
Scoutfit (voorheen uniform) Lutemgroep Middelburg 
Het dragen van een scoutfit/ uniform is bij de meeste scoutinggroepen gebruikelijk. Het sluit 
aan bij de gedachte dat iedereen gelijkwaardig is, ongeacht rang of stand, religie of 
huidskleur. 
 
Bij Scouting draag je een uniform dat bestaat uit een blouse met een aantal dingen die daar 
op genaaid horen en een das.Je uniformblouse koopt de leiding bij de Schoutshop of, indien 
beschikbaar, koop je tweedehands over van iemand anders. 
 
Hoe ziet het uniform eruit? 
Zowel de dolfijnen als de zeeverkenners dragen een donkerblauwe blouse met een das en 
dasring aan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Badges en naambandjes 
• Installatieteken 

Het witte, ronde installatieteken op de linkerborstzak laat zien dat je officieel lid bent bij  
Scouting Nederland. En dus ook geïnstalleerd bent. 

• Het speltakteken (blijft in beheer van de groep) 
Dit teken staat op de rechterborstzak vertelt je bij welke speltak iemand zit. Zo hebben de  
dolfijnen een dolfijn hier op staan. Wij willen u vragen om het vinteken met wat grovere 
steken op de blouse te zetten. Zodat bij overgang naar andere speltak wij de tekens weer 
kunnen gebruiken. 

• Naambandje 
Het naambandje op de rechtermouw vertelt je bij welke speltak en scoutinggroep iemand 
zit. Zo staat er bij ons: Lutemgroep Middelburg. Daar komen ook andere naambandjes 
van bijvoorbeeld een kamp of regiodag. 

• Het vinteken (blijft in beheer van de groep) 
Het vinteken geeft aan bij welk subgroepje (vin) je zit. Geel is Tuimelaars. Rood is 
Grienden. Groen is Narwals. En Paars is Orinoco’s. Wij willen u vragen om het vinteken 
met wat grovere steken op de blouse te zetten. Zodat bij wisseling van vin of naar andere 
speltak wij de vintekens weer kunnen gebruiken. 
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• Vaardigheidsinsignes 

Op de linkermouw is plaats voor vaardigheidsinsignes zoals het insigne Koken of insigne 
Zwemmen. Om deze insignes te verdienen moet je een bepaald aantal opdrachten doen 
tijdens de opkomst of thuis.  

• Herinneringsinsignes 
De plek boven de linkerborstzak is bedoeld voor herinneringsinsignes. Dit zijn vaak  
jubileuminsignes als 100 jarig bestaan van Scouting Nederland, 50ste regiodag, etc. 

• Nederlandse vlag/ erkenningsteken leiding 
De plek midden boven de rechterborstzak is bedoeld voor de Nederlandse vlag. Aan de  
buitenkant daarvan kunnen leidinggevenden die een erkenning hebben behaald hun  
Teken van Bevoegdheid naaien. Dit is een ovale badge met een vinkje.  

 
 
De das  
De das is bij elke scoutinggroep anders van kleur. Wij hebben een das met de combinatie wit 
met bordeaux. Zowel de das als het witte lint wordt gekocht bij de Scoutshop. Het witte lint 
dient een aantal centimeters van de rand erop genaaid te worden, met uitzondering van de 
lange kant van de driehoek. 
Het is verstandig om het bordeauxrode das eerst te wassen voordat het witte lint erop wordt 
genaaid, anders geeft de das erg af en wordt het een roze lintje. 
 
De das hoort opgerold gedragen te worden. Met het witte lint goed in zicht. Officieel hoort de 
das niet onderaan vastgeknoopt te worden, maar moet de dasring op keelhoogte. Wij 
hebben we ervoor gekozen om de das met de puntjes aan elkaar te knopen en hier omheen 
de dasring te doen. Zo raak je die minder makkelijk kwijt. 
 
 
Blouse  
De blouse die wij dragen is donkerblauw. Alle watergroepen van scouting dragen een 
donkerblauwe blouse. Landgroepen dragen andere kleuren. 
De blouse draag je ook als je naar de zeeverkenners gaat. Je hoeft dus geen nieuwe blouse 
te kopen. 
 
Algemene tip: zet in alle spullen een duidelijk herkenningsteken of naam neer. Zo weet je 
altijd welke blouse, das en dasring van jou is. In de nieuwe blouses vind je linksonder een 
label waar je met watervaste stift een naam in kan zetten. 
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