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Ieder seizoen wordt er in samenwerking tussen de programmagroep Spel en vertegenwoordigers van
de landelijke ledenactiviteiten een nieuwe speldraad gekozen. De speldraad biedt alle grote
activiteiten van Scouting Nederland een gemeenschappelijke rode draad en inhoudelijke doelstelling,
met speciale aandacht voor bepaalde aspecten van het Scoutingprogramma. Zo worden niet alleen
de grote activiteiten meer met elkaar verbonden, maar krijgen (landelijke en regionale) organisatoren
ook handvatten aangereikt om de landelijke spelvisie en -methode tijdens hun activiteit toe te passen
en uit te dragen.
Elke landelijke ledenactiviteit of regioactiviteit heeft de ruimte om deze rode draad op eigen wijze in te
vullen en vorm te geven. Het gebruik ervan is niet verplicht, maar wel gemakkelijk omdat er
verschillende dingen al bedacht zijn, zoals voorbeeldactiviteiten. Binnen een speldraad kan elke
activiteit nog verschillende kanten op en daarmee zijn eigen thema verzinnen. Door gebruik te maken
van de speldraad kunnen activiteiten ook duidelijk laten zien dat hun activiteit deel uitmaakt van de
grote activiteiten van Scouting Nederland. De speldraad loopt gelijk met een Scoutingseizoen, van
september tot en met augustus van het volgende jaar.
Is de speldraad ook voor groepen?
De speldraad is primair bedoeld voor landelijke ledenactiviteiten en de regioactiviteiten op basis van
de regiospelbrochures. Door het landelijk team Spel kan namelijk ondersteuning geboden worden aan
de diverse landelijke ledenactiviteiten om de speldraad in hun eigen activiteit vorm te geven. Ook in de
spelbrochures voor regioactiviteiten worden allerlei voorbeeldactiviteiten aangeboden en voor bevers,
welpen en scouts ook een themaverhaal waarmee regio’s de speldraad in hun eigen regioactiviteit
vorm kunnen geven. Natuurlijk kun je als groep ook activiteiten doen die in het teken staan van de
speldraad, maar het hoeft niet. Haal je inspiratie hiervoor uit de regiospelbrochures.
Voorbeelden van afgelopen jaren
In het seizoen 2014/2015 werd met de speldraad ‘Expeditie Ghana: de geheimen van Anansi’ de
nadruk gelegd op het internationale aspect van Scouting, met extra aandacht voor de
activiteitengebieden Internationaal, Samenleving en Identiteit. In het seizoen 2015/2016 werd extra
stilgestaan bij de kwaliteiten van de jeugdleden en een duurzame toekomst van Scouting en onze
omgeving. In de speldraad ‘De Toekomstboom’ bouwen scouts samen met gebruik van elkaars
kwaliteiten aan een duurzame toekomst. De nadruk lag hierbij op de activiteitengebieden Buitenleven
en Identiteit. In het seizoen 2016/2017 was de speldraad ‘Binnenste Buiten’, met aandacht voor de
activiteitengebieden Samenleving en Veilig&Gezond. In het seizoen 2017/2018 is de speldraad
‘Opposites Attract’, in aansluiting op het thema van de Roverway die in Nederland wordt gehouden.
De activiteitengebieden Identiteit en Expressie staan daarbij centraal. Voor het seizoen van
2018/2019 zullen de activiteitengebieden Internationaal en Uitdagende Scoutingtechnieken extra
aandacht krijgen met de speldraad ‘The Final Frontier’.
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