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Woord van de voorzitter
Beste Fergusonners!
Wat een geweldige tijd hebben we achter de rug! Vanuit de overheid en Scouting
Nederland mogen de zomerkampen doorgaan. Het allerleukste, spannendste, gezelligste
en scoutiefste moment van het jaar. En iedereen gaat mee, toch? Er wordt door de leiding
hard gewerkt aan de voorbereidingen.
En sinds 27 april hebben we een echte RIDDER in ons midden! Onze erevoorzitter HansBert heeft uit handen van onze burgemeester het koninklijk lintje voor al zijn vrijwilligerswerk (voor scouting en menig andere organisaties) in ontvangst mogen nemen. Hans-Bert, nogmaals
gefeliciteerd! We zijn trots op je!
Dat alles weer normaler wordt, voelt als een beloning voor het volhouden. Het volgen van al die regels. Scouting
en school via de computer... Dankzij iedereen, zowel leiding, leden als ouders, kunnen we eindelijk weer vooruit
kijken. En wie weet kunnen we na de zomervakantie ook weer denken aan groepsactiviteiten!
Voor nu succes gewenst aan alle leiding met de laatste zomerkamploodjes
en geniet van de nieuwe Fergusonpost!
Tot zaterdag!
Bas Saraber

Ridder in Orde van Oranje Nassau
Onze eigen erevoorzitter Hans-Bert Griffioen heeft maandag 26 april uit handen van onze Burgemeester Jan
van Zanen een koninklijk lintje gekregen.
Met het ontvangen van dit lintje is Hans-Bert geridderd in de Orde van Oranje Nassau. Dankzij de inzet van Edith
(dochter) en vele vrienden en bekenden van Hans-Bert, is de afgelopen tijd een indrukwekkend dossier
aangelegd met daarin getuigenissen van alle organisaties en activiteiten waarbij Hans-Bert de afgelopen jaren
betrokken is geweest en nog steeds is. Zeker zijn jarenlange inzet voor onze eigen scoutinggroep, scoutingregio
Den Haag en Scouting Nederland, zijn een groot wapenfeit. Maar daarnaast is Hans-Bert actief als
budgetmaatje, de voedselbank, de kerkenraad en nog veel
meer. De lijst is te lang om alles op te kunnen noemen!
Bij deze willen we namens alle leiding en leden van Scouting
Ferguson Hans-Bert van harte feliciteren met deze
welverdiende onderscheiding!
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Duinknagertjes – Bevers
Beverkamp!
De Bevers hebben weer heel wat beleefd de afgelopen
weken. Na een aantal geplande weekenden die niet door
konden gaan, stond het tijdens Hemelvaartweekend van
2021 toch echt het zomerkamp op de agenda. Na papa en
mama een laatste kus te hebben gegeven, stonden de
Bevers voor een grote uitdaging. Astronaut Sander was op
de Clan geland met een kapotte raket.
De Bevers konden hem helpen door de sleutel van de raket
te vinden en hem opnieuw op te starten. Hierna mochten
ze mee op ruimtereis langs allerlei planeten. Zo begonnen
ze op de maan waar alles gewichtloos is en alles zo licht als
een watje voelt. Hierna was het tijd voor een hapje
ruimtevoer samen met astronaut Sander. De dag werd
afgesloten met de film Spacebuddies op het grote scherm.
Op zaterdag stonden de planeten
Neptunus en Venus op het
programma met waterspelletjes en
ochtendgymnastiek.
‘s-Middags hebben de Bevers zich
uitgeleefd tijdens het Powerzone
feestje op de Uithof. Hier hebben
ze leren boogschieten, klimmen en
zelfs vliegen vanaf grote hoogte.
Terug op de Clan stond een
vliegende ruimteburger met rösti
sterren als avondeten te wachten.
Na het eten kon een echt
kampvuur natuurlijk niet
ontbreken en astronaut Sander
had nog wat marshmallows in zijn raket gevonden om te smelten op het
vuur.

De laatste dag belandden de Bevers helaas nog even in een zware
storm. De raket kreeg tijdens de reis te maken met een
meteorietenregen.
Gelukkig hebben de Bevers ook dit doorstaan en konden ze veilig
afscheid nemen van astronaut Sander en de raket.
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Muurbloemen – Welpen Meisjes
Hallo allemaal!
Welkom bij weer een nieuw stukje van de Welpen
Meisjes.
De afgelopen weken hebben wij veel
buitenopkomsten gehad. Tijdens één van deze
opkomsten hebben we bezoek gehad van Slimey.
Slimey heeft de kinderen geleerd hoe ze de
perfecte slijm kunnen maken. Dit ging heel erg
goed! We hadden blauw slijm, rood slijm, roze
slijm, slijm met glitters en nog veel meer! (sommige leiding vonden de glitters alleen iets minder leuk)

De meiden hebben ook geleerd hoe ze een perfecte brug kunnen
maken van satéprikkers en dropjes. Iedereen begon heel goed maar
aan het einde begaven helaas alle bruggen het tijdens de eindtest.

Daarnaast hebben we ook een opkomst gehad waarbij
ze in groepjes tegen elkaar moesten strijden om een zo
hoog mogelijk record neer te zetten. Dit moesten ze
doen door zoveel mogelijk spellen te doen.
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Hopman Vertelt door Johan van Alphen
Hallo Fergusonners,
Daar staat het, zwart op wit, in april 1981 werd ik leider. Kort daarna behaalde ik mijn erkenningen voor leiderschap en
kamp in trainingen bij het Haagse gewest van Scouting Nederland. Dat zijn 40 jaren actief voor scouting als erkend, euh
bevoegd, euh gekwalificeerd leider. Scouting heeft zich vanaf de start in 1907 ingezet voor bekwame
leiders. Er werden aan volwassenen al gauw cursussen gegeven in technische en ook persoonlijke
vaardigheden. Cursussen werden afgesloten met een bewijs op papier of door afgifte van een teken
voor op het uniform. Leiders en jeugdleden deden eigenlijk al meteen aan een leven lang leren.
Learning by doing, klasse-eisen, vaardigheidsinsignes, jaarsterren, Gilwellkralen,
woudloperssnoeren, Jacobsstaf, Zilveren Gaai; alles ging en gaat nog steeds over toenemende
vaardigheid en ontwikkeling van leiderschap over jezelf en anderen. Het is een van de pijlers van het Spel van Scouting. Hoe
heeft zich dat ontwikkeld naar nu?

Volmacht - Vanaf het begin van de scoutingorganisaties in Nederland werden eisen gesteld aan leiders. Onze groep was
aangesloten bij De Nederlandse Padvinders (NPV) en er waren volmachten voor (assistent-)leiders, groepsleiders,
commissarissen en ze werden afgegeven voor één functie. Het was een papieren certificaat, afgegeven door het landelijk
bestuur van de NPV, dat je moest inleveren als je stopte met de functie. Er werden leiderstrainingen voor gegeven en die
bestonden uit een theoretisch en praktisch deel dat door trainingscommissarissen werd afgenomen en beoordeeld (je kon
er dus voor zakken!). Een volmacht gaf stemrecht in de leidersraad en de vereniging.

Erkenning - Met de vorming van Scouting Nederland worden vanaf begin jaren 70 aan leiders erkenningen afgegeven door
het bestuur van Scouting Nederland. Een erkenning gold voor een functie per speltak: leider, trainer of organisator. Het was
een papieren dubbelgevouwen kaart en je kreeg ervoor geen insigne of ander teken voor op je uniform. Je moest daarvoor
de zg. Basiscursus volgen. Die erkenning is bij Scouting Ferguson niet heel populair geweest, dat ook een beetje versterkt
werd door onze Fred Regeer met zijn motto: “Als je oud genoeg bent om leiding te geven aan kinderen, ben je ook oud
genoeg om mee te praten en stemmen in de groepsraad”. Een erkenning werd niet afgegeven als een training (gedeeltelijk)
niet gevolgd had. De behaalde erkenning gaf formeel stemrecht in de groepsraad en de vereniging.

Bevoegdheid - In de jaren 90 werden de erkenningen vervangen door verklaringen van bevoegdheid. Deze verklaring werd
afgegeven door het groepsbestuur van de scoutinggroep. Deze gold per speltak en er waren bv. geen
teamleidersbevoegdheden. Er was geen papieren bewijs, behalve insignes voor op je uniform. Bij Scouting Ferguson is hier
niet heel strak mee gewerkt en sinds 2005 was een bevoegdheid niet meer gekoppeld aan stemrecht.

Kwalificatie - De kwalificatie is ingevoerd in 2010 en is een administratieve bevestiging door praktijkbegeleider en
praktijkcoach. Deze geldt per functie voor een aantal speltakken. Een papieren bewijs is facultatief,
maar je krijgt altijd een kwalificatieteken voor op je Scoutfit. Het lidmaatschap van
Scouting Nederland verplicht niet tot het behalen van een kwalificatie; aan de
kwalificaties wordt in de groep actief gewerkt.

Ontwikkeling - Je ziet dat de bewijzen of iemand leider is of mag zijn, in de loop
der jaren steeds lager in de organisatie van scouting terecht gekomen zijn. Werden erkenningen en
volmachten nog afgegeven door het landelijke bestuur en waren ze zuiver persoonlijk en per functie;
de kwalificaties zijn nu administratieve vastleggingen van competenties en dat houdt ook verband met de samenstelling
van een team. Vastlegging gebeurt op groeps- en regionaal niveau en ze gelden voor een aantal speltakken.
Wat niet veranderd is, is het commentaar op de eisen en de tijdsinvestering om jezelf volwaardig leider te mogen noemen.
Toch is er niet het idee dat het leiderschap in Scouting Ferguson zomaar te krijgen is.
Meedoen, ervaren, gesprekken met de praktijkbegeleider, focussen op competenties,
proberen, eigen ontwikkeling vorm geven, soms een gesprek met de praktijkcoach en
dan een kwalificatieteken krijgen. Van een cursus naar een leerproces; van
puntmeting of je iets kan in een cursus, naar een volgproces in je team en met de
praktijkbegeleider. Slapper is het niet geworden, persoonlijker zeker wel.
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Kilkerranhorde – Welpen Jongens
Hallo allemaal,
De Welpen jongens spelen lekker door in de jungle. De ene keer gaan we naar het strand, de andere
keer doen we een groot handelsspel in het bos! En van een renspel voor de Clan tot echte pizza’s
maken! We zien ook dat er veel nieuwe jongens bij de Welpen komen kijken en dat vinden de leiding
en ook de andere Welpen hartstikke leuk!
Naast de normale opkomsten is de leiding ook al druk aan de slag met het Welpenweekend (12/13
juni) en het aankomende zomerkamp! Kortom, genoeg leuke dingen die op de planning staan!
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Sunflowers – Scouts Meisjes
Post-it Fun
Waar iedereen Post-it's vandaag de dag gebruikt in zijn ‘Agile’ omgeving, vergeet je wel eens dat je
met Post-it's ook hele leuke spelletjes kan doen en daarom zijn ze ook voor scouting uitermate
geschikt! Een greep uit de doos: Post-it Pictionary, een Post-it estafette en (zonder Post-it's, maar ook
leuk!): geblinddoekt tekenen op instructie en vervolgens raden wat je getekend hebt! Het was weer
een gezellige opkomst!
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Stierentroep– Scouts Jongens
Bij de Scouts jongens zijn de zomerkampvoorbereidingen in volle gang!
Niet alleen de leiding is er druk mee bezig, ook de Scouts zelf zijn zich goed aan het
voorbereiden. In de afgelopen weken hebben ze al geoefend met het pionieren om een
keuken te bouwen, verschillende routetechnieken voor de hike, en zelf pizza’s maken.
Binnenkort hebben we (eindelijk!) het eerste kampeerweekend van het jaar, daarna is
iedereen klaar om op kamp te gaan!

Colofon
De redactie van de FergusonPost wordt gevormd door:
De Wijze Woudloper, De Koene Ridder & El Mouso.
E-mail: redactie@scoutingferguson.nl
Website: www.scoutingferguson.nl
Muurbloemweg 41, Den Haag
Leuke ideeën, interessante verhalen? Schroom niet en mail de redactie!

Voor de laatste nieuwtjes en foto’s volg Scouting Ferguson ook op Facebook
www.facebook.com/scoutingferguson
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