
De Rover-trek geschiedt het best bij valavond, op een kruising van wegen. Verschillende 

voortrekkers versperren de weg, liefst in verschillende rangen. Vooraan staat de NCVT of een 

andere bevoegde leider, de Geestelijke Raadsman en een R.S. die de Bezant draagt. De 

kandidaat, beladen met zijn rugzak, komt hen samen met zijn peter tegemoet en houdt halt op 

een tiental meter. 

 

TR: Leider, als het God en u behaagt, vraag ik u om Rover-Scout te worden. 

 

LD: Je biedt je aan voor de Weg, maar weet je hoe de Weg zich aan jou aandient? 

 

TR Ja, leider. 

 

LD Heb je erover nagedacht dat je, om op Weg te kunnen gaan, moet beginnen met jezelf en 

je huis verlaten, dat je moet verzaken aan je egoïsme, aan je comfort, aan je zekerheden en dat 

je het moeilijke zal opzoeken en dat je niet terugschrikt voor een streng en hard leven? 

 

TR Ja, dat weet ik. 

 

LD Ben je bereid manhaftig en sober te blijven, nooit slaaf te worden van je bevliegingen, van 

modes, van dagelijkse vergissingen? Ben je bereid je gehele leven in een geest van armoede 

door te brengen? 

 

TR Ja, ik ben bereid. 

 

LD Heb je begrepen dat een Rover-Scout uit liefde voor de natuur en voor het kampleven zich 

niet kan tevreden te stellen met een waanwereld waar bedriegers het voor het zeggen hebben? 

Beloof je om je gedachten en je handelingen ten volle at te stemmen op de eisen van het 

reële? 

 

TR Ja, ik beloof het. 

 

LD Heb je begrepen doorheen de kommer en de smart van de mensen die we bij onze 

ondernemingen en diensten ontmoet hebben, dat je het leven ernstig moet nemen en dat elke 

daad van een Rover-Scout doorweegt en engageert? 

 

TR Ja, dat heb ik begrepen. 

 

LD Weet je dat je door het nemen van de Weg ervan tevoren mee instemt jezelf weg te geven 

aan al wat je tegemoetkomt, dat je niet meer aan jezelf behoort maar aan anderen? 

Ben je bereid te dienen? 

 

TR Ja, leider. Ik vraag dat men mij altijd beschikbaar beschouwd. 

 

LD Heb je erover nagedacht dat de Weg niet eindigt bij de grens? Voel je je bereid de afstand 

te overbruggen die nodig is om een ander tegemoet te komen? 

 

TR Ja, leider. Ik ben bereid. 

 



LD Heb je door onze activiteiten en bijeenkomsten begrepen dat een Rover-Scout 

hartstochtelijk de waarheid bemint en dat hij zich niet kan tevreden te stellen met halve 

zekerheden of met de rustige koestering van kant-en-klare waarheden? 

Wil jij in alle omstandigheden en op een nederige manier op zoek gaan naar het ware en je 

dan ten dienste stellen van de gevonden orde zonder anderen te verpletteren onder het gewicht 

van jouw ontdekking? 

 

TR Ja, dat wil ik. 

 

LD Weet je tenslotte dat een Rover-Scout nooit zelfvoldaan is en zich nooit beschouwt als 

aangekomen? Ben je bereid om vandaag beter te doen dan gisteren en morgen beter dan 

vandaag? 

 

TR Ja, ik ben bereid. 

 

LD Beloof je dat je het leven nooit zult bekijken als een stuk plezier maar als een zending 

waarbij niets jou van je stuk kan brengen? Ben je vastbesloten om te werken en te strijden 

zonder ooit te vergeten dat het Rijk van Christus het doel van je Weg is? 

 

TR Ja, ik ben vastbesloten. 

 

LD Treed dan binnen als Rover-Scout in een levensgemeenschap en vernieuw je scoutsbelofte 

in het besef dat men voortaan op jouw woord een stad moet kunnen bouwen. 

De Bezant wordt vóór de Voortrekker gebracht. 

 

TR Ik heb beloofd op mijn erewoord en met Gods genade en naar best vermogen, 

God, Kerk, de koning, mijn land, Europa te dienen, mijn naaste te helpen in alle 

omstandigheden, de scoutswet na te leven. Ik beloof verder mijn steun te verlenen aan 

de Federatie van Europascouting.  

 

LD Ontvang nu de kentekens van je nieuwe levensstaat: 

Neem deze vorkstok, teken van jouw trouw aan onze voorvaderlijke grond en teken van een 

ontvankelijk hart, eigenschappen van de Rover-Scout. 

 

Aanvaard deze bijl, symbool van de wil die voor jou een weg zal banen doorheen de 

moeilijkheden. En als er ooit een weg ontbreekt, baan hem dan zelf. 

 

Ontvang deze zilveren letters die aan allen zullen tonen dat jij Rover-Scout bent. Bedenk dat 

ze nooit mogen gedragen worden door een lafaard of een leugenaar. 

 

Ontvang tenslotte de drie kleuren die door alle Rovers ter wereld gedragen worden. Mogen ze 

oproepen wat in jou - op welke leeftijd ook - nooit mag sterven! 

 

Geel, kleur van de welpen, beeld van de zon opdat je blije geloof hen verlicht die jou 

omringen.  

 

Groen, kleur van de verkenners, van al wat groeit, opdat de hoop je steeds verder brengt. 

 

Rood, kleur van de Weg, symbool van liefde en bloed, opdat je noch op het één, noch op het 

ander bespaart in de loop van je bestaan. 



Een Rover-Scout die niet alles gegeven heeft, heeft niks gegeven. Een Rover-Scout die niet 

kan sterven, deugt voor niks. 

Maar bedenk dat het vaak even moeilijk is om te leven. 

En nu, broeder, er gebeuren wat wil....... 

 

Priester: Vertrek dan, gevoed met het goddelijke woord en gestekt door de belofte van 

Christus. Moge je beloftekruis «met de acht scherpe kanten» je herinneren aan de acht 

zaligheden van de bergrede. 

« Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen. 

Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden. 

Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. 

Zalig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. 

Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 

Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien. 

Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 

Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het Rijk der Hemelen.» 

 

Vertrek nu, Christus achterna. Moge de gemeenschap van de 

Heiligen jou vergezellen, vandaag, morgen, en tot in eeuwigheid! 

 

Moge Onze-Lieve-Vrouw je ter hulp komen. 

 

En zegen schenken ons de Barmhartige God, de Vader, de 

Zoon en de Heilige Geest. 

 

De voortrekker knielt vóór de geestelijke raadsman die hem zegent. Hij richt zich op en gaat 

op weg. Zijn broers trekken opzij om de weg vóór hem vrij te maken. Een lied wordt 

aangeheven.... 


