SCOUTING PRINS WILLEM VAN ORANJE

Belofte en wet
Je mening over de belofte en wet motiveren aan de hand van een
werkstuk of door het uitvoeren van een activiteit.
Bijl en mes
Op een juiste manier een (dode) boom omhakken/zagen.
Creativiteit
Een foto-, film-, videoreportage of stripverhaal maken van een
gebeurtenis in je woonplaats.
Diversen
Kunnen omgaan met een benzine vergasser, een gastank kooktoestel en
een petroleum vergasser.
E.H.B.O.
Kunnen optreden bij shock, electriciteits- en verkeersongevallen.
Vergiftigingen weten te behandelen. Vervoersmethoden kunne
demonstreren. Met een zwachtel het hand-, knie-, hiel-, en voetverband
kunnen aanleggen.
Kaart en kompas
Je kunnen oriënteren zonder een kompas. Een horizon-,
recognografische-, panorama-, en routeschets kunnen maken. Een
hiërogliefenroute kunnen maken en lezen.
Kamperen
Een schuilhut van natuurproducten maken en er een nacht in
doorbrengen. Primitief een warme maaltijd bereiden.
Natuurkennis
Een herbarium van 15 eetbare planten maken en bijzonderheden erbij
schrijven, waaronder de bereidingswijze van elke plant.
Pionieren
Een pionierobject bouwen. De eind- en oogsplits kunnen maken. Kunnen
werken met blokken en houvasten.
Sport
Twee van de volgende eisen aftekenen:
* een graadverhoging in een sport behalen,
* 500 meter vrije slag - zonder onderbreking- zwemmen,
* hardlopen ronde de IJzeren Man binnen 30 minuten,
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* buikschuiven over de gracht om ‘t Eilandje binnen 3½ minuut.
Zwerven
Een driedaagse primitieve voettocht van circa 35 kilometer lopen met
een verkenner dir eerste klas zwerven nog niet heeft afgetekend. In de
uit te voeren opdrachten in ieder geval:
* logboekomslag vervaardigen,
* van elke dag een verslag schrijven met weerrapportage,
* een schets maken (horizon-, recognografisch- of panorama- schets)
* van een stuk route een stripkaart of aangezichtsstripkaart maken,
* van een stuk route een kruispunten-, aangezichtskruispunten- of
kruispuntenpijltjes-route maken,
* een oleaat lopen, een meetmethode toepassen,
* posten met natuurlijke hindernissen overwinnen,
* de kampeertechniek goed toepassen.
Minstens 60% van het maximum te behalen aantal punten halen.
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