
Zeescoutshemd: Wat moet waar?? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

 

 

 • Wat? Scouting lintje 

• Waar? Op de linkermouw. Dit tekentje kan je bij ons kopen 

B Blauwe wimpel 

A 
• Wat? Zeescoutsbelofteteken 

• Waar? Op het linkerschouderklepje 

• Wat? Blauwe wimpel lintjes, Scheepsmakkers en Zeeverkenners 

 Krijgen deze lintjes als ze meegaan op blauwe wimpels 

• Waar? Op de linkermouw 

C 

D De KELLE 
• Wat? Kenteken van het district de kelle 

 Je krijgt dit tekentje als je meedoet aan districtactiviteiten, ook  

 De tekentjes van gouwweekends zoals Camnobabe, Flogga  

mogen hier ook komen 

• Waar? Op de linkermouw 

E 
• Wat? Internationaal  scoutskenteken 

• Waar? Op de linkermouw, je kan het bij ons kopen 

F 
• Wat? TNV kenteken (bewijs van kennis van nautische vaardigheden) 

• Waar? Op de linkermouw, krijg je per geslaagd deelinsigne 

G 
• Wat? Tekentjes van Jamboree of Flamboree 

• Waar? Op de linkervoorzijde, krijg je deelneemt 

H 
• Wat? Tekentjes van persoonlijke ervaringen, zoals een teken van  

 Nederland na zeeverkennerskamp in Nederland 

• Waar? Op de rechtervoorzijde 

 I 
• Wat? lintjes van hopper jeugdverblijven 

 Je kunt ze alleen kopen op de desbetreffende jeugdverblijven  

• Waar? Boven kenteken “België” 

J 
• Wat? lintje van België  

• Waar? Boven de linkerborstzak, kan je bij ons kopen 

TNV 



 K 
• Wat? Belofte teken van de Zeewelpen (oranje 1

e
 jaar, grijs 3

e
jaar) 

 Je krijgt die als je je belofte gedaan hebt op kamp 

• Waar? Bovenop de linkerborstzak 

L 
• Wat? Het jaarkenteken 

 Dit tekentje krijg je bij ons na betaling van jaarlijks lidgeld 

• Waar? Op de rechtermouw 

M 
Scouts en Gidsen Vlaanderen 

Zeescouts De Schorre 

• Wat? Het groepslintje, dit krijg je als je je eerste hemd koopt 

• Waar? Op de rechtermouw, boven het jaarteken 

N 
• Wat? Het huidige takkenteken 

 Dit tekentje krijg je bij ons na overgang naar een nieuwe tak 

• Waar? Boven de rechterborstzak 

O
• Wat? Het nestdriehoekje, dit tekentje krijg je bij de zeewelpen als  

 men je in nesten wordt verdeelt  

• Waar? Bovenaan de rechtermouw 

P
• Wat? Het patrouillelintje, dit tekentje krijg je bij de scheepsmakkers  

 als men je in patrouilles wordt verdeelt   

• Waar? Achter het linkerschouderklepje 

Q
• Wat? Taktekentjes van vroegere takken  

• Waar? Op de achterzijde van je hemd 

R
• Wat? Jaartekentjes van vroegere takken  

• Waar? Op de achterzijde van je hemd 

Opmerking: 

• Gelieve aan de richtlijnen te houden zo houden we wat uniformiteit in de scouts 

• Niet alle kentekentjes zijn verplicht alleen L, M, N en J zijn verplicht 

• Ben je niet zeker over iets, vraag het aan de groepsleiding 

S
• Wat? Kenteken 100 jaar zeescouting 

 Kreeg je als meedeed aan een 100 jaar zeescouting activiteit 

• Waar? Op de linkermouw 


