
Het RP-engagement van de aspirant-voortrekker 

Na de «Zwerftocht» toont de zwerver zijn verslag aan zijn routepeter en aan zijn 

ploeg- of clanleider. Na goedkeuring krijgt de voortrekker de letters «RP» gedurende 

een zeer eenvoudige ceremonie waarbij de ploegleiding, de clanleiding en de 

voortrekkers aanwezig zijn. Het is aangeraden dat tijdens de ceremonie de 

leidingsploeg waarin de RP zal dienen aanwezig is. 

DE CL: Broeder, je hebt je zwerftocht tot het einde toe volbracht. Wat je te 

wachten staat zal nog meer van je krachten vragen. Daarvoor zal je nog meer 

regelmaat moeten tonen in de inspanning, meer voorzichtigheid in wat je doet, 

meer geduld in de beproeving. Ben je klaar voor een langere tocht die de inzet van 

je hele persoon zal vragen? 

De VT: Ja, leider. 

DE CL:  De scout is een vriend van allen en broeder van iedere andere scout. Je zal 

voortaan risico’s moeten nemen voor de anderen. Op dit kruispunt der wegen sta 

je voor een keuze: je ten dienste stellen van je jongere broeders in de vereniging 

van de Europascouts en –gidsen, of je engageren in een meer persoonlijke 
opdracht in dienst van onze samenleving. Heb je een keuze gemaakt? 

De VT: Ja, leider. ik heb ervoor gekozen om te dienen als ...  

(leider bij de verkenners, welpen of voortrekkers, parochiemedewerker, Rode Kruis, 

catecheet, sportmonitor of vrijwilliger in een goed werk) 

De CL: Zeer goed. Je kiest voor een leven waarin je het beste van jezelf zal 

moeten geven. Je zal een levende steunpilaar moeten zijn, bekwaam om in de 

zware momenten de zwaksten rondom jou te verzamelen. Kunnen wij op jou 

rekenen om eer te bewijzen aan de beweging van Europascouts en -gidsen en de 

leiders die je gevormd hebben? 

De VT: Ja, leider. Je kan op me rekenen. 

De CL: Ik geloof je op je woord en ik aanvaard je als voortrekker in onze 

vereniging. Ontvang de RP-letters. Mogen ze iedereen eraan herinneren dat je een 

opdracht hebt aanvaard waarvan niets of niemand je kan afhouden. 

Iedereen zingt samen het Voortrekkersgebed. 

De GR geeft de zegen aan de nieuwe voortrekker. 

 


