
 

Zenith Padvinderclub—Indira Ghandiweg 504 – Lelydorp   

Hand. Instructeur_____________________ 

Datum______________________________ 

Gevorderde  

1 Steek een vuur aan met één luciferstok. 

Maak daarbij gebruik van materiaal uit de 

natuur en houd het vuur brandend. 

2. Maak op de juiste manier gebruik van mes 

en bijl en ken de veiligheidsregels om ermee 

om te gaan. 

3. Bind 5 snelle knopen.  

Hand. Instructeur_____________________ 

Datum______________________________ 

 

 

 

Padvinderij 
Vriendklas 
Vereistenblad voor installatie 

 
2016 vereisten 

Naam:  3. ken en herken 5 wilde bloemen en 5 insecten in je 

omgeving. 

 

Hand. Instructeur _____________________________ 

Datum_______________________________________ 

 

Gevorderde  

1. ken en herken 10 wilde bloemen en 10 insecten in 

je omgeving. 

2. Bezoek een district waar je nog nooit bent geweest. 

Hand. Instructeur _____________________________ 

Datum_______________________________________ 

 

Kampeer en - overlevingsbekwaamheden 

1 Weet hoe touwen gemaakt worden en demonstreer 

hoe op een correcte wijze voor touwen te zorgen. 

Bind en ken het practische gebruik van de volgende 

knopen: Platte knop, Schootsteek, Paardeknoop (slip 

knot), Trompetisteek, Mastworp, Werpankersteek, 

Vissersknoop. 

2 Doe mee aan een kamp waar overnacht wordt.  

3 Doe examen in algemene veiligheid  

4 Demonstreer je vaardigheid in het opzetten en 

neerhalen van een tent en maak een kampbed 

5 Ken tien hike regels en weet wat te doen als men 

verdwaald is.  

6 Leer de sporentekens. Leg over een afstand van 2 

km spoortekens aan zodat anderen kunnen volgen. 

7. Maak een insigne voor kunst en handemarbeid. 

 

Hierbij verklaart ondergetekende dat de 

kandidaat__________________________ 

de Vriendklas succesvol heeft afgerond 

en mag worden geinstalleerd.  

Dtum:______________________________ 

Om de Vriendklas te doen, moet je: 

1. 10 jaar oud zijn en of in de 5e klas 
zitten of iets daaraan gelijk. 
2. Een actief lid van de Padvinderij zijn  
3. De Padvinders Wet en Gelofte  
kennen en verklaren. 
4. Het boek "Boodschappen voor de 
Jeugd”  lezen. 
5. Bezit een geldige Boeken Club Certi- 
ficaat  
 
Hand. Instructeur__________________  
Datum___________________________ 



Gezondheid & Fitheid  

1. a. Bespreek de matigheidsprincipes in het 

leven van Daniel of doe mee aan een 

presentatie of toneelstuk over Daniel 1. 

b. Ken en verklaar Daniel 1:8 en maak en 

onderteken een Geloftekaart en toon aan 

waarom je een levensstijl in overeenstemming 

met de ware principes van matigheid gekozen 

hebt. 

2. Leer de principes van een gezond dieet en 

doe mee aan een project om een kaart van de 

belangrijke voedingsgroepen voor te bereiden. 

3. Loop een afstand van 3km in één uur.  

4. Doe de vereisten voor “Beginner's Swim-

ming”. 

Hand. Instructeur_______________________ 

Datum ________________________________ 

Gevorderde  

Demonstreer het bakken, koken en braden van 

kampvoeding. 

Hand. Instructeur _______________________ 

Datum ________________________________ 

Natuurstudie  

1. Neem deel aan 1 uur durende natuur-

waarderingswandeling en ontdek 8 nat -

uurvoorwerpen die in een Bijbels passage 

voorkomen.  

2. Voltooi een van de volgende onder-

scheidingen:  katten, honden, zoogdieren, 

honden, vogels.  

 

 

Vriendklas Vereisten 

Gevorderde  
 
Ken en zing of speel, en geef de be-

tekenis van het Padvinderslied en het 

eerste couplet van het Surinaams volks-

lied 

Hand. Instructeur_______________________ 

Datum_______________________________ 

Bijbelonderzoek  

1. Noem de boeken van het Oude Testament 

op en ken de vijf gebieden waarin de boeken 

gerangschikt zijn. Demonstreer je bekwaam-

heid om elk opgegeven boek te vinden.  

2 Bezit een geldig Gedenkverzen certificaat  

3 Ken en verklaar Psalm. 23 of Psalm. 46.   

4 Kies in overleg met je leider één van de vol-

gende Oudtestamentische karakters: Jozef, 

Jona, Ester of Ruth. Bespreek met je groep de 

liefde volle zorg en verlossing van Christus 

zoals in het verhaal wordt aangetoond. 

Hand. Instructeur _____________________  

Datum_______________________________ 

Gevorderde  

A. Ķen verschillende methoden om water te 

zuiveren en toon je bekwaamheid om een tent 

op te zetten.  

B. Denk aan de betekenis van Jezus als het 

water des Levens en als onze Toevlucht. 

Hand. Instructeur_____________________ 

Datum______________________________ 

 

Anderen dienen  

1. Kies—in overleg met je leider—2  manieren 

uit om minstens 2 uren te besteden om je 

vriendschap uit te drukken aan iemand in je 

buurt die in nood verkeert. a. Bezoek iemand 

die vriendschap nodig heeft.  

b. Help iemand in nood.  

c. Help een vriendschapsfeestje opzetten en 

leiden. 

2. Noem 10 punten om een goede vriend te 

zijn en discussieer 4 dagelijkse situaties waar 

je de Gouden Regel hebt uitgevoerd. 

3. Demonstreer tafelmanieren met een groep 

bestaande uit verschillende leeftijden. 

4. Toon je een goede burger thuis en op 

school 

Hand. Instructeur _____________________ 

Datum _______________________________ 

Gevorderde 

Breng minstens twee bezoekers naar de Sab-

batschool of de Padvindersbijeenkomst 

Hand. Instructeur _____________________ 

Datum _______________________________ 

Kerkelijk erfdeel  

Bekijk de audio/visuele presentatie getiteld 

“De Grote Strijd” en bespreek als klas de 

periode vanaf de Hemelvaart van Christus tot 

1844. 

Hand. Instructeur______________________ 

Datum______________________________ 

 


