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Inleiding 
 
Voor u ligt het informatieboekje van de Karel Doorman Groep.    
 
Met dit boekje willen we (ouders/verzorgers van) aspirant leden informeren 
over wat wij als Scouting Karel Doorman Groep (KDG) jonge mensen te 
bieden hebben. 
 
De Karel Doorman Groep is een Scouting vereniging die openstaat voor 
kinderen van alle gezindten en rassen. Voor zowel jongens als meisjes. 
 
Als zelfstandige vereniging maken wij deel uit van Scouting Nederland. Een 
organisatie waarbij de 1300 aangesloten verenigingen samen een leuk, 
spannende en leerzame vrijetijdsbesteding bieden aan ongeveer 100.000 
kinderen. Dit word natuurlijk in goede banen geleidt door zo’n 20.000 kader 
leden. 
 
De Karel Doorman Groep wordt gerund door enthousiast team van 20 
leiding en staf, die wekelijks zorgt voor mooie programma’s waardoor de 60 
jeugdleden een fijne tijd hebben in hun Scouting hobby. 
 
Via deze weg wil ik al onze fantastische vrijwilligers bedanken, zonder jullie 
geen scouting! 
 
Edwin Sprengers 
(Groepsbegeleider) 



Infoboekje Scouting Karel Doorman Zutphen 3 
 

 

 

Inhoud opgave 
  
 
 
 
Karel Doorman Groep ................................................................................... 1 
Inleiding ......................................................................................................... 2 
Inhoud opgave .............................................................................................. 3 
Een stukje geschiedenis ............................................................................... 4 
Formule ......................................................................................................... 5 
Uniform ......................................................................................................... 6 
Bevers ........................................................................................................... 7 
Welpen .......................................................................................................... 8 
Scouts ........................................................................................................... 9 
Blauwe Vogels ............................................................................................ 10 
Explorers ..................................................................................................... 11 
Bijzondere activiteiten ................................................................................. 12 
Voorbeeld bagagelijst voor op kamp .......................................................... 13 
Contact ........................................................................................................ 14 



 Infoboekje Scouting Karel Doorman Zutphen 
 
 

4 

Een stukje geschiedenis 
 
 
 
 
 
De enorme toeloop van leden van de 
Zutphense Padvinderij maakte in de 
naoorlogse jaren bij herhaling splitsing 
van de groep noodzakelijk. In 1947 
ontstond na  zo’n splitsing de Karel 
Doorman Groep.  
 
In die tijd konden alleen jongens lid worden van de Welpen (7-10 jaar) of 
Verkenners (11-14 jaar). De Karel Doorman Groep werd een algemene 
groep. 
 
De schaarste van die tijd maakte alle materiële giften bruikbaar. Zo ook de 
grijze katoenen luiers die werden aangeboden door groothandel Nöbel uit 
Zutphen. Ze werden vermaakt tot uniform dassen. Daar de groep waaruit 
de KDG ontstaan is een rode das droeg, werd op de punt van de nieuwe 
grijze das een rood vierkantje genaaid om de afkomst niet te verloochenen. 
Tot op de dag van vandaag is de groepsdas ongewijzigd gebleven. 
 
In de loop van de afgelopen 50 jaar is de KDG een vereniging met vele ups 
en downs geweest. Het ledenaantal kende pieken en dalen. ‘Padvinderij’ 
werd in 1973 ‘Scouting’. 
 
Sinds 1980 kunnen ook meisjes meedoen met het Scouting spel en wordt 
de KDG een gemengde groep. Ook ontstaat een speltak voor jongeren 
Rowans genaamd. Eind jaren tachtig wordt er voor gekozen de speltak 
namen aan de passen aan het spelaanbod en heten de Welpen voortaan 
Esta’s (nu weer Welpen), de Verkenners worden Scouts en de Rowans 
worden Explorers. 
 
In 1993 ontstaat uit een samenwerking met de St. Joris Groep en de KDG 
een groep voor gehandicapten, JOKA. Deze groep vindt huisvesting in het 
Clubhuis van de KDG. Om de integratiegedachte werkelijk vorm te geven 
wordt in 1996 tot fusie besloten. JOKA wordt een nieuwe speltak binnen de 
KD&G, de Blauwe Vogels.  
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Formule 
 
Wij zijn van mening dat het Scoutingprogramma een gouden formule kent: 
naast het bieden van een gevarieerde en actieve vrije tijdsbesteding wordt 
in de speltakken spelenderwijs een bijdrage geleverd aan de vorming van 
de persoonlijkheid. Naarmate kinderen ouder worden neemt de 
zelfstandigheid toe en de begeleiding af. Een formule die al vanaf het begin 
van Scouting wordt gehanteerd en nog steeds uitstekend werkt. Scouting is 
dus niet alleen leuk, maar kinderen leren er ook een heleboel. Goed 
samenwerken bijvoorbeeld, of leiding geven. 
 
Iedereen vanaf 5 jaar is welkom bij de groep. Geloof, huidskleur of afkomst 
maken voor ons niets uit. Ook een handicap hoeft geen belemmering te zijn 
om een actieve scout te worden. 
 
Iedere zaterdag 14.00 tot 16.30/17.00 uur komen kinderen en jongeren bij 
elkaar om met leiding en begeleiding een creatief en spannend avontuur te 
beleven samen met leeftijdgenoten. 
 
Deze formule wordt door ons leidersteam in de praktijk gebracht.  
 
Het leidersteam bestaat uit een groep zeer enthousiaste mensen, die vaak 
zelf alle speltaken hebben doorlopen, en nog steeds echte scouting 
liefhebbers zijn. Als geen ander weten zij dus wat de kinderen uit hun 
speltak boeit. Ook voor hen is Scouting een vrije tijd besteding waar je veel 
voor terug krijgt.  
 
Het team zelf wordt ondersteund door de groepsbegeleider die ook als 
voorzitter van het leidersoverleg optreedt. 
 
Als groep hechten we eraan dat iedere leid(st)er trainingen volgt om zijn 
kennis te vergroten. Dit zijn door Scouting Nederland erkende trainingen 
waarbij de leid(st)er ook een certificaat ontvangt. Er wordt in overleg met de 
groepsbegeleiding gekeken welke trainingen gevolgd gaan worden. 
 
Ook is er een materiaalteam dat het materiaal beheert en onderhoudt zodat 
de leiding zich volledig kan richten op het spelprogramma en de kinderen. 
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Uniform 
 
Tijdens opkomsten en activiteiten van de groep worden geïnstalleerde 
leden geacht compleet uniform te dragen. Een voorbeeld hiervan vindt U in 
onderstaande tekening. De verschillende kleuren blouses geven aan tot 
welke speltak een lid behoort. Voor de Esta’s is dit groen, Scouts en 
Blauwe Vogels dragen beige - en de Explorers steenrode blouses.  
De groepsdas is grijs met een rood vierkantje. De Bevers dragen geen 
blouse maar een rode Bevertrui. 
Binnen de Karel Doorman Groep is het dragen van een pet of baret niet 
toegestaan. Een blauwe (scouting)broek maakt deel uit van het uniform. 
Een donkere spijkerbroek kan dienst doen als de ‘blauwe broek’.  
Op de blouse zitten de volgende tekens: 
 

 Op de linkerborstzak het installatieteken van Scouting Nederland 
(de lelie en het klaverblad). Hieraan kun je zien dat iemand 
geïnstalleerd is.  

 Boven de linkerborstzak is ruimte voor onderscheidingen, 
bijvoorbeeld een waarderingsteken van Scouting Nederland. 
Verder komen daar tijdelijke kampbadges. Een kampbadge draag 
je alleen in het jaar dat je daarheen op kamp geweest bent. 

 Op de rechterborstzak zit het speltak teken. Dit is voor elke 
speltak anders. 

 Boven de rechterborstzak komt het Nederlandse en Europees 
vlaggetje zodat men in het buitenland kan zien waar je vandaan 
komt.  

 Op de rechtermouw het naambandje van de groep. Hier kun je 
lezen bij welke groep iemand zit. Explorers dragen hieronder het 
afdeling naambandje (met RSA nummer 359).  

 Op de linkermouw komen de vaardigheidsinsignes, die verdiend 
hebt met speciale opdrachten of projecten (bijv. EHBO, kok, 
trapper, zwemmen, etc.). Hieronder is nog ruimte voor 
naambandjes en herinneringsbadges van kampen. 

Het naambandje, het installatieteken en het speltakteken worden met de 
installatie verstrekt evenals de grijze das met rood vierkantje. 
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Bevers                                          
 
De bevers zijn de jongste leden van scouting. Zij vormen de speltak met 
kinderen van 5 tot 7 jaar. Bevers hebben om de week op zaterdag opkomst 
van 14.00 tot 16.30 uur. 
 
Bevers spelen het Scoutingspel volgens het thema Hotsjietonia. In het dorp 
Hotsjietonia is de hoofdpersoon het kind Stuiter. Stuiter speelt met vriendjes 
in het dorp Hotsjietonia. De andere spelfiguren zijn de inwoners van het 
dorp. De Bevers kunnen zich gemakkelijk met deze spelfiguren 
identificeren. Ze gebruiken hierbij hun fantasie, wat een bijdrage levert aan 
hun ontwikkeling. 
 
Bevers houden vooral van spelen. Spelen in de natuur, sportief spelen, 
toneelspelen of gewoon samen spelen. Spelenderwijs ontdekken ze de 
wereld om zich heen.  
 
In het dorp Hotsjietonia vind je verschillende plekken. Deze plekken staan 
voor de acht activiteitengebieden. Bas Bos woont bijvoorbeeld in een huisje 
dichtbij het bos en het activiteitengebied dat hieraan gekoppeld is, is dan 
ook Buitenleven. Elk figuur heeft dan ook een voorkeur voor een bepaald 
activiteitengebied, maar gaat ook naar alle andere activiteitengebieden. Dit 
gebeurt altijd wel met een invulling vanuit de karaktertrekken.  
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Welpen                                       

 
De Welpen is een speltak voor kinderen van 7 tot 11 jaar. Welpen hebben 
iedere zaterdag opkomst van 14.00 tot 16.30 uur 
 
Welpen spelen het Scoutingspel in het Jungleboek thema. De avonturen 
zijn beschreven in een aantal nieuwe verhalen, te vinden in het boek 
Jungleavonturen van Shanti & Mowgli.  
 
De activiteitengebieden zijn bij de welpen gekoppeld aan plekken en dieren 
in de jungle. Het werken met activiteitengebieden brengt variatie in het 
programma aan. Welpen kunnen per activiteitengebied diverse insignes 
behalen.  
 
De leiding maakt een programma met veel variatie, zodat er voor alle 
kinderen divers programma aanbod is. 
 
Tijdens de opkomsten doen we naast werken met het Jungleboek thema, 
ook allerlei verschillende dingen zoals creatief, sport en spel en de ‘echte’ 
scoutingactiviteiten; vuur maken, leren knopen en bosspelletjes. 
Spelenderwijs proberen we de kinderen te leren samenwerken en elkaar te 
respecteren en accepteren.  
Ook werken we aan het vergroten van vaardigheden op verschillende 
gebieden. De Welpen groep is onderverdeeld in ‘nesten’. Kleine vaste 
groepjes waarin uitleg en activiteiten plaatsvinden. 
 
Hoogtepunten tijdens het seizoen vormen de kampen, één keer een 
weekend in de winter en in de zomervakantie een week van zaterdag tot 
vrijdagavond. 
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Scouts                                         
 
Als je tussen de 11 en 14 jaar oud bent, en je houdt van buiten activiteiten, 
dan is de Scouts iets voor jou. Scouts hebben iedere zaterdag opkomst van 
14.00 tot 16.30 uur. 
 
Het leidersteam zorgt voor een gevarieerd programma. Bij de Scouts krijg 
je de gelegenheid te gaan oefenen met de ‘echte’ scoutingtechnieken. 
Daarbij kun je denken aan bijvoorbeeld houthakken, vuur maken en koken 
op een houtvuur. Verschillende routetechnieken (zoals kaart en kompas) 
vormen een belangrijk onderdeel van de programma’s door het jaar heen.  
 
Ook pionieren, het in elkaar zetten van een bouwwerk van houten palen, 
krijgt veel aandacht. Daarnaast is er natuurlijk de mogelijkheid om samen 
met leeftijdgenootjes bezig te zijn met allerlei creatieve dingen. 
 
In de scoutgroep wordt gewerkt met ‘patrouilles’ een kleine vaste groep die 
onder leiding staat van één van de oudere leden, de patrouille leider. Op 
die manier krijgen de meeste scouts de gelegenheid om aan het einde van 
hun scouttijd al te gaan oefenen met het nemen van verantwoordelijkheid 
en leidinggeven. 
 
Jaarlijks worden door de leiding drie kampen georganiseerd, een 
winterkamp in thema, een hike (wandeling in het voorjaar) en een 
zomerkamp. De scouts kamperen met tenten op een primitieve manier. Om 
de paar jaar gaan de Scouts op zomerkamp in het buitenland. 
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Blauwe Vogels 
 
De Blauwe Vogels is een speltak voor kinderen tussen de 7 en 23 jaar met 
een verstandelijke beperking. Voor hun is er een gestructureerd 
scoutingprogramma  om de week op zaterdag van 14.00 tot 16.30 uur dat 
wordt begeleid door een enthousiaste groep leiding. 
 
Binnen de Blauwe Vogels wordt het spel van ontdekken gespeeld op het 
niveau dat de kinderen aankunnen. Het programma bestaat uit o.a. 
activiteiten zoals kampvuur, bos, creatief bezig zijn, muziek maken, sport 
en spel, omgaan met de groep, koken, kamperen en natuurlijk 
scoutingtechnieken. 

 

Het uitgangspunt is dat elke ‘Blauwe Vogel’ als individu wordt benaderd met 

zijn of haar specifieke mogelijkheden en beperkingen. Het plezier van alle 

kinderen staat voorop. Daarnaast vinden we het van belang een veilige 

omgeving te creëren waarin alle kinderen zichzelf kunnen en durven zijn. 

Vanuit deze positie kunnen de kinderen gaan exploreren en ontdekken. 

 

Blauwe Vogel Scouts gaan twee keer per jaar op kamp. 
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Explorers 
 
Jongeren van 14 tot 17 jaar worden binnen scouting Explorers genoemd. Zij 
hebben iedere zaterdag opkomst van 14.00 tot 17.00 uur. Met de ervaring 
die zij hebben opgedaan bepalen zij zelf wat zij gaan doen.  
 
Meestal worden de programma’s een aantal weken van te voren bepaald 
en de organisatietaken verdeeld. De begeleiders zijn behulpzaam en 
proactief met ideeën en ondersteunen de organisatie. Hoe spectaculair en 
creatief het programma er uit ziet hangt voor een belangrijk deel af van de 
interesses van de groep. Samenwerken en verantwoordelijkheid nemen zijn 
de peilers waarop deze speltak draait. 
 
Ieder jaar organiseert de Explorer groep een zomerkamp van 10 dagen, dat 
veelal een buitenlandse bestemming heeft. Om bijzondere activiteiten 
bijvoorbeeld kanoën, abseilen of waterskien te kunnen bekostigen doen zij 
door het jaar heen uiteenlopende klussen. Van het rooien van bomen en 
het helpen bij verhuizing tot het assisteren bij de uitvoering van de operette 
vereniging.  
 
Ook zijn er meerdere weekendkampen door het jaar heen en helpen zij 
mee bij het organiseren van groepsactiviteiten. Hierdoor leren zij het spel 
van Scouting vormgeven voor jongere leden. 
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Bijzondere activiteiten 
 
Door het jaar heen vinden er een aantal groepsactiviteiten plaats. 
 
Boerenkoolmaaltijd en vossenjacht 
De eerste opkomst in het nieuwe kalenderjaar wordt een gezamenlijk spel 
georganiseerd in de binnenstad. Aansluitend wordt met de gehele groep 
boerenkool gegeten. 
 
St. Joris dag 
Op 23 april is het St. Joris dag. De zaterdag het dichtst bij 23 april wordt dit 
gevierd. Deze dag staat de legende van St. Joris centraal en vieren we het 
begin van het nieuwe Scouting jaar. ‘S Ochtends om 9 uur worden alle 
leden verwacht bij het clubhuis om gezamenlijk het oude jaar uit te 
zwaaien. Iedereen krijgt dan een rode tulp uitgereikt die later op de dag bij 
het kampvuur een belangrijke functie heeft. Rond het kampvuur aan het 
einde van de dag is er een St. Joris verhaal, en daarbij zijn ouders van 
harte welkom. 
 
Seizoensafsluiting 
Jaarlijks wordt het seizoen afgesloten met een gezamenlijke barbecue 
waarbij ouders en belangstellende familieleden ook worden uitgenodigd. 
Het middag programma zit voor de kinderen vol feestelijke activiteiten. 
 
Zomerkamp 
De eerste week van de zomervakantie in het basisonderwijs gaan zowel 
Welpen als Scouts een week op kamp. De Explorers plannen in 
gezamenlijk overleg het tijdstip waarop zij meestal 10 dagen op kamp gaan. 
De Blauwe Vogel Scouts gaan met Pinksteren vier dagen om kamp. 
 
Jamboree On The Air 
Tijdens een wereldwijd vastgesteld weekend in oktober (3

e
 weekend) 

zoeken Scouts over de hele wereld met behulp van radiozendamateurs 
contact met elkaar via de zender. Voor alle kinderen staat de opkomst in 
het teken van communicatie. De leiding en Explorers hebben een 
weekendkamp in thema. 
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Voorbeeld bagagelijst voor op kamp: 
(zorg dat alles is voorzien van je naam) 
 
- Zaklantaarn 
- Luchtbed en pomp of slaapmat 
- Slaapzak / lakenzak 
- Kussentje 
- Zeep / tandpasta 
- Tandenborstel 
- Washandjes 
- Handdoeken  
- Sportschoenen 
- Ondergoed (om elke dag te 
verschonen) 
- Uniform (heb je uiteraard aan) 
- Kam / borstel 
- Zwemkleding 
- Spelletje 
- Portemonnee (met aangegeven 
zakgeld) 
- Medicijnen (afgeven bij de leiding) 
- Dagrugzak 
 

- Pyjama 
- Warme trui 
- Sokken 
- Regenkleding 
- Schoeisel (goed en voldoende) 
- Bord, mok en bestek 
- Broeken (kort en lang) 
- T-shirts 
- Andere goede bovenkleding 
- Theedoeken 
- Extra deken (bij kou) 
- Zakdoeken 
- Stevige tas of rugzak waar alles in 
zit 
- Kussensloop voorzien van naam 
(voor vuile was) 
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Contact: 

 
Karel Doorman Groep Zutphen 
 
 
Secretariaat: Arnold Kaldenbachstraat 5 7204 VC Zutphen 
Bank:  NL91 RABO 0307 1885 90 
Clubhuis: Deventerachterpad 3 7203 AW Zutphen 
Telefoon: 0575-518960 
E-mail:  info@scoutingkdg.nl  
Web:  www.scoutingkdg.nl  

 

mailto:info@scoutingkdg.nl
http://www.scoutingkdg.nl/

