
Ceremonieel ontvangst van de voortrekkerdas - Overgang naar  de 
voortrekkerij 
Mise en place: 
De ceremonie gebeurd net zoals de rovertrek na het vallen van de avond. 
Alle voortrekkers van de aspiranten clan verzamelen zich in carré of cirkel die wordt verlicht door 
fakkels. Idealieter wordt de ceremonie voorafgegaan door een sterke avontuurlijke activiteit en een 
mooie wake waarin de kracht van de voortrekkerij voor de aspiranten duidelijk wordt gemaakt. De 
activiteit kan worden georganiseerd door de nationale tak of provincie. In dit geval wordt de inleiding 
door de verantwoordelijke van de activiteit vertolkt. Het is belangrijk dat het verwijderen van de 
insignes van de verkenner en het geven en verwelkomen van de voortrekker  door de clanleider 
gebeurd. De assistenten van de clanleider kunnen eventueel helpen bij het verwijderen van de 
insignes. Tijdens de ceremonie worden de traditionele route liederen gezongen. 
 

De ceremonie: 
CNR/ACNR/SL: Scoutsbroeders, jullie bieden zich aan om toe te treden tot de 
gemeenschap van voortrekkers. Het is voor ons een vreugde jullie te mogen 
ontvangen. Jullie waren verkenners en worden nu voortrekkers. Voortrekkers kan je 
herkennen aan hun bruine das. Deze zullen jullie vanavond ontvangen. Maar eerst 
moeten jullie plaats maken voor jullie nieuwe levensstaat als voortrekker, door jullie 
oude gebruiken van de verkenners achter te laten.  
 

de stamleider (en zijn assistenten) nemen plaats voor de rij van kandidaat 
voortrekkers die zich in de cirkel of carré bevinden. De oude verkennersinsignes 
worden losgesneden. De ancien voortrekkers zingen enkele route liederen. 
 

CNR/ACNR/SL:  Scoutsbroeders, jullie hebben afstand genomen van jullie oude 
insignes. Weet dat de voortrekkerij meer van jullie verwacht dan tevoren. Nu banen 
jullie de je weg. Je clan en ploegleider zijn er enkel om jullie te begeleiden. De weg 
die je baant, is de weg op zoek naar jezelf. Om de essentie te vinden in het leven, 
moet je het overbodige weg laten en op zoek gaan naar eenvoud. Ontvang daarom 
onze bruine voortrekkersdas. Teken van eenvoud, dat je vanaf nu aan in 
voortrekkersgeest je Weg mag banen. 
 

De stamleider geeft persoonlijk elke voortrekker zijn nieuwe voortrekkers. De 
assistent kan helpen de oude das te verwijderen. De ancien voortrekkers zingen “E 
Ultreïa” les trois routes. 
 

SL: welkom voortrekker-broeder in onze stam 

 

De ceremonie wordt afgesloten met een kort en krachtig avondgebed. 

Het voortrekkerslied wordt gezongen. 


