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Padvinder en Meester Gidsen Uniform

Embleem C1 – Dit is het symbool dat de 
Padvinders Club representeerd. Het heeft 
daarom het opschrift Pathfinders op het 
bovenste deel en Club onder het Schild en 
Zwaard. Het wordt op de rechtermouw 
gedragen en heeft een afmeting van 7,5cm x 
7,5 cm. De afmeting van het embleem dat op 
de sjerp komt is 10,5 cm x 10,5 cm.

Embleem C2 – Vertegenwoordigt de 
wereldwijde organisatie van Padvinder Clubs.
Het heeft embleem C3 met als achtergrond 
de kleur van de bloes/hemd, met een 
petroleum groen rand, en wordt op je das en 
op de linkermouw gedragen. De afmeting is 7
cm x 5 cm.

Embleem C3 – Wordt gedragen op je barret 
of pet. De afmeting is 5,5 cm x 5,5 cm op je 
riemgesp en dasring. Het heeft een rood 
achtergrond met een geel rand. Het heeft de 
woorden Pathfinder en Club niet. Het schild 
en het zwaard zitten in het midden.

 Embleem C4 – Toont een driehoek in 
perspectief over een globe met een map van 
het gebiedsdeel van de Inter-Amerikaanse 
Divisie. In de globe is de achtergrond groen, 
de rand is geel, en de map is wit. Het moet 
op de t-shirt en pet van het velduniform en 
het vest worden aangetrokken. Het kan 
worden gebruikt zolang het aandoen van 
minder formele identificatie kan worden 
verantwoord. Het kan voor promotie 
doeleinden ook in een mono kleur versie 
worden gebruikt.



                                         Zenith Padvinders – en Meester Gidsen Club                
                                                            

Embleem C5 – Verschilt van embleem C3 
doordat het een extra lijn boven het schild 
heeft. Dit wordt gebruikt bij speldjes en bij het
insigne van de Directeur.
Embleem G1 – Een octagon dat het Meester 
Gidsen Leiderschap vertegenwoordigt. Het 
wordt op de das gedragen en op de sjerp. De
afmeting is 10,5 cm x 10,5 cm en op de das 
is de afmeting 5,5 cm x 5,5 cm. Elk van de 
acht zijden van de octagon heeft dezelfde 
lengte. De hemel blauwe wereldmap is 
gecentreerd op een blauw achtergrond, met 
meredianen en parallellen in goud geel met 
groene continenten. Het wordt omringd door 
6 gouden sterren die symbool staan voor de 
6 padvindersklassen. De randen zijn overal 
goud geel.

 Embleem G2 – Padvinder Leiderschap 
Award Insigne. Afmeting 7,5 cm x 7,5 cm. Het
heeft een zilveren ster met zeven punten in 
het midden met een rood driehoek die over 
een kaki gekleurd globe met mos groene 
rand staat. Zij die als Gevorde Meester Gids 
zijn geinstalleerd, dienen dit op de 
linkermouw aan te doen. De Gevorderde 
Meester Gids speld wordt op de linker zak 
gedragen.

Embleem G3 – Padvinder Instructeur Award 
Insigne. Afmeting 7,5 cm x 5,5 cm. Het heeft 
een gouden ster met zeven punten in het 
midden, met blauw driehoek over een kaki 
kleur globe met een mos groen rand. Het 
moet op de linker mouw gedragen worden 
door degenen die als Meester Gidse 
Instructeur geinstalleerd zijn. De Meester 
Gids Instructeurs speld wordt op de linker zak
geplaatst.

Embleem G4 – Presenteert de Meester 
Gidsen octagon in perspectief over een globe
met een map van het Inter-Amerikaanse 
Divisie gebiedsdeel. Het moet gedragen 
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worden door een Meester Gids op hun veld 
uniform zolang als het aantrekken van een 
minder formele identificatie te verantwoorden 
is. Het kan voor promotie doeleinden ook in 
een monotoon kleur versie worden gebruikt.

Padvinder boog – Bevat een regel geschrijf. 
Het moet aan de rechter mouw worden 
geplaatst van je hemd of bloes, 1,5 cm 
beneden de schouder zoom. De afmeting is 8
cm x 2,5 cm. Van de onderste punten tot de 
schouder zoom moet 5 cm zijn. Letter en 
rand zijn in geel geborduurd tegen een rood 
achtergrond. Jeugd Departement Leiders en 
Regionale (Area) Coordinator moeten de 
boog met naam van hun gebied aandoen 
(Zending, Conferentie, Unie, of Divisie). 

Embleem G1 – Een octagon dat het Meester 
Gidsen Leiderschap vertegenwoordigt. Het 
wordt op de das gedragen en op de sjerp. De
afmeting op de sjerp is 10,5 cm x 10,5 cm en 
op de das is de afmeting 5,5 cm x 5,5 cm. Elk
van de 8 zijden heeft dezelfde lengte. De 
hemel blauwe wereldmap is gecentreerd op 
een blauw achtergrond met meredianen en 
paralellen in goud geel met groene 
continenten. Het wordt omringd door zes 
gouden sterren die het symbool zijn van de 
zes padvindersklassen. 


