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WACHT-STANDAARD

Deze stlnai~ard geeft een algemene richtlijn voor de gang
·van zaken,in de troep-wacht en Estuz~e-wacht van de
EIM-BAKp?;ESSERGROEP.

De standaard heeft het doel enige. regels voor het spelen van het "spel van verkennen"duidelijk vast te leggen·.
DE WACHT
De wacht speelt het spel van verkennen volgens het boek
"HET VERKENNEN VOOR JONGENS" geschreven door LORD BADEN
POWELL of GILLWEL. De wachten volgen zoveel mogelijk de
spelregels van Scouting Nederland en de aanwijzigingen
van de Landelijke Admiraliteit.Afwijkingen zijn in deze
standaard opgenomen.
·
DE BAKKEN

De bakken vormen samen de wacht en zullen als een

werkT

eenheid beochcuwd worden.Tenminste eenmaal per twee maànden houdt de bak een baksavond onder leiding van de boots
man bij een van de baksleden thuis« Het programma hiervoor wordt van te voren aan de leiding getoond, een verslag hiervan wordt opgetekend in het bakslogboek.
··
Iedere bak stelt een penningmeester aan voor de bakskas
en een materiaalmeester voor de balrnbezittingen. Van de
baksbezittingen wordt een materiaallijst aangelegd en bijgehouden met de aanschaffingsdatum en prijs. De baksleden
hiermee belast mogen geen boots zijn, tenzij de scheepsraad de bak toestemming verleend, ' och niet langer dan
drie maanden. Iedere 3 maanden levert de penningmeester
1 een overzicht van de bakskas in bij de leiding •
. De bakshock , welke is toegewezen aan de bak, wordt geheel
onder het beheer van de bak gesteld. Alle versierselen
die in de bakshoelc aanwezig zijn, zijn eigendom van de
bak en blijven ten allen tijde in de bakshoek. De bakshoek dient bij elke opening van de bijeenkomst schoon en
opgeruimd te zijn. Dit geldt tevens bij het sluiten van
áe bijeenkomst.
DE DIENS TBAK

De diens tbak is IS min.voor aanvang van de bije!:!·nkomst

aanwezig en zorgt voor het klaa.rm'3.lrnn van de vlag voor de
opening en het hijsen en neerlaten van de vlag en is veraantwoordelijk voor de vlag tijdens de t,;ehele bijeenkomst.
Tevens is de dienstbak verantwoord.elijk voor het schoonhouden van het lokaal en moet toezien dat dit lokaal ook
schoon blijft.

/

DE NIEUWELING/J.ONG:'.';/\ATJE

De nieuwel.inglJont;maatjë is diegene, die nog niet gein~talleerd is als zeeverkenner. Voor tot installatie wordt
~VJ~gegaan moet de nieuweling/jongmaatje in hoogstens
,2 maanden aan de volgende eisen voldoen:
l"Alle aanmonsteringsvoorNaarden hebben afgetekend.
i.Fi.egt::111,a tig de wacht/baksbijeerJro:nsten hebben bezocht.
J.Getoona hebben een echt padvind8r te willen zijn.
4.Deze standaard kennen en weten dat hij in het vervolg
hierna zal moeten handelen.
•
5.Een kompleet uniform bez.i tten, t"w. tok, das, shirt,
d.blauwe corduroybroek, S.N9riem (zonder haken)d"bl.sokken, webtas+inhoud, zwarte of donker bruine /blauwe
schoenen, werkkledine en witte lin.~en gympjes.
DE ZEEV?.:RKENNER

De zeeverkennnër nser'\t deel aan d.lle wacht of baksakti' viteiten, hieronder wordt ook verstaan het zomerkamp en
de weekends. Is een zeeverkenner verhinderd een bijeenko~st of aktiviteit bi,j te wonen dan meldt hij dit ten-··
minste .YQ.QJ;: de aanvang van deze bijeenkomst of aktiyiteit aan de leiding of boots. Verzuimt hij 3 opeenvolgende weken zonder voora..fgaand "bericht, dan toont hij.
hiermee geen aktief lid meer te zijn en is de ereraad bij
machte hem voor een bepaalde tijd te schorsen-Bij herhaling van dit verzuim kan totale schorsing volgen. Het
meegeven van een mondeling bericht aan een andere zeeverkenner die het vergeet door te geven,wordt als verzuim zonder reden beschouwd.
Na de installatie wordt van ied~::r:c zeeverkenner verwacht
dat zij/hij na 1 jaar de eisen va~ lichtmatroos beheerst,
en na 2 jaar de eisen van matroos beheerst.
DE KWARTIEID'IEESTER

De kwartiermeester wordt door de "::loots gekozen en moet
voldoen aan de ·volgendS: eisen:
"

1. Je klas (lichtmatroos)zijn en fn gevorderde staat

van 2~~ klas (n;atroos )zijn.
.2. Inst~~uktio in aanmonsteringsvoorwaarden kunnen geven.
J" In Gen proef'tijd van 2 maanden getoond hebben een

steun voor de boots te zijn en hem kunnen vervangen.

resultaten toeken maar zod~nig dat
h.et schoolwerk hier niet onàer lijdt.
Na de proeftijd draagt de boots de kwartiermeester
voor aan de e:::-eraad e:r. die Jran tot benoeming van de
niel.<w0 °k"Na.rtÜ''rmscs ter overgaan"
l-i-. Op de wa.cht goede

DE B001'S

De boots ·heeft de leiding van de bak, geassisteerd door
C.e kNartiermeester. Hij wordt docr stemming gekozen door
de baksleden, waarna de ereraad wo;::-dt gehoord. Kan geen
overeenstemming worden bereikt, dan b~slist de ereraad in
overleg met de leiding. Bin."lEm
.
een proeftijd van J maanden
moet de boot~ aan de volgende eü;e:1 voldoen:
l. 2e klas (matroos)zijn en in gevorderde staat van le
klas (volmatroos)zijn.
2" Ii;achtiging tot bootleiding Z-1-A bezitten.
3" Instructie in inst.-, Je klas en 2e klaseisen kunnen
geven"

VERKEI{NEN VOOR JEUGD" hebben gelezen.
_:5. In de proeftijd getoond hebben een bak te kunnen leiden •.
6. Gp de wacht goede resultaten boeken maar zodanig dat
het schoolwerk hier niet onder lijdt.
Voorts wor~t verwacht dat hij/zij belangstelling voor
,,:ijn/haa1" baksleden heeft ook bui ten scouting (welke
school, speciale eigenschappen) en .dat hij/zij weet hoever J~ baksleden zijn met hun klasse-eisen.
·
.:iJ/zij moet een programma kunnen samanstellcn voor een
"'.:iaksweekend, .avond of .m.iddag.
',
i-i?- d2: proei't~jd besli?t de ereraad in overleg met de leiè .. n.--: oE tot 1.nstallat.1.c kan worden overgegaan.
()PENI: Tt}S- en SLUITINGS CSREi'WNIE
ï)e -vYäggêp'àräctê-"fs Q"'ë êp8ï1Ing·s-.:: en sluitingsceremonie.
het hijsen van de Nederla.'1dse vl.2.g v1ord.t de padvind(st)erswct voorgelezen. Tijdens dezç ceremonie staan alle.
zseverkenncrs in de houdinfs en kijken :naar de vlag.
-NE'I' en BEIOFTE
Yr:-o:r.ze·-vracht wordt de wet en be lof te van de oude Neder1.andce Padvinders Vereniging resp.oude Ned .Padvindsters
Gilde gehanteerd.
DE SCHEEPSRAAD
De--s-C:fi"ëêpsraa1 heeft tot taak de wacht te besturen vol,-ens deze standaard. Leden van de scheepsraad zijn de
ooots en kv:artiermeesters. Voorzitter is een gekozen
otsman" De leiding van de wacht en evt.door leiding of
un ge-vraagde personen, treden als adviseurs op.
Van aJ.le raden wordt een verslag in een logboek bijgei'Duden door een te benoemen schrijver.
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~E SCHEEPSRAAD (vervolg)
STEMRECHT hebben .alle leden van de wacht die zitting hebben in de scheepsraad, behalve de adviseurs.
De leiding heeft het recht van VETO, doch zal hiervan
alleen in uiterste noodzaak gebruik maken met opgave van
reden.
.
.
~~s:uiton zijn alleen geldig wanneer twee-derde van het
aantal leden aanwezig is, terwijl uit iedere bak 1 lid
aanwezig moet zijn.
De besluiten treden in werking na goedkeuring van de
leiding.
In bepaalde omstandigheden (bv.tijd~ns weekenden en kam~en) kan de voorzitter besluiten alleen de boots voor de
scheepsraad_ op te roepen.
DE ERERAAD
lnctë" erêraad hebben zitting alle bootsen, de schipper
c:n 1 stuurman.
Voor de ereraad verschijnt elke nieuweling/jongmaatje di~
aan de aanmonsteringseisen heeft voldaan,alsmede alle ·.
zeeverkenners, die aan hun Je (lichtmatroos), 2e (matroos),
en le klas (volmatroos)eisen hebben voldaan. De ereraad beslist na (gedeelte lijk) testen van hun kennis o:f•.
tot installatie, dan wel uitreiking van·de klasse-in- ··
signes kan worden overgegaan.
re ereraad behandelt hierbuiten alle persoonlijke zaken,
. d.w.z.treedt op als een soort "rechtbank".De ereraad k?.u
een sanctie (stra.f)vaststellen na eerst de betrokke:1e (n)
gehoord te hebben. Als de voor de ereraad verschijnende
zelf lid van de ereraad is, wordt hij/zij tijdens de behandeling en beslissing van zijn/haar zaak tijdelijk
uitgesloten.
Stemrecht hebben alle leden. Leiding die geen zitting
in de ereraad hebben, en genodigden of deskundigen,
treden als adviseur op.Recht van VETO en besluitgeldigheid zijn gelijlc aan die van de scheepsraad. Er hoef't
niet uit iedere bak l lid aanwezig te zijn.Van elke
zitting ·worden no tulen bijgehouden.

_J

\

DE KADERBAK
De kaderbak bestaat uit de bootsen en de kwartiermeesters.
Pootsman is een gekozen boots.Hij/zij kiest een kwartiermeester uit de overige bootsen. De kaderbaksleden-dragen
hun bakskleuren op de linker schoude~epaulet.Alles verDleldt-onder DE BAKKEN is ook voor de kaderbak van toepassing. De kaderbak komt bijeen bu:.ten normale opkomsttijd •
Doelstelling is het uitvoeren van sreciale-of buiten de
normale wachtactiviteiten vallende- a)tiviteiten en het
steunen van de leiding bij bepaalde voorbereidingen.
Ook doet zij mee aan het door district etc.georganiseerde speciale kaderbakactiviteiten.
ALCOHOLGEBRUIK en ROKEN
Ingevolge een besluit van de groepsraad is het gebruik
van alcoholhoudende dranken zonder d.e uitdrukkelijke_
toestemming van de leiding niet toeges~aan.
Roken is eveneens niet toegestaan~
1
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In alle gevallen waarin deze stand.:;:-,:,;.rd niet voorziet
beslist de scheepsraad in overleg :11E t de leiding. ·
De standaard wordt elke eerste scl· 'ë;'.:·nsráad in november
(start winterseizoen)voorgelczer., v:;.Êi.rna tot eventuele
• • • ,.
k-?-~
aa n VUll1•ng o f Wl.JZJ.g1n
0 .~,., .. ""'"'·"----" ~. '"'·:.ucgaan.
Elke zeeverkenner dient een star:.fü1:::. :·d 1.n zijn bezit te
hebben en die aan zijn/haar ouder;:; ter inzage hebben
r,-
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gegeven.
De scheepsraad ziet erop toe dat .. :: gehandeld wordt in

bvereenstemming met deze standaarc: ..
Bij het verschijnen van deze uitgave, vervallen alle
voorgaande uitgaven.
Haarle~, januari 1981 •
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