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Appendix 2 SCOUTFIT 
 

Dit appendix hoort bij artikel 133 van het huishoudelijk reglement. 

 

Dragen van de Scoutfit 

1. De leden dragen de door hun organisatieonderdeel vastgestelde verplichte Scoutfit met 

bijbehorende tekens. 

2. Indien de leden niet verbonden zijn aan een bepaalde speltak dan dragen zij naar keuze de 

Scoutfit:  

a. zoals voorgeschreven voor de leeftijdsgroep waartoe zij het laatst behoorden, waarbij de 

blouse zonder speltakteken gedragen wordt; 

b. zoals voorgeschreven voor de oudste leeftijdsgroep, waarbij de blouse zonder 

speltakteken gedragen wordt. 

 

Vaststellen van de verplichte Scoutfit  

1. Ieder organisatieonderdeel stelt op basis van de onderdelen van de Scoutingkleding de voor 

haar leden verplichte Scoutfit samen. 

2. Bij het vaststellen van de verplichte Scoutfit houdt het organisatieonderdeel rekening met de 

behoeften van haar (jeugd)leden.  

3. Bij representatieve activiteiten georganiseerd door het landelijk niveau van Scouting 

Nederland kan het landelijk bestuur de te dragen Scoutfit vaststellen. 

 

Onderdelen van de Scoutfit 

1. De Scoutfit bestaat in ieder geval uit de volgende onderdelen: 

a. Scoutingdas (zoals vastgesteld door het organisatieonderdeel) met dasring;  

b. naar keuze de Scoutfit blouse of het Scoutfit T-shirt of de Scoutfit trui;  

c. naar keuze een blauwe broek of de Scoutfit broek. 

2. De Scoutfit kan aangevuld worden met de volgende facultatieve onderdelen: 

a. Scoutfitcap; 

b. Scoutingriem; 

c. Fluitkoord.  

 

Kleuren van de Scoutfit 

1. De Scoutfit blouse heeft voor de verschillende leeftijdsgroepen en spelsoorten de volgende 

kleur: 

a. voor de bevers is de blouse rood; 

b. voor de welpen van het land- en luchtwerk is de blouse groen; 

c. voor de scouts van het landwerk is de blouse beige; 

d. voor de explorers en roverscouts van het landwerk is de blouse brique;  

e. voor de welpen, scouts, explorers, roverscouts van het waterwerk is de blouse blauw; 

f. voor de scouts, explorers en roversscouts van het luchtwerk is de blouse grijs. 

2. De optionele landelijke Scoutingdas heeft voor de verschillende leeftijdsgroepen en 

spelsoorten de volgende kleuren: 

a. voor de bevers is de das donkerblauw met groene bies; 

b. voor de welpen van het land- en luchtwerk is de das oranje met groene bies; 

c. voor de scouts, explorers en roverscouts van het landwerk is de das groen met oranje 

bies; 

d. voor de welpen, scouts, explorers en roverscouts van het waterwerk is de das lichtblauw 

met oranje bies; 

e. voor de scouts, explorers en roversscouts van het luchtwerk is de das lichtblauw met 

oranje bies. 

3. Het Scoutfit T-shirt en de Scoutfit trui zijn voor alle speltakken blauw.  
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4. De Scoutfitcap en Scoutfit broek zijn voor alle speltakken donkerblauw. 

 

Tekens op de Scoutfit 

1. Op de Scoutfit zijn alleen Scoutingtekens zijn toegestaan.  

2. Op het Scoutfit T-shirt, de Scoutfit trui, de Scoutfit broek en de Scoutfitcap worden geen 

tekens gedragen.  

3. Plaats van de tekens behorend bij de Scoutfit: 

a. het installatieteken wordt gedragen midden op de linkerborstzak van de blouse; 

b. het speltakteken wordt gedragen midden op de rechterborstzak van de blouse; 

c. naambandjes worden gedragen bovenaan de rechtermouw van de blouse.  

4. Het dragen van overige Scoutingtekens wordt per organisatieonderdeel bepaald. 

5. Plaats van Scoutingtekens waarvoor per organisatieonderdeel wordt gekozen: 

a. levensbeschouwelijke signatuurtekens worden gedragen op de rechtermouw van de 

blouse; 

b. regiotekens worden gedragen op de rechtermouw van de blouse. 

6. Plaats van Scoutingtekens voor jeugdleden waarvoor per speleenheid wordt gekozen: 

a. het subgroepteken (nest of ploeg) wordt gedragen op de rechtermouw van de blouse; 

b. het gids- en helperteken wordt gedragen op de linkermouw, ploegleiderslinten op de 

linkerborstzak. 

c. De tekens die de ontwikkeling zichtbaar maken (onder andere beverbadges, insignes en 

awards) worden door jeugdleden van de betreffende leeftijdsgroep gedragen op de 

linkermouw van de blouse. 

7. Plaats van overige Scoutingtekens: 

a. Kwalificatietekens worden gedragen boven de rechterborstzak van de blouse.  

b. Gilwell-kralen worden aan de voorkant over de punten van de das gedragen, aan de 

achterkant onder de achterpunt van de das.   

c. Een evenementenbadge, die mag worden gedragen als men aan een Scoutingactiviteit 

deelneemt of heeft deelgenomen, wordt gedragen boven de linkerborstzak van de blouse. 

Er wordt bij voorkeur één evenementenbadge gedragen. 

d. Het Nederlands vlaggetje, dat mag worden gedragen als men vanuit Scouting in het 

buitenland is (geweest), wordt gedragen boven de rechterborstzak.  

e. Lustrumtekens en de draagspeld van waarderingstekens worden gedragen op de klep van 

de rechterborstzak. 
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Plaats van de tekens per leeftijdsgroep 

 

BEVERS 

 
 

 

WELPEN 
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SCOUTS 

 
 

 

 

 

EXPLORERS 

 
 



  

©Scouting Nederland, december 2016  61  

 

 
 

ROVERSCOUTS 

 
 

PLUSSCOUTS, KADERLEDEN, BUITENGEWONE LEDEN 

 


