Kleding bij de zeeverkenners
Uniform
Bij Scouting wordt er geen onderscheid tussen kinderen gemaakt op basis
van uiterlijke kenmerken. Dat is een van de redenen waarom alle
Zeeverkenners, en alle leden van Scouting Nederland, dezelfde blouse en
broek aan hebben als ze met hun hobby bezig zijn. Natuurlijk is
herkenbaarheid naar buiten toe ook een reden voor het dragen van de
blauwe uniformblouse door alle Zeeverkenners. In de zomermaanden lopen
wij over de Koninklijke Jachthaven naar onze boten toe, uiteraard moeten wij
herkenbaar zijn als we over de haven lopen. Daarom wordt er vooral in de
zomermaanden strikt opgelet op het uniform. De leiding draagt net als de
Zeeverkenners, ook zelf het uniform.
Er zijn Scoutinggroepen in Nederland die heel strikt zijn met het dragen van
een uniform. Dat uniform bestaat dan uit een pet, blouse, scoutingbroek,
sokken en een riem. Bij onze scoutinggroep zijn wij echter niet zó strikt met
al deze regels. De enige regel die bij ons geldt is dat iedereen een blauwe
scoutingblouse (met das) moet dragen. Verder mag je lekker zelf bepalen wat
voor broek of schoenen je aantrekt en ben je niet verplicht tot het dragen van
een scoutingpet.
Met betrekking tot schoenen adviseren wij om geen laarzen te dragen. Vooral
in de zomer, op en rond het water kan dit gevaarlijk zijn. Maar ook in de
winter zijn stevige schoenen te verkiezen boven laarzen. Met laarzen ga je
bijvoorbeeld toch makkelijker door je enkels.
Overige kleding
Bij scouting wordt je weleens vies! Dit betekent kort gezegd dat je altijd oude
kleding moet aantrekken. Of het nu zomer is, of winter, een oude broek met
oude schoenen is altijd de beste optie. Daarnaast is het in de zomer
verstandig een zwembroek met handdoek mee te nemen en in de winter een
dikke trui.
Zwemvest
In de zomer gaan wij met de Zeeverkenners het water op. In de vletten is het
dragen van een zwemvest absoluut verplicht. Ook als er weinig wind staat en
ook als we varen in een gebied met ondiep water. Deze zwemvesten kunnen
worden geleend, maar zijn inmiddels niet meer van een 100%
kwaliteitsniveau. Daarom raden wij de ouders aan om een eigen zwemvest te
kopen voor hun zoon of dochter.
Aanschaf uniform
In principe vragen wij alle ouders een uniform te kopen voor hun kind. We

begrijpen wij dat zeeverkenners meestal volop aan het groeien zijn en raden
dus ook aan om een maatje groter te kopen.
De blauwe scoutingblouse wordt door de ouders aangeschaft bij de ScoutShop. Voor adressen kunt u kijken op www.scoutshop.nl De bijbehorende das
van onze groep en de dasring ontvangt de zeeverkenner bij de installatie.
Dan zullen wij ook het speltakteken en het installatieteken verstrekken. De
kosten hiervoor worden verrekend tijdens de installatieceremonie.

