
Maastricht, 14 april 2008 
 
 
Beste Aankomend aspirant Pivo’s,  
 
 
Ter introductie: 
 
Het is voor jullie eindelijk zover. Na jaren van hopen en afzien bij het doorlopen van alle 
speltakken die Scouting Nederland in het algemeen en de Fons Olterdissengroep in het 
bijzonder rijk is, zijn jullie dit groepsweekend dan eindelijk uitgenodigd om mee te lopen 
bij de laatste en mooiste speltak van het Scoutingspel, door Scouting Nederland officieel 
aangeduid als “Jongerentak” maar bij de Fons Olterdissengroep vooral bekend onder de 
(archaïsche) noemer “Pivo’s.” 
 
De Jongerentak, in het algemeen, is een levende legende binnen Scouting Nederland. 
Elke groep die een jongerentak heeft, merkt dit bijna direct in zijn ledentallen, 
aanwezigheid van hoeveelheden staf en de hechtheid onderling van deze stafleden.  
 
Het is een levende legende die, voortvloeiend uit de drie genoemde gevolgen, ook 
toegepast kan worden op onze groep: Sinds het nieuwe begin, 14 september 2005, van de 
Pivo’s van de Fons Olterdissengroep is ons ledental “sky-high” gegaan: we zijn binnen 
drie jaar tijd gegroeid van een schamele 70 naar en respectabele 112 leden. Daarnaast is 
dit ook te zien aan de hoeveelheden staf die gebleven zijn, in het specifiek de stafleden 
die studeren in Eindhoven en Delft maar die nog steeds leiding geven bij de Fons 
Olterdissengroep, maar ook in het algemeen bij de hoeveelheid nieuwe, actieve, jonge 
stafleden, een percentage waar menig ander scoutinggroep zonder jongerentak “U” tegen 
zou zeggen. Als derde en laatste heeft de Fons Olterdissengroep, vooral als men kijkt 
naar de stafteams waar leden van de Pivo’s aanwezig zijn of activiteiten waar de Pivo’s 
aan meedraaien, binnen zowel staf als het al dan niet aanwezige bestuur van de 
vereniging, een zeer hechte band met elkaar en steunt men elkaar, indien nodig, door dik 
en dun. Een prachtig voorbeeld hiervan is de realisatie, vanuit oudere leden van de 
Pivo’s, van “De Stam”, een equivalent van de Pivo’s, maar dan met de complete 
stafteams en andere vrijwilligers binnen scouting. 
 
Dit alles zou met grote zekerheid niet mogelijk zijn geweest zonder de levende legende 
die de Jongerentak, en in ons geval de pivo’s, is. 
 
 
Geschiedenis en herkomst: 
 
Natuurlijk vragen jullie je nu af, waar deze legende vandaan komt. Dit is een verhaal, dat 
heel kort en bondig, maar ook heel uitgebreid en lang verteld kan worden. Voor jullie 
zullen wij proberen hier de verkorte versie weer te geven, zonder het oog voor detail 
kwijt te raken. Omdat wij het nodeloos vinden om twee maal hetzelfde wiel uit te vinden, 
citeren wat de geschiedenis van de Jongerentak en de Pivo’s van de toonaangevende 
openscource wiki-webpagina, de Scoutpedia: 

Jongerentak 

De jongerentak is de laatste speltak van scouting in Nederland voor leden van 16 
t/m 23 jaar. Bij het waterwerk spreken we van loodsen die samen een 



Loodsenstam vormen. Een klein aantal groepen gebruikt nog de oudere term 
Pivo's.  

Zo'n stam heeft een eigen bestuur, bestaande uit een voorzitter, penningmeester en 
een stamcorrespondent (secretaris). De leden van de stam regelen dan ook alles 
zelf. Zij hebben daar geen leiding meer bij nodig maar kunnen wel hulp krijgen 
van een stamadviseur die hen kan adviseren en sturen in de meest uiteenlopende 
zaken.  

Stamleden dragen officieel een brique kleurige blouse, Loodsen dragen een blauw 
uniform. Maar het komt ook vaak voor dat ze zelf een T-shirt of sweater 
bedrukken (of laten bedrukken) en dat dragen als uniform.  

Een landelijk evenement dat tot voor kort om de paar jaar georganiseerd werd, 
speciaal voor de jongerentak, is de Pitoma.  

Pivo´s 

Pivo is een samenvoegsel van "Pionier(ster)" en "Voortrekker". "Pionier" of 
"Pionierster" was de oude naam voor een meisje en "Voortrekker" de oude naam 
voor een jongen in deze leeftijdsgroep.  

De naam Pivo wordt gebruikt voor een lid van de jongerentak van een 
landscoutinggroep, al zijn er ook genoeg groepen in Nederland die in plaats van 
"Pivo" de naam "stamlid" gebruiken.  

Interessante woordspeling is overigens dat het woord "pivo" Tsjechisch is voor 
"bier".  

Naast deze algemene, voor geheel Scouting Nederland bekende termen met bijbehorende 
uitleg, zijn er ook nog een paar dingen die specifiek zijn voor de Pivo´s van de Fons 
Olterdissengroep en die onze Pivo´s ook zo ongelofelijk legendarisch maken. 

Het belangrijkste van deze punten is de ondersteunende rol die de Pivo´s spelen binnen 
de Fons Olterdissengroep. Bij elke, zowel grote als kleine, groepsactiviteit, zijn de Pivo´s 
er als de kippen bij om te helpen bij het organiseren en het uitvoeren van de activiteiten. 
Dit behelsd het brede scala van het organiseren en opbouwen van het Podium tot het als 
aparte controlegroep inzetten van de Pivo´s tijdens bijvoorbeeld de seizoensopening tot 
aan het ondersteunen van het Groepsweekend, zowel in de vorm van het staan op posten, 
het opbouwen en afbreken van het kampterrein en het bijvoorbeeld bereiden van de 
maaltijden.  

Dit is natuurlijk allemaal heel mooi, maar natuurlijk is er nog altijd een zeer belangrijk 
extra punt, dat typisch is voor onze Pivo´s: Alles wat wij doen gaat gepaard met een 
hoeveelheid humor en plezier waar Andre van Duin respect voor zou hebben. Als iets 
niet leuk is, of niet leuk genoeg, dan zorgen wij als Pivo´s ervoor dat dit alsnog gebeurt. 
Scouting moet leuk zijn, iedereen moet er plezier in hebben en als er mensen naar huis 
gaan met betreurde gezichten, dan is dit alleen goed als ze zo een goede activiteit hebben 
gehad, dat ze het oprecht jammer vinden dat ze naar huis moeten. Voor elke andere vorm 
van ongenoegen zijn de Pivo´s er om het hele zaakje weer een glimlach te geven.  

 



Relevante informatie:  
 
Van al deze geneugten en nog veel meer zullen jullie, als Aankomend aspirant Pivo’s,  
binnenkort deel gaan uitmaken, allereerst tijdens het aankomende Groepsweekend, waar 
jullie het reilen en zijlen van de Pivo’s zullen leren kennen, als aan het begin van het 
nieuwe seizoen, als jullie officieel tot de rangen van Aspirant Pivo’s zullen overvliegen.  
 
Wij willen jullie dan ook bij deze uitnodigen om ons te vergezellen als Pivo’s, met het 
verkrijgen van  de verantwoordelijkheden en mogelijkheden die dit biedt, tijdens dit 
aankomende Groepsweekend van 18, 19 en 20 mei aanstaande. Wij hopen dat jullie allen 
in grote getalen zullen komen, inclusief de daarbij logischerwijs aanwezig zijnde porties 
inzet, humor, behulpzaamheid en zelfstandigheid. Ook is het belangrijk om te melden dat 
Pivo´s niet zonder een trekkersrugzak (met de bekende inhoud), een matje, een slaapzak, 
goede wandelschoenen, themakleding (vanwege het ondersteunende karakter van de 
Pivo´s tijdens dit Groepsweekend) en een knuffel kunnen. Dit is dan ook ten zeerste aan 
te raden om bij jullie te hebben.  
 
Ook willen wij jullie alvast uitnodigen voor een tweede, misschien nog wel veel 
belangrijker, maar vooral veel leuker weekend, waar jullie, nog voor het begin van het 
nieuwe seizoen, kennis zullen maken met de uitdaging die de Pivo-overnachting heet. Dit 
tijdens het aankomende aspirantenweekend, dat dit jaar het thema `Robins Hoed; kom 
met je mooiste hoofddeksel!` zal dragen. Voor dit evenement zullen jullie binnenkort, na 
het Groepsweekend, nog een aparte uitnodiging krijgen van ons.  
 
Wij hopen dat deze uitleg voor jullie duidelijk genoeg is en indien dat niet zo is, wat ons 
natuurlijk zeer onwaarschijnlijk lijkt vanwege de enorme hoeveelheid informatie die in 
deze drie kantjes is gestouwd, dan kunnen jullie ons dat natuurlijk altijd laten weten en 
dan staan wij meteen klaar om het jullie te verduidelijken. Bij voorkeur via de mail of 
anders via de (mobiele) telefoon. 
 
Rest ons nog om jullie een goede verdere dag te wensen en dan zien wij jullie aanstaande 
vrijdag op het HK van de Fons Olterdisengroep, `de Slek`, alwaar wij verzamelen om 
19.45 uur, met ons gehele hebben en houwen. Vanaf dat moment wacht ons een avontuur 
dat ons naar het HK van het Groepsweekend zal brengen, en wie weet nog wel verder… 
 
Namens de Pivo´s, 
 
Het Pivobestuur 05/08 
 
Robby van Sonsbeek 
Demissionair Secretaris 
 
Wouter Wouda 
Penningmeester/ vice-voorzitter 
 
Gerbrand van den Eeckhout 
Demissionair Voorzitter  
 
 
 
Ps; voor nog veel meer informatie (kampboekje, bagegelijsten, pivopagina, foto’s etc.) 
kijk je even op www.olterdissen.nl  


