvast informeren over twee belangrijke data.
1) Op 7-Oktober willen we u uitnodigen om met ons leidingteam kennis te
maken en een aantal zaken voor de installatie met u door te spreken. U
wordt verwacht om kwart voor 5 op het troephuis aan de doolhoflaan 1.
Mocht u niet kunnen meldt dit dan even bij de Hopman.
2) Op zaterdag 14-Oktoberzal uw zoon geïnstalleerd worden. Dit betekend
dat hij de insignes op zijn blouse krijgt en de belofte aflegt. Het is dan ook
de bedoeling dat hij die zaterdag zijn nieuwe uniform compleet heeft. Uw
wordt vanaf 14:00 verwacht.

Wanneer U meer wilt weten neemt U dan contact op met iemand van de verkennerleiding (Welpen 'vliegen' automatisch over). Onze adressen en de adressen
van de andere spelteamleiders/begeleiders vindt U achter in dit boekje.

Verkenners

Verkenners zijn jongens in de leeftijd van 11 t/m 15 jaar. Alle verkenners
samen vormen een troep. Deze bestaat uit ongeveer 25 leden. De troep is
verdeeld in een viertal groepjes, welke een vaste samenstelling van 5 á 7 leden
hebben. Deze groepjes heten patrouilles; zij hebben elk een eigen (vogel)naam: Uilen, Valken, Sperwers en Arenden.

Arenden

Sperwers

Uilen

Valken

Eén van de verkenners, vaak de oudste, heeft de leiding over de patrouille. Hij
wordt PL (Patrouille-Leider) genoemd. Zijn tweede man (en plaatsvervanger)
heet APL (Assistent Patrouille-Leider). Het is de bedoeling dat een patrouille
zoveel mogelijk gezamenlijk activiteiten onderneemt en met elkaar in spelvorm
allerlei "problemen" oplost en opdrachten uitvoert. De patrouille behoort een
eenheid, een echte vriendenclub te zijn.
De leiding over de troep berust bij het spelteam verkenners. Dit team zorgt
voor de wekelijkse programma's, de materialen, de financiën, de kampen enz.
Het spelteam bestaat uit een teamleider en een aantal verkennersleiders. Alle
leiding dient een door Scouting Nederland verzorgde training te volgen.

Opkomsten
De troep heeft elke zaterdagmiddag
opkomst van 14.00 uur tot ongeveer
16.30 uur. Soms duurt een middag wat
langer. Wanneer dit is te voorzien,
proberen wij U hiervan tijdig op de
hoogte te stellen. Het kan gebeuren dat
de verkenners i.v.m. een bijzondere
activiteit ook op andere tijdstippen
verwacht worden, b.v. een
zaterdagmorgen of -avond. Dit wordt
altijd van tevoren bekend gemaakt op
onze website.

Het is gewenst dat de verkenners elke zaterdag hun fiets bij zich hebben. Het
dragen van een dolk aan de riem tijdens de opkomsten is niet toegestaan. Alleen
tijdens een weekend- of zomerkamp kan hierop een uitzondering gemaakt
worden. Een zakmes in een hoesje aan de riem of gewoon in de broekzak mag
wel. Het voor handen hebben van vuur is ook niet toegestaan.
Communicatie naar de ouders
Alle informatie die voor u en uw zoon van belang is kunt u vinden op onze
website http://verkenners.pietermaritz.nl. Op onze website plaatsen we de foto
van de opkomsten en kampen. Maar ook afwijken opkomsttijden en de datums
van de kampen worden op deze website geplaatst. Het is daarom aan te raden
dat zowel u als uw zoon wekelijk op de website kijkt voor de laatste informatie.

De verkennertroep is ook actief op facebook. Hier zullen af en toe foto’s
geplaatst worden. Ook zullen we u tijdens de zomerkampen op de hoogte
houden van de spannende avonturen van de verkenners. De facebookpagina
wordt gebruikt als secundair contact middel. Onze website blijft de eerste
contactlijn.
Afwezigheid en afmelding
Wanneer een verkenner een middag niet aanwezig kan zijn, moet hij dit tijdig
aan de leiding doorgegeven. Met tijdig, bedoelen wij, vóór woendag! De leiding
kan dan, bij een te verwachten lage opkomst, het programma eventueel
aanpassen, tevens staat de groep niet onnodig te wachten op een lid dat niet
komt. Ook verzekeringstechnisch is het van belang om te weten of een
verkenner onderweg was naar het troephuis. Het liefst hebben wij dat de
jongens afmelden bij Hopman Roelof. Dit kan door te mailen naar
roelof@pietermaritz.nl of te bellen naar 06-10153956.

Het Uniform
Het dragen van het volledige verkenners-uniform tijdens troep-activiteiten is
verplicht.

Het uniform bestaat uit:
uniformdeel

maat prijs

-

Blouse Beige scoutfit

31,95 euro

-

Das- Marineblauw

7,25 euro

-

Dasring

2,50 euro

-

Baret

13,75 euro

Scouting Nederland heeft sinds een aantal jaar nieuwe uniformen. De oude
blouses zijn niet meer nieuw te verkrijgen en dragen wij daarom ook niet meer.
Het gehele uniform kunt U aanschaffen bij de Scoutshop te Arnhem,(Wichard
van Pontlaan 114 - 6824 GM Arnhem - tel 026 – 4455874, aparte
openingstijden).
U kunt ook via internet bestellen op www.scoutshop.nl
DE INSTALLATIE
De installatie van uw zoon volgt na een kennismakingsperiode van ongeveer zes
weken. Het is leuk wanneer U als ouder(s) / verzorger(s) daarbij aanwezig kunt
zijn. Ook broertjes, zusjes, opa's en oma's zijn natuurlijk van harte welkom.

Bij de installatie legt Uw zoon de verkennersbelofte af. Deze belofte luidt:

"Ik beloof mijn best te doen
met de hulp van God een goede verkenner te zijn,
iedereen te helpen waar ik kan
en me te houden aan de verkennerswet.
Jullie kunnen op mij rekenen!"

Vervolgens zullen hem de diverse insignes, de das en de baret worden
opgespeld, omgehangen en opgezet.

De Pieter Maritzgroep is een zogenaamde X-groep (spreek uit: "chie-groep"),
d.w.z. een protestants-christelijke groep. Dit betekent dat leiding en bestuur
trachten te werken vanuit een positief christelijke levensvisie. Van onze
jeugdleden (de verkenners) wordt echter geen wekelijkse kerkgang o.i.d. geëist.
Wél verwachten wij dat zij onze gebruiken (zoals gebed bij opening en sluiting,
beginnen en eindigen bij maaltijden, kerkgang, aandachten en vieringen)
respecteren.
VERKENNERSWET
Aan het begin van elke opkomst is er één verkenner die de wet voorleest. De
verkenners hoeven de wet niet uit hun hoofd te leren. Wel verwachten we dat ze
de wet zo goed als dat ze kunnen na zullen leven.

“Een verkenner trekt er samen met anderen op uit om de wereld om
zich heen te ontdekken en deze meer leefbaar te maken.
Een verkenner is eerlijk, trouw en houdt vol, is spaarzaam en sober
en zorgt goed voor de natuur.
Hij respecteert zichzelf en anderen.”

FOTO’S:
Tijdens de opkomsten worden er foto’s gemaakt van de activitieten. Deze foto’s
worden soms geplaatst op Facebook. De Foto’s zijn altijd terug te vinden in het
online fotoalbum van de verkenners. Dit foto album kunt u terug vinden op de
website. In verband met privacy-wetgeving zijn de foto’s in het fotoalbum
afgeschermd met een wachtwoord. Dit wachtwoord is ‘********’.

D

De Contributie
De contributie wordt door ons deels afgedragen aan het Landelijk bureau van
Scouting Nederland te Leusden en deels aan de Regio Neder Veluwe (o.a.
voor regiokampen en patrouille-wedstrijden). De rest van de contributie wordt
gebruikt voor allerlei activiteiten en voor de aanschaf van materialen.

ACTIVITEITEN

Wat doen ze nu eigenlijk bij de verkenners?

De verkenners werken met het "werkboek scouts",
hierin staan veel activiteiten, wetenswaardigheden en
tips. Ook worden veel technieken zoals knopen, kaarten kompaslezen, routebeschrijvingen, en pionieren
nader omschreven en uitgelegd. De leiding behandelt,
aan de hand van dit boek, deze scouting-technieken.

Naast het aanleren van deze vaardigheden en het in spelvorm toepassen in de
praktijk, doen we nog veel meer.

Een greep uit het afgelopen seizoen: De Sint Jorismars in Ede, een trappersbaan
bouwen, koken op houtvuur, een butsspel in het bos, collecteren Jantje
Beton, JOTA, kerstviering, kabelbaan, pm record middag, de boerenkoolfuif,
Scoutingwedstrijden, enz. enz.

Eens per jaar gaan de verkenners een
week lang op zomerkamp. Het
zomerkamp geldt als hét hoogtepunt en
tevens afsluiting van het seizoen. De
verkenners kamperen dan een week lang
in tenten midden in het bos. Ze moeten
o.a. hun eigen keuken bouwen en zelf
hun potje koken. Ze lopen een hike of
spelen een spannend (nacht-)spel in het
bos. Het zomerkamp speelt zich af in een
bepaald thema.
Ook worden er tijdens het seizoen diverse weekendkampen georganiseerd.

Insignes

Bij de installatie krijgt Uw zoon o.a. de volgende insignes uitgereikt:

Installatieteken: Een insigne met daarop een Franse lelie en
een klaverblad. De Franse lelie is het embleem van de WOSM (World
Organisation of the Scout Movement), de wereldorganisatie van
scouting voor jongens. Het klaverblad is het symbool van de WAGGS
(World Association of Girl Guides en Girl Scouts), de
wereldorganisatie van scouting voor de meisjes. Scouting Nederland
is lid van beide organisaties en heeft beide symbolen verenigd als
teken van eenheid tussen de meisjes- en jongensorganisatie.

Het installatieteken geeft aan dat je lid bent van Scouting Nederland,
en daardoor tevens behoort tot de internationale scoutingorganisatie.
NB: Ditzelfde teken wordt ook (in metalen uitvoering) op de baret gedragen!

X-teken: Een insigne met daarop een groene lelie en een rode X.
De rode X is de griekse letter (spreek uit 'chie'), de eerste letter van
het Griekse woord Christos, dat Christus betekent. Het X-teken geeft
aan dat je lid bent van een protestants-christelijke groep van Scouting
Nederland.
Regio-insigne: Scouting Nederland heeft nu meer dan
100.000 leden en telt ongeveer 1500 groepen verdeelt over ca.
100 regio's. De regio Neder Veluwe bestaat uit 18 groepen:
Oosterbeek, Renkum, Heelsum, Herveld/Andelst, Wageningen.
Rhenen, Veenendaal, Scherpenzeel, Lunteren, Bennekom en
Ede.
Naambandje: Het naambandje geeft aan dat je lid bent van de Pieter
Maritzgroep en dat deze groep uit Ede komt.

Patrouille-linten: Twee gekleurde linten, welke aan de linker
schouder-epaulet bevestigd zijn. De kleuren geven aan tot welke
patrouille je behoort:
groen-zwart = Arenden
geel-bruin = Sperwers
blauw-blauw = Uilen
kastanjebruin-oranje
= Valken

Algemene insignes:
Dit zijn emblemen die men kan kopen in de diverse souvenirwinkels. Hieronder
vallen ook de insignes die men krijgt na deelname aan een bepaald kamp of
bepaalde activiteit.
(leuk voor op een kampvuurdeken of zitlap!).

Scouting Woordenboek

HIKE:
gebracht.

Zwerftocht waarbij de geleerde technieken in de praktijk worden

HIT:
Hikes, Interesse- en Trapperskampen. Landelijk kamp waar, in
groepjes van 2, aan kan worden deelgenomen op individuele basis.

Jamboree: Een jamboree is een groot kamp waar scouts uit de hele wereld bij
elkaar komen. De eerste wereld jamboree werd in 1920 in Londen (Engeland)
gehouden. In 1937 (Vogelenzang) en in 1995 (Dronten) kwam de W.J. naar
Nederland.

JOTA:
Jamboree On The Air; scouts uit de hele wereldproberen met
radiozend- en ontvangsapparatuurmet elkaar in contact te komen. De scouts
worden daarbij geholpen door zendamateurs.

RSW:
Regio Scouting Wedstrijden. Iedere Troep uit Onze regio vaardigt
een patrouille uit naar deze wedstrijden. De verschillende patrouilles kunnen
zich, op verschillende gebieden, met hun leeftijdsgenootjes meten. De winnende
patrouille mag naar de landelijke scouting wedstrijden

Patrouille: Subgroepje van 6 á 7 verkenners, de Troep bestaat uit vier
patrouilles.

Pionieren: Pionieren is het maken van objecten van hout en touw; de
verbindingen worden sjorringen genoemd.

Scouts:
verzamelnaam
waterverkenners/padvindsters

voor

de

land-,

lucht-

en

Meer over scouting en de Pieter Maritz
De groep is opgebouwd uit een viertal speltakken, welke leeftijdsgebonden zijn.
Dit zijn achtereenvolgens de welpen, de verkenners (scouts), de rowans, en
de Roverscouts.

De jongste zijn ondergebracht in de horde. Zij heten welpen
en zijn herkenbaar aan de groene scoutfit. De horde wordt
geleid door het Spelteam Welpen. De teamleidster hiervan
wordt Akela genoemd, de overige leiding heeft rimboe-namen
zoals Baloe, Bagheera, Hathi, Kaa, Sahi,
Chil en Raksha. De leeftijd van de welpen
loopt van 7 t/m 10 jaar.

De verkenners vormen zoals gezegd de troep. Zij dragen
beige scoutfit. De leeftijd loopt van 11 t/m 14 jaar. In het
jaar waarin verkenners 15 worden gaan zij over naar de rowans.

De rowans vormen samen een afdeling, die wordt
begeleid door een rowan-begeleider ("chief"). De scoutfit is
brigue van kleur. De leeftijd loopt van 15 t/m 18 jaar.
Onze rowans noemen zich de RA615. Dit staat voor Rowans Afdeling 615

De oudsten zijn de roverscouts Zij vormen een stam. De stam
wordt bijgestaan door een stamadviseur. De scoutfit zijn
eveneens brique. Stamleden worden regelmatig ingezet met
hand en spandiensten.

Voorts kennen we nog een groepsvoorzitter. Deze heeft de zakelijke leiding
van de groep en coördineert de groepsactiviteiten. Dit geschiedt middels de
groepsraden waarvan hij de voorzitter is. Een groepsraad is een vergadering
waarin de leiding van alle speltakken zitting heeft. Verder onderhoudt hij het
contact met het districtsbestuur en met het landelijke bureau van Scouting
Nederland. Hij vertegenwoordigt de groepnaar buiten.

De groepsbegeleider is de vraagbaak voor alle leiding en treedt bemiddelend
op wanneer er in, of tussen, speltakken moeilijkheden zouden ontstaan. Ook

verzorgt hij de opvang en begeleiding van nieuwe leiding en stimuleert hij de
leiding tot deelname aan trainingen en cursussen.

De praktijkbegeleider ondersteunt leidinggevenden en andere binnen de groep
actieve functionarissen bij het verwerven van de benodigde competenties. Dat
doet hij tijdens en rond de opkomsten. Hij coacht de leidinggevende op basis
van een kwalificatiekaart, waarmee inzichtelijk wordt gemaakt over welke
competenties iemand beschikt. Voor leidinggevende functies is hij voor een
aantal competenties ook vaststeller: Hij is bevoegd competenties ‘af te vinken’.
Om de kwaliteit en de objectiviteit te borgen (kan iemand het ‘echt’) zal hij voor
de belangrijkste competenties dat samen doen met de praktijkcoach (regio).
Ook kan een assessor worden gevraagd.
Ook bespreekt hij met het leidingteam het realiseren van gewenste
teamkwalificatie en ondersteund hij het verwerven/behouden van het minimale
team kwalificatieniveau.
Het stichtingsbestuur zorgt voor het onderhoud van het gebouw en voor de
contacten met de diverse instanties zoals gemeente, kamer van koophandel en
Scouting Nederland (v.w.b. de financiën). De groepsvoorzitter is tevens
voorzitter van het stichtingsbestuur. Dit bestuur bestaat uit een
voorzitter/secretaris, een penningmeester en een aantal leden. De groepsbegeleider maakt deel uit van dit stichtingsbestuur.

Voor het onderhoud aan en rond het troephuis is een technische commissie
ingesteld. Deze verzorgt de meest uiteenlopende klussen en reparaties.

Geschiedenis van de groep

In 1907 is scouting in Engeland begonnen. Het door de
Britse generaal Lord Baden Powell of Gilwell geschreven
boek "verkennen voor jongens" werd al spoedig ook in
ons land bekend. In 1910 werden de eerste Nederlandse
padvindersgroepen in Den Haag en Amsterdam
opgericht.

Er zijn aanwijzingen dat er reeds in 1917 in Ede sprake
was van padvindersactiviteiten, doch dit heeft in elk
geval niet lang stand gehouden. In 1930 werd in Ede de Langenberggroep
opgericht, een jaar later gevolgd door de Tarcisiusgroep.
De langenberg (een zgn open of neutrale groep) was aangesloten bij de
Nederlandse Padvinders Vereniging (NVP), de Tarcisius (een katholieke groep)
bij de Katholieke Verkenners (KV). Op 2 april 1941 werd de padvinderij door de
Duitse bezetter verboden, en werden alle materialen in beslag genomen. Na de
bevrijding van Ede op 17 april 1945 bleek dat de padvinderij nog springlevend
was. Padvinders verleenden, vaak in incomplete en te krappe uniformen of met
enkel een armband "NVP-Ede", hand en spandiensten aan het nieuwe gezag.
Al spoedig werd de padvinderij te populair: er waren teveel jongens die
padvinder wilden worden, en te weinig mensen die hen als leiding kon
opvangen. Op zoek naar nieuwe leiding 'ontdekte' de Langenberg de heer Van
Klaveren. De heer Van Klaveren had voor de oorlog bij een christelijke
padvindersgroep in Utrecht gezeten. Gezien zijn geloofsovertuiging kon hij zich
echter niet bij de Langenberg aansluiten.
In overleg met de leiding van de Langenberg
besloot hij te proberen in Ede een Christelijke
padvindersgroep op te richten. Deze zou dan
waarschijnlijk een deel van de leden van de
Langenberg overnemen, zodat daar het leidingprobleem minder nijpend zou worden.
In januari 1946 kregen de ouders een brief
waarin verzocht werd hun keuze kenbaar te
maken, waarna de nieuwe groep van start
ging. Op 23 februari 1946 om 19.30 uur werd de nieuwe groep, in een zaaltje
van het Leger des Heils, door de Districts Commissaris (DC) Van Duivendijk
geïnstalleerd.
De aanvankelijk door de nieuwe groep gekozen naam: Baden Powell groep, werd
door het Nationaal Hoofdkwartier afgewezen. Op 14 maart 1946 werd de naam
daarom veranderd in Pieter Maritz groep (Pieter Maritz is een naam uit de
Boerenoorlog in Zuid-Afrika aan het eind van de 19e eeuw. De Boeren dienden

ons als voorbeeld omdat ze wisten wat ze wilden, vertrouwden op God en zich
niet schaamden voor Hem de knie te buigen, aldus hopman Van Klaveren).
De Pieter Maritzgroep werd lid van de Nederlandse Christelijke Vereniging
van Padvinders (NCVP). Eind 1946 sloot de NCVP zich in bijzondere vorm aan
bij de NPV:
Als X-groepen zouden de voormalige NCVP-groepen binnen de NPV blijven
bestaan met een eigen vertegenwoordiger in het NPV-bestuur.
Het eerste troephuis van de Pieter Maritzgroep, die op dat moment uit drie
verkennerspatrouilles bestond, was een zolder boven een loods aan de
Torenstraat in Ede. Al snel kwam er een vierde patrouille bij, werd er een oudercomité gevormd en een Akela 'gevonden'. Onder leiding van mej. Verrijzer
kwam er een horde welpen bij de Pieter Maritz.
Na het eerste zomerkamp in Otterlo in de zomer van 1946, werd de troep opgesplitst in junioren en senioren. De heer Eygeraam werd hopman bij de junioren,
hopman Van Klaveren ging verder met de senioren.
In Ede was rond 1947 nog een groep ontstaan: de 'Valouweranders". Deze
groep bestond uit jongens van het Leger des Heils, en stond onder leiding van
hopman Van de Heuvel. Toen bij de Valouweranders het ledental erg klein bleef,
en er bij de Pieter Maritz dringend leiding nodig was, besloten de beide groepen
in 1949 samen verder te gaan.
Hopman Van de Heuvel werd de nieuwe verkennersleider bij de Pieter Maritz,
welpen hadden de Valouweranders niet. In de loop van de jaren heeft de Pieter
Maritz vele leiders en leidsters 'versleten'. Ook het onderkomen wisselde nog al
eens: eerst een zolder in de Torenstraat, daarna het pompstation achter het
huidige restaurant 'het Pomphuis' aan de Van Heeckerenlaan (toen nog in het
bos), daarna op de deel van boer Jansen (waar nu het Marnix College staat), in
station Ede-Centrum (nu historisch Museum) en bij gebrek aan een troephuis
gewoon in het bos.
In 1966 werd het eerste eigen troephuis gebouwd aan de Doolhoflaan. Dit
houten gebouw kreeg de naam "de Doolhut". Na bijna twintig jaar was er in de
gemeentelijke plannen geen plaats meer voor de Doolhut. Langs de Doolhoflaan,
aan de andere kant van het spoor, kon de Pieter Maritz een stuk grond kopen.
Hierop werd een nieuw troephuis gebouwd. Dit stenen gebouw werd op 22
februari 1986 geopend en draagt de naam "Doolhut II".

Gegevens van de Leiding
Verkennerleiding:

Teamleider/ Hopman

Vaandrig

Vaandrig

Vaandrig

Roelof Derks

Peter van de
Weterloo

Menno van
Holland

Hans Bouw

06-10153956
Roelof@pietermaritz.nl

06-44003792
Peter@pietermaritz.nl

06-44951981

hans@pietermaritz.nl

Vaandrig

Vaandrig

Tom van de Ham

Wouter Veenis

Tom@pietermaritz.nl

Wouter@pietermaritz.nl

mennovh@pietermaritz.nl

Bob van den Ham

Gerrit van
Wolfswinkel

Bestuur:
Groepsvoorzitter

Groepsbegeleider

Winfried van
Holland

Marcel Staal

06-10885782

Marcel@pietermaritz.nl

winfried@pietermaritz.nl

De verkenners zijn ook terug te vinden op de volgende plekken.

Website

Pieter Maritz – Verkenners
http://verkenners.pietermaritz.nl/

Facebook

Pieter Maritz – Verkenners
http://facebook.com/PieterMaritzVerkenners/

