
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Federatie Scouting Europa - Nederland 
 
 
De Federatie Scouting Europa - Nederland (FSE-Nederland) is de leukste scoutingorganisatie van 
Nederland; een kleine landelijke scoutingorganisatie met tradities en veel internationale contacten. 
In dit informatieblad vertellen we je graag meer over onze ‘kernwaarden’ Europa, traditie en 
buitenleven, maar ook over onze geschiedenis, organisatievorm, scoutingmethoden en toekomst. 
We stellen ons graag voor! 
 
Scouting bij de FSE 
 
In 1907 is scouting gestart met een kamp van Robert Baden-
Powell voor een groep verkenners op Brownsea Island in 
Engeland en met zijn boek Scouting for Boys. Scouting werd in 
korte tijd zeer populair; in Engeland, in Nederland, over heel de 
wereld. Het was nieuw, avontuurlijk, maar vooral ook veelzijdig 
en afwisselend. Plezier staat voorop. 
 
In elk land is scouting gelijk en borduren ze voort op de ideeën 
van Baden Powell. Tussen scouts zijn enorm veel gelijkenissen. 
Toch is scouting in elk land op een andere manier georganiseerd. 
De meeste landen kennen verschillende nationale 
scoutingorganisaties of zelfstandige groepen. Elke organisatie 
heeft zijn eigen unieke thema en accenten. In Nederland zijn 
verreweg de meeste scoutinggroepen aangesloten bij Scouting 
Nederland. Toch kent ook Nederland een aantal zelfstandige en 
nationale organisaties. Een van die organisaties is FSE-Nederland 
en dit onderscheid ons in de manier waarop we het scoutingspel 
spelen: 
 
Europa 
FSE-Nederland is aangesloten bij de Confédération Européenne de Scoutisme (CES). We zijn dus sterk 
Europees gericht en gaan de grenzen over. We werken veel samen met groepen uit België, Duitsland, 
Groot-Brittannië, Italië, Litouwen, Polen en Spanje. Binnen de FSE ligt de nadruk op Europees 
broederschap. Aansluiting bij de CES maakt samenwerking mogelijk, maar zorgt er ook voor dat je 
elkaar steeds weer opnieuw tegenkomt en een lange vriendschap opbouwt. Verderop lees je meer 
over de CES. 
 
Traditie 
Wij proberen ons sterk te maken voor een manier van scouting zoals Baden-Powell die heeft 
bedoeld. Lees Scouting for Boys maar eens. Met dat boek is scouting eigenlijk begonnen. Het 
beschrijft allerlei verkennersvaardigheden met tips en trucs, maar legt ook de nadruk op 
hulpvaardigheid en onbaatzuchtigheid, burgerzin, moed, vindingrijkheid, discipline en 
improvisatievermogen. Natuurlijk is een aantal wetenschappelijke en geneeskundige principes uit het 
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boek achterhaald, maar de normen en waarden uit de begintijd van scouting spelen nog altijd een 
belangrijke rol.  Je herkent in onze uniformen en ceremonie veel jarenlange traditie, maar ziet die 
traditie juist ook terug in de beleving van het scoutingspel en in de ontwikkeling van bever tot leider. 
Je blijven ontwikkelen en openstaan voor nieuwe ideeën hoort daar ook bij. 
Voor de meeste leden is scouting ‘a way of life’. De echte weg om geluk te bereiken is door geluk aan 
andere mensen te geven, schreef Baden Powell; probeer deze wereld een beetje beter achter te 
laten dan je haar gevonden hebt. Wees paraat! 
 
Buiten 
Het buitenleven en een actief scoutingspel staan binnen FSE-Nederland centraal. In je clubhuis doe 
en leer je een veel, maar het echte avontuur ligt buiten. Leden van de FSE zijn actief en willen graag 
nieuwe dingen ontdekken. Je leert je weg vinden in de natuur. Wees tevreden met wat je hebt en 
maak er het beste van, zei Baden Powell; kijk naar de zonnige kant van dingen in plaats van de 
duistere. Geniet van het leven en van alles dat in de wereld te vinden te is. 
 
Geschiedenis 
 
De FSE-Nederland is in 1969 opgericht om het scoutingspel op de traditionele wijze voort te zetten 
zoals Baden Powell in 1907 in Engeland begonnen is. Het buitenleven en de actieve beleving van 
scouting staan centraal. 
 
FSE-Nederland is autonoom en onafhankelijk van geloof en politiek. De oprichting was op 1 januari 
1969 in het Limburgse Schaesberg (bij Heerlen) en in de beginjaren kende de FSE 7 groepen, 
voornamelijk in Limburg en Brabant. Dit waren vooral bestaande groepen die in 1973 niet 
samengevoegd wilden worden tot één vereniging Scouting Nederland. Zij wilden hun eigen identiteit 
houden en zochten aansluiting bij de FSE. 
 
In 1978 heeft FSE-Nederland aan de voet gestaan van de oprichting van de Confédération Européene 
de Scoutisme (CES) om de samenwerking tussen verschillende groepen in Europa vorm te geven. 
Duidelijk is dat FSE-Nederland hiermee, net als de FSE in Engeland een andere richting koos dan 
enkele FSE’s die we in andere Europese landen nog tegenkomen en waar naast basic scouting het 
geloof een zeer belangrijke rol speelt. 
 
In Rijswijk zat de FSE Impala-groep tot begin jaren ‘80. De FSE Ashanti-groep werd opgericht in 1982, 
groeide snel en was tot 1993 lid van FSE-Nederland. De groep draaide in Zoetermeer, waar in 1990 
ook de FSE Brownsea Island Groep startte. Deze groep kende op haar hoogtepunt bijna 100 leden, 
maar is gestopt in 2006. Ook de Zoetermeerse  FSE Lord Baden-Powell Groep is enige jaren lid 
geweest van FSE-Nederland. 
 
Momenteel kent FSE-Nederland geen actieve 
scoutinggroepen voor welpen, kabouters, verkenners en 
padvindsters. FSE-Nederland is sinds 2010 aan een doorstart 
begonnen en de leden hebben in 2010 de Da Vinci Rovers 
gestart. Deze groep heeft in de zomer van 2013 het 
internationale CES-evenement 'Eurojam' in Ommen 
georganiseerd. FSE-Nederland is sindsdien gestaag aan het 
groeien. 
 
Da Vinci Rover Crew 
 
In 2010 zijn we met alle leden van FSE-Nederland de Da Vinci 
Rovers gestart. Met deze ‘rover crew’ komen we zo’n 10 
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keer per jaar bijeen. We gaan dan actief op pad in de omgeving van Zoetermeer. De afgelopen jaren 
wijn we heel druk geweest met de Eurojam die wij in de zomer van 2013 organiseerden. Daarnaast 
nemen we deel aan de jaarlijkse internationale CES-Meeting, de CES-Rovermoot en ScoutNet. 
 
De groep is vernoemd naar Leonardo da Vinci. De creativiteit en vindingrijkheid van Da Vinci passen 
uitstekend bij onze groep, waarin we altijd bezig zijn met leuke nieuwe projecten en uitdagingen en 
dat op kampen ook graag aan anderen laten zien. 
 
De Da Vinci Rovers zijn het bewijs dat het scoutingspel niet ophoudt als je 18 bent.  
 

 
 
Toekomst 
 
Met 25 rovers zijn we nog geen grote organisatie, maar volop actief. Nu Eurojam 2013 voorbij is, is 
het tijd voor nieuwe ambities binnen de FSE. 
 
Wij richten ons actiever op scoutinggroepen voor de jeugd binnen FSE-Nederland. We kunnen een 
groep starten, maar hopen ook dat bestaande groepen enthousiast zijn over onze organisatie en zich 
in de komende jaren willen binden aan de FSE. 
 
Internationaal zullen we de huidige contacten warm houden en met name de contacten met de 
zuidelijke Europese landen uitbreiden. Binnen de CES willen we ook na de organisatie van Eurojam 
2013 een grote rol blijven spelen. 
 
CES 
 
In 1978 heeft FSE-Nederland aan de voet gestaan van de oprichting van de Confédération Européene 
de Scoutisme (CES) in Brussel om de samenwerking tussen verschillende groepen in Europa vorm te 
geven. Daarnaast bieden de bij de CES aangesloten organisaties een alternatief voor de toen (en nu) 
optredende vervlakking van scouting door in hedendaagse vorm vast te houden aan de 
scoutingtraditie zoals Robert Baden-Powell dit bedoeld heeft. DE CES is eigenlijk een afsplitsing van 
de vroegere FSE, dat veel belang hechtte aan godsdienstige elementen in de programma’s van de 
scoutingverenigingen. Er kwam een splitsing in CES en UISGE-FSE. De Britse en Nederlandse CES-
organisaties heten nog steeds FSE. In de volgende jaren sloten zich bij de CES meer organisaties aan 
met verschillende tradities en oorsprong. 
 
De CES is vooral gestart om scouts uit verschillende Europese 
landen samen te laten komen door het organiseren van 
activiteiten als de Eurojam, het Whitsun Camp en de Rover 
Moot en het ondersteunen van samenwerking tussen 
Europese groepen onderling. 
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Naast FSE-Nederland zijn op dit moment scouts aangesloten uit: 

 België (Europe et Scoutisme (E&S)); 

 Duitsland (Bund Europäischer Pfadfinder (BEP)); 

 Engeland (European Scout Federation - British Association (FSE-UK)) en; 

 Italië (Federazione Scautistica Italia - Federazione del Movimento Scout Italiano (ASCI)); 
Ook heeft de CES vriendschapsbanden met de Organización Juvenil Española (OJE) in Spanje en 
Zwiqzek Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR) in Polen. De Braziliaanse AESPI - Grupo Escoteiro Piraí is 
sinds kort onze ‘corresponding member’. 
 
Zie www.ces-scout.eu voor meer informatie over de CES. 
 
Eurojam 
 
Eens in de 4 jaar houdt de CES een Eurojam. Een paar honderd scouts uit Europa beleven midden in 
de zomer een week lang een actief en leuk programma. Ze ontmoeten veel oude bekenden en 
maken nieuwe vrienden. De organisatie van de Eurojam is altijd in handen van de nationale 
organisatie van het gastland. 
 
De allereerste Eurojam was in 1981 in het Engelse Bramhope. 
De eerste Eurojam georganiseerd door FSE-Nederland was in 
1989 in Heeze. 
 
In de zomer van 2013 was het opnieuw de beurt aan 
Nederland en werd de Eurojam op scoutingkampeerterrein 
Gilwell Ada’s Hoeve in Ommen gehouden. Maar liefst 555 
scouts namen deel en beleefden hun avonturen rond het 
thema Joris en de draak. Ben je geïnteresseerd, kijk dan maar 
eens op www.eurojam2013.eu. 
 
De Spaanse OJE organiseert de Eurojam in 2017. We zullen 
dan ons kamp inrichten in het noorden van Spanje. 

 
Logo 
 
Het logo van FSE-Nederland bestaat uit een Maltezer kruis met daarin 
een lelie. Het Maltezer kruis is het teken van de Maltezer Orde. Deze 
ridderorde verzorgde in de middeleeuwen gewonden. Met dit teken 
worden de leden van de FSE eraan herinnerd dat zij dienstbaar behoren 
te zijn. De lelie of pijlpunt is overgenomen van het scoutinglogo dat Lord 
Baden-Powell voor scouting bedacht. 
 

Onze organisatievorm 
 
FSE-Nederland is een vereniging en zetelt momenteel in Zoetermeer. Het kent statuten, vastgelegd 
bij de kamer van koophandel,  en een huishoudelijk reglement. De Nationaal Commissaris, Assistent 
Nationaal Commissaris, Nationaal Secretaris en Nationaal Penningmeester vormen het Nationaal 
Bureau. Dit is dus het dagelijks bestuur van onze organisatie. Daarnaast kent FSE-Nederland de 
Nationale Raad, waarin naast het Nationaal Bureau ook de groepsleiders, leiders van de zelfstandige 
onderdelen en internationaal gedelegeerden samenkomen. Alle leden van 18 jaar en ouder vormen 
de Nationale Vergadering; het hoogste orgaan binnen de FSE. 
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Onderdelen 
 
We kennen binnen onze scoutinggroepen de volgende onderdelen: 

 5 tot en met 7 jaar: bevers (gemengd); 

 7 tot en met 10 jaar: kabouters (meisjes) en welpen (jongens); 

 11 tot en met 17 jaar: padvindsters (meiden) en verkenners (jongens); 

 18 jaar en ouder: rovers (gemengd). 
De kabouters volgen het Bos van avontuur en het vaste thema bij de welpen is het Jungleboek. 
 
Ons uniform 
 
Bij FSE-Nederland dragen de mannen een kaki blouse en de vrouwen, bevers en welpen een 
lichtblauwe blouse. De desbetreffende leiding draagt de kleur van de kinderen in zijn of haar 
onderdeel. Bij alle onderdelen dragen we bij het uniform een effen donkerblauwe (spijker)broek of –
rok. 
 
Elke scoutinggroep heeft een eigen das. Deze wordt meestal over de boord gedragen. De Da Vinci 
Rovers dragen een bordeauxrode das met kaki bies. De leden van het Nationaal Bureau en dragen 
wanneer zij hun functie uitoefenen een donkerblauwe das met het logo van de CES. Ook het bureau 
van de CES draagt een donkerblauwe das. Alle leden van de FSE dragen om hun das een witte wokkel 
(Turkse knoop). 
 
Welpen en kabouters dragen een donkerblauwe pet met een klep en insigne. Verkenners en 
padvindsters dragen een zwarte baret met de FSE-speld. Alle overige leden dragen een zwarte baret 
of een (Stetson) hoed met de FSE-speld. 
 
Op de rechter mouw zijn badges te vinden die iets over de persoon in het uniform zeggen. Denk 
hierbij aan naambandjes van de groep, naambandjes van het onderdeel, tekens van de regio of 
behaalde vaardigheidsinsignes. Op de linker mouw zijn badges te vinden die iets zeggen over waar de 
persoon in het uniform aan heeft deelgenomen. Denk hierbij aan badges of bandjes van 
evenementen of kampen. 
 
Op de linker borstzak is het teken van FSE-Nederland te vinden; het Maltezer kruis met de Franse 
lelie. Op de rechter borstzak bevindt zich het teken van CES; de Europese koepelorganisatie waar 
FSE-Nederland bij aangesloten is. Boven de borstzak maken de naambandjes FSE-Nederland (links) 
en Europa-scouts (rechts) het uniform compleet. 
 
Het uniform moet in een oog opslag herkenning geven dat je scout bent van FSE-Nederland. Het 
straalt gelijkheid uit en ook rust en soberheid. Om die reden zie je op het uniform niet oneindig veel 
speldjes en ook niet van elk evenement een badge. 
 
Gekleurde bandjes over de epauletten tonen de functie als leider aan. Deze hebben de volgende 
betekenis: 

 wit: aspirant leid(st)er; 

 geel: welpen- of kabouterleid(st)er; 

 groen: verkenners- of padvindstersleid(st)er; 

 rood: roverleid(st)er; 

 oranje: groepsbestuur; 

 blauw: Nationaal Bureau; 

 blauwe bies over geel, groen of rood bandje: teamleider; 

 blauwe bies over oranje bandje: groepsleid(st)er; 



 

 gele bies over blauw bandje: assistent commissaris, secretaris of penningmeester; 

 2 gele biezen over blauw bandje: nationaal commissaris. 
 
De (hulp)gidsen en (assistent) hoofdkabouters dragen ter herkenning gele schouderlinten. De 
(assistent) patrouilleleiders, (assistent) rondeleidsters, troepleiders en vendelleidsters dragen witte 
strepen op de linker borstzak. 
 
Geïnstalleerde rovers dragen aan de linker schouder gekleurde schouderlinten in de kleuren geel, 
groen en rood. Na het met succes afronden van de training voor Rover Scouts worden groene of 
blauwe epauletten met de letters RS gedragen. FSE-Nederland kent net als andere 
scoutingorganisaties een Gillwell / Woodbadge training met de gebruikelijke wokkel en 'beads' voor 
leid(st)ers. 
 
Veel van bovenstaande symboliek en kleuronderscheiding op het uniform zie je ook terug bij de 
Belgische organisatie Europe et Scoutisme en de Engelse European Scout Federation (British 
Association). 
 
Methoden 
 
De FSE baseert haar werk op het patrouillesysteem en beschouwt groepsbijeenkomsten en kampen 
als wezenlijke onderdelen van het scoutingspel. Bijeenkomsten worden volgens een vast 
ceremonieel geopend en gesloten. Wij geven elkaar de linkerhand. 
 
De belofte 
Voor bevers, welpen en kabouters is de belofte als volgt: 

Ik beloof mijn best te doen: 
Mijn plicht te zullen doen tegen (God,) mijn land en Europa, 
De wet van de welpen/kabouters te gehoorzamen, 
En iedere dag behulpzaam te zijn. 

 
Voor verkenners, padvindsters en rovers luidt de belofte: 

Op mijn eer beloof ik ernstig te zullen trachten: 
Mijn plicht te doen tegenover (God,) mijn land en Europa, 
Iedereen te helpen waar ik kan, 
De scoutingwet te gehoorzamen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handboek 
Voor welpen, kabouters en voor verkenners en padvindsters is er een handboek om uiteenlopende 
kennis en vaardigheden binnen het scoutingspel te leren. Speelsgewijs wordt de kinderen van alles 
geleerd. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld knopen, pionieren, persoonlijke uitrusting, EHBO, 
routetechnieken, op houtvuur koken, communicatie, sport en spel. 
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Met de eisen uit de handboeken kunnen de welpen en kabouters hun petsterren verdienen. Deze 
staan symbool voor het openen van de ogen van de jonge wolven. Hierna kunnen zij gaan voor het 
insigne Wolf en Springende Wolf. 
 
De verkenners en padvindsters starten met de eisen voor de derde klasse en kunnen daarna een 
insigne verdienen bij het afronden van hun tweede klasse en eerste klasse en uiteindelijk hun BP-
insigne. 
 
Vaardigheidsinsignes 
Ook kent FSE-Nederland insigneboeken en insignes die op allerlei gebieden te behalen zijn. Deze 
vaardigheidsinsignes zijn voor welpen en kabouters driehoekig geel met blauw en voor verkenners 
en padvindsters vierkant wit met rood.  
 
 
 
 
 
 
 
Op zoek 
 
Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe avonturen, nieuwe vrienden en nieuwe paden. Nu zijn we vooral 
ook op zoek naar nieuwe groepen!  
 
Nieuwe groepen 
 
Wil je een nieuwe scoutinggroep opstarten of is jouw bestaande scoutinggroep op zoek naar net 
even wat anders binnen scouting in Nederland? Maak dan eens kennis met FSE-Nederland! 
  
FSE-Nederland biedt scoutinggroepen: 

 een onderscheidende scoutingorganisatie, anders dan andere scoutingverenigingen in 
Nederland; 

 een scoutingbenadering voortbouwend op tradities, maar toegepast in en aangepast aan 
deze tijd; 

 handboeken voor welpen, kabouters, padvindsters en verkenners; 
 insigneboeken en vaardigheidsinsignes voor welpen, kabouters, padvindsters en verkenners; 
 een shop met badges, naambandjes e.d.; 
 een link naar de leverancier van de lichtblauwe en kaki blousen; 
 samenwerking met een actieve rovergroep (Da Vinci Rovers) uit Zoetermeer en later hopelijk 

met meerdere FSE-groepen; 
 samenwerking binnen de Confédération Européenne de Scoutisme (CES), ook op 

groepsniveau; 
 deelname aan CES-kampen in Europa, zoals de Eurojam, Whitsun Camp, Indaba en  Rover 

Moot; 
 over enige tijd een scoutbase van de CES (een online database met technieken, spelideeën, 

foto’s, filmpjes uit de diverse landen); 
 training voor leidinggevenden vanuit samenwerking binnen de CES; 
 een bestuur dat alleen bestaat uit vrijwilligers en een eenvoudig huishoudelijk reglement als 

basis voor de organisatie; 
 op ieder moment telefonisch vraagbaak voor de groepen en frequent bezoek aan de 

groepen; 



 

 expertise binnen het bestuur en de Da Vinci Rovers, als het gaat om scoutingvaardigheden, 
spel, materiaal, organiseren en internationale samenwerking; 

 als lid slechts een lage jaarlijkse contributie. 
 
Binnen FSE-Nederland volgen de groepen alle bovengenoemde uitgangspunten, het huishoudelijk 
reglement en de methoden als het gaat om handboeken en insignes. Scoutinggroepen organiseren 
zelf: 

 het reilen en zeilen in hun groep; 
 hun ledenadministratie en financiële administratie; 
 hun verzekeringen en eventuele juridische ondersteuning. 

 
Nog meer informatie 
 
Wil je nog meer over ons weten? Kom langs, spreek ons aan, neem per email contact met ons op of 
kijk op www.fse-nederland.nl . 
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