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Doelen 
 

 

Je weet hoe het is om als scheidsrechter een spel te leiden, je kent de 
belangrijkste technieken van een sport en weet ook hoe je een sportieve 
activiteit kunt organiseren. Je hebt inzicht in je team en weet je 
ploeggenoten op het juiste moment in te zetten, zodat iedereen tijdens 
een spel doet waar hij/zij goed in is.  
 
 

Om dit insigne te behalen, moet je de bovenstaande doelen bereiken. Dit doe je door een aantal 
challenges uit te voeren. Deze challenges kunnen door je leiding zelf bedacht worden. Je leiding kan 
er ook voor kiezen gebruik te maken van de voorbeeld challenges die hieronder beschreven staan. 
Vraag dus aan je leiding welke challenges je moet doen om dit insigne te behalen. 
 
 
Challenges 
Voer minimaal drie van de vijf onderstaande challenges uit: 
 
1. Zoek de regels van een Olympische sport op en speel vervolgens deze sport met je ploeg. Jij 

neemt de rol van scheidsrechter op je. Waterscouts zoeken de regels van het wedstrijdzeilen op 
en zeilen met de ploegen binnen de troep een wedstrijd volgens de officiële reglementen. Jij bent 
diegene die de tijden opneemt en de protesten afhandelt. 
 

2. Leer de belangrijkste technieken van een sport. Bijvoorbeeld: leer hoe je iemand kunt zekeren, 
hoe je iemand uit het water redt of leer de techniek van het lange afstandslopen.  
 

3. Organiseer met een groepje een zeskamp met Sport & Spel-activiteiten op het land of op het 
water. 
 

4. Speel een spel (dit kan elke categorie spel zijn) en verander de spelregels. Bedenk eerst welk 
effect dit kan hebben op het spel, en speel het spel vervolgens met de nieuwe regels. Wordt het 
spel leuker?  
Waterscouts kunnen ook een spel spelen waarbij zij geen fok, groot zeil of roer mogen gebruiken. 
Welk effect heeft dit op het spel? Wat is de nieuwe uitdaging?  
 

5. Wat is het ideale team? Bedenk voor een sport, een bosspel, een denkspel of de bemanning voor 
je vlet welke kwaliteiten je nodig hebt en stel uit je eigen troep de beste ploeg samen. Bepaal ook 
welk lid van je ploeg welke taak op zich neemt tijdens het spel, omdat hij/zij daar het beste in is.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


