
Insignes en badges 
roverscouts

www.scouting.nl

Je vindt alle insignes en badges bij:

Awards
Europe, development, nature
Artnr. 61729, 61726, 61722

The International Award  
for Young People
Brons, zilver, goud
Artnr. 61730, 61731, 61732

Uitdagingenbadge
Set van drie delen
Artnr. 61410

Partenza-dasring
Artnr. 61405

Kwalificatieteken kamperen
Roverscouts
Artnr. 61913

Landelijk servicecentrum Scouting Nederland
Larikslaan 5, Postbus 210, 3830 AE Leusden, 033- 4960911, www.scouting.nl

Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland. 

Scouting zorgt voor een leuke en spannende vrijetijdsbesteding. De vereniging biedt 

ieder kind een veilige en leerzame speelomgeving en biedt uitdagende activiteiten 

voor jongeren. www.scouting.nl                                              ISBN/EAN: 978-94-90743-11-6

Bij Scouting is de basis voor elke leeftijdsgroep hetzelfde: iedereen werkt met de spelvisie SCOUTS en de acht verschillende activiteitengebieden, al is de uitwerking per leeftijdsgroep heel anders. Er zit een duidelijke opbouw in het spelaanbod van bevers tot en met roverscouts. Iedereen beleeft Scouting op zijn eigen niveau en haalt er zo het maximale uit. 
Het roverscoutsprogramma is verdeeld in drie fases waarbij je zelf je persoonlijke uitdagingen kiest. De Roverscoutsgids schetst een beeld van wat de speltak inhoudt en wat er mogelijk is. Je leest hoe je als roverscout invulling kunt geven aan je laatste periode als jeugdlid. Dat bepaal je geheel zelf. Laat je inspireren door de verhalen en ervaringen van andere roverscouts! 

Uitgeverij Young Crowdswww.youngcrowds.nl
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Informatief & inspirerend

ROVERSCOUTSROVERSCOUTS
Met handige informatie voor roverscouts

Kies je uitdagingen en ga aan de slag

ROVERSCOUTSROVERSCOUTSROVERSCOUTSROVERSCOUTSROVERSCOUTSROVERSCOUTSROVERSCOUTSROVERSCOUTSROVERSCOUTSROVERSCOUTSROVERSCOUTSROVERSCOUTSROVERSCOUTSROVERSCOUTSROVERSCOUTSROVERSCOUTSROVERSCOUTSROVERSCOUTSROVERSCOUTSROVERSCOUTSROVERSCOUTSROVERSCOUTSROVERSCOUTSROVERSCOUTSROVERSCOUTSROVERSCOUTSROVERSCOUTSROVERSCOUTSROVERSCOUTSROVERSCOUTSROVERSCOUTSROVERSCOUTSROVERSCOUTSROVERSCOUTSROVERSCOUTSROVERSCOUTSROVERSCOUTSROVERSCOUTSROVERSCOUTSROVERSCOUTSROVERSCOUTSROVERSCOUTSROVERSCOUTSROVERSCOUTSROVERSCOUTSROVERSCOUTSROVERSCOUTSROVERSCOUTSROVERSCOUTSROVERSCOUTSROVERSCOUTSROVERSCOUTSROVERSCOUTSROVERSCOUTSGIDS

00 OMSLAG ROVERS_8.indd   44-1

30-11-12   12:52

Roverscoutsgids
Alles over roverscouts

Artnr. 70405

Roverscoutsgame 
Ontdek het roverscoutsprogramma!

www.scouting.nl/roverscouts/roverscoutsgame

De categorieën 
•	 ‘Iets	typisch	Scout

ing’	

•	 ‘Iets	serieus’	

•	 ‘Iets	persoonlijks’	

	

De uitvoeringsniveaus 
•	 Lokaal	
•	 Bovenlokaal	

•	 Internationaal		

Activiteiten
•	 Zeeslag	met	tamp

ons	

•	 Slackline	
•	 Spellencocktail	

•	 Volwassenheidsqu
iz	

•	 Kubbs	ridderspel	

•	 Busje	buitenland	

•	 Stropdas	knopen

Partenza
Evalueer	het	spel	

in	je	groepje	

(koppel/team)	en	v
ertel	elkaar	

hoe	jullie	het	spel	
hebben	

beleefd.	Koppel	de
	resultaten	

terug	aan	de	spell
eider	en	verdien	

zo	het	laatste	‘fich
e’.	Hiermee	heb	

je	je	reis	volbracht
!

Fase 1 
Proloog

Fase 2 
Traject

Fase 3 
Epiloog

Spelopbouw

Roverscouts 

Game

Dit spel staat in het teken van inspiratie, precies datgene wat je voor de roverscouts nodig 

hebt. Net als het roverscoutsprogramma, is dit spel opgedeeld in drie delen. Je kunt dit spel 

in je groep spelen met de oudste explorers, de stamleden of het groepsbestuur. Maar je kunt 

het ook in de regio met een aantal stammen spelen. Het spel is flexibel opgebouwd, je kan het 

zowel spelen met een klein aantal mensen als met een grote groep met verschillende teams.

2 | Roverscoutsgame - Introductie roverscoutsprogramma

Roverscoutsgame
Voor je ligt een spel om op een leuke en simpele manier kennis te maken met het nieuwe roverscoutsprogramma. Dit spel staat in het teken van inspiratie, precies datgene wat je voor de roverscouts nodig hebt. Net als het roverscouts-
programma, is dit spel opgedeeld in drie delen. Je kan dit spel met elke groep spelen, met de oudste explorers, de stamleden of het groepsbestuur. 
Maar je kunt het ook in de regio met een aantal stammen spelen. Het spel is 
fl exibel opgebouwd, je kan het zowel spelen met een klein aantal mensen als met een grote groep met verschillende teams.

Het spel bestaat uit de volgende onderdelen:
 - Deze handleiding
 - Het spelbord 
 - Een rode en een gele dobbelsteen
 - Fiches
 - Inspiratiedobbelsteen
 - Opdrachtenkaarten (     )
 - Uitdagingenkaarten (        )
 - ScoutShop-catalogus
 - Voorbeelduitdagingen
 - Eén Roverscoutsgids

Fase 1
Proloog

Fase 2
Traject

Fase 3
Epiloog

Toelichting spelverloop

Het speelbord


