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WERKEN AAN JE INSIGNES IN CORONATIJD. 
 

Beste verkenners, 

Zoals jullie weten zullen we om de week bijeenkomen voor een onlineopkomst. In de 
weken dat er geen opkomst is kan je thuis aan de slag met je insignes. Speciaal voor de 
coronatijd hebben we de populairste insignes van nieuwe eisen voorzien zodat je ze 
makkelijk thuis kan uitvoeren. Deze eisen blijven dit seizoen gelden.  

Er zijn 3 soorten insignes: 

 Basisfase: 
5 van deze basisinsignes vind je op de tweede pagina. Dit is zijn over het algemeen 
de makkelijkste insignes.  
 

 Verdiepingsfase: 
Op de derde pagina zie je 5 verdiepingsinsignes. Deze zijn over het algemeen iets 
moeilijker dan de basisfase.  
 

 Specialisatiefase 
De paarse specialisatie insignes zijn niet openomen in dit bestand. Natuurlijk mag je 
hier ook aan werken. Informatie over deze insignes vind je op de website. Er zijn 
ongeveer 30 specialisatie insignes. Dit zijn de hoogst haalbare insignes bij de 
verkenners. Deze insignes heb je over het algemeen niet binnen 2 uur af maar kan 
je wel langer mee bezig zijn. Mocht je willen werken aan een specialisatie insigne 
kan je Bob een appje sturen. 

In de beschrijving van de insignes staat wat je moet doen om een insigne te behalen. Maak 
foto’s of filmpjes van je proces en stuur deze naar Vaandrig Bob van den Ham of Vaandrig 
Menno van Holland. Hun nummers staan op de website en onderaan de pagina.  

Mag je samen met een andere verkenner aan een insigne werken? 
Tuurlijk! Hou je aan de maatregelen die er op dat moment gelden. Je kan als duo werken 
aan je insigne, niet met een drietal omdat je anders niet allemaal wat te doen hebt. 

Wanneer heb ik mijn insigne behaald? 
Als je de foto’s of filmpjes heb opgestuurd kijken wij of je aan alle eisen hebt gewerkt. Als 
je iets vergeten bent of iets is nog niet helemaal af dan sturen we je zo snel mogelijk een 
berichtje terug.  

 

Succes!  
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Basis - Houtbewerking en stoken: 

 De branddriehoek te kennen en met maximaal drie lucifers vuur te 
kunnen maken. 

 Een vuur volledig te kunnen doven op drie verschillende manieren. 
 Een kampvuurplaats voor te kunnen bereiden en daarbij te denken aan 

veiligheid, locatie, struikelgevaar en blusmiddelen. 
 Verantwoord te kunnen snijden en je bewust te zijn van de regels die 

daarbij gelden (afstand, lopen met mes en overdragen van het mes aan 
een andere persoon). Dit kan bijvoorbeeld ook met een aardappel.) 
 

Basis - tochttechnieken: 

 Zet een hike uit bij jou in de buurt. 
 Gebruik minimaal 3 verschillende routes en werk deze netjes uit. 
 Loop (samen met iemand) de hike na en verbeter hem op foutjes. 
 Teken je hikeroute na op een stafkaart. (www.scoutingtools.nl) 

 

Basis - Buitenleven: 

 Ten minste tien planten en bomen uit je omgeving te kunnen herkennen 
en benoemen. Maak hier een foto collage van.  

 Ten minste vijf dierensporen uit je omgeving te kunnen herkennen en 
benoemen. maak ook hier een collage van.  

 zoek 3 eetbare planten op in de natuur, je proeft natuurlijk niks zonder 
dat je zeker weet dat je het kan eten 

 gebruik de ‘starwalk 2’ app en benoem het sterrenbeeld dat op dat 
moment boven je huis staat. (Als het lukt maak je er een foto van). Hier 
moet het wel donker voor zijn natuurlijk.  

Basis - expressie: 

 Maak een distrack, lied, toneelstuk of rap.  
 Dit moet minimaal 1 minuut duren. 
 Neem het op met een camera of mobiel. 
 Gebruik 4 zinnen die rijmen.  

Basis – Kampeertechnieken en pionieren: 

 Kampeer in je achtertuin (of voortuin).  
 Maak hier je eigen tent van de spullen die je voorhanden hebt.  
 Zorg dat je goed warm bent  
 Maak een vlog van je ervaring. 
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Verdieping - Houtbewerking en stoken: 

 Ten minste drie verschillende typen vuur te kunnen maken en er daarvan 
ten minste één met maximaal twee lucifers aan te kunnen steken. 

 Te kunnen benoemen welke boomsoorten geschikt en ongeschikt zijn 
voor stoken en waarom. 

 Een houtsnijwerk te kunnen maken en daarbij verschillende handgrepen 
te gebruiken. (bijvoorbeeld een piket) 
 

Verdieping  – Veilig en gezond: 

 Maak een gezonde maaltijd voor het gezin 
 Benoem hierbij waar je op moet met betrekking tot hygiëne, persoonlijke 

hygiëne, voedsel hygiëne. 
 Maak er een kunstwerk van op het bord. 

 

Verdieping – Buitenleven: 

 Maak een insectenhotel 
 Gebruik hiervoor minimaal 5 materialen uit de natuur. 
 Zet deze in je voortuin en zorg ervoor dat de insecten erbij kunnen. 
 Benoem elke materialen bedoeld zijn voor welke insecten. 
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Verdieping – kampeertechnieken en pionieren: 

 Pionier een stoel waar je op kan zitten 
 Zorg dat de stoel een armleuning heeft. 
 Maak gebruik van een kruissjorring en een diagonaalsjorring.  

Verdieping – Expressie: 

 Film een modeshow. 
 Maak gebruik van 5 kledingcombinaties van hoe we er uit zien in 2050. 
 Leg uit waarom je voor de kleding heb gekozen. 


