
 

Zenith Padvinderclub—Indira Ghandiweg 504 – Lelydorp   

Datum_______________________________ 

Kampeer en - overlevingsbekwaamheden 

1. Doe mee aan een 2-nachten durende kamp.  

2. Bekijk de punten van een goed kampeerter-

rein. Plan en bereid twee kamp maaltijden. 

3. Leg 5 verschillende vuren aan en beschrijf 

hoe ze gebruikt worden.  

4. Bereid een kampmaaltijd zonder kookgerei  

5. Maak een knopen bord met tenminste 15 

verschillende knopen. 

Hand. Instructeur_______________________ 

Datum________________________________ 

Levensstijl verrijken 

 Voltooi een onderscheiding in 

huishoudkunst, of kunst - en handwerk dat 

eerder nog niet is gemaakt. 

 Maak een cake met fruit. 

Gevorderde 

1. Voltooi een onderscheiding in evangelisatie, 

gezondheid, muziek of wetenschap. 

2. Bak tenminste 5 broden of 5 roti’s. 

3. Maak van verschillende vruchten en noten 

een drank. 

4. Maak een instructie video van hoe iets te 

doen of te gebruiken. 

 

 

Padvinderij 
Pioniersklas 
Vereistenblad voor installatie 

 

Naam:  3. Leer of herhaal de vriendknopen.  

Bind en ken het praktische gebruik van de volgende knopen: 

schootsteek, trompette steek, vissersknoop, mastworp 

Doe mee aan een test in E.H.B.O. voor makkers. 

Hand Instructeur _______________________ 

Datum ________________________________ 

Organisatie en leiderschapsontwikkeling  

1. Plan en leid een wijding voor je groep. 

2. Help je groep of club een speciale activiteit zoals een 

feest, hike of een overnachtingskamp te plannen.  

Hand Instructeur _______________________ 

Datum ________________________________ 

Gevorderde  

Participeer in een speciaal programma zoals een invest-

mentprogramma of padvinder Sabbat en evalueer dat pro-

gramma en geef aan wat anders of beter kon.  

Hand Instructeur _______________________ 

Datum ________________________________ 

Natuurstudie  

1. Wees in staat de sterrenbeelden Boogschutter, Zuiden-

kruis, Grote Beer en Orion te herkennen. Ken de gees-

telijke betekenis van Orion zoals in de Eerste Geschrif-

ten wordt behandeld.  

2. Voltooi een van de volgende onderscheidingen: Amfi-

bieën, vogels, bloemen, sterren, het weer. 

Hand. Instructeur _____________________ 

Datum_______________________________ 

Gevorderde  

 Herken 6 sporen van dieren of vogels. 

 Maak een gipsmodel van 3 dierlijke sporen. 
 

Hand. Instructeur ______________________ 

Hierbij verklaart ondergetekende dat de kan-

didaat__________________________ de 

Vriendklas succesvol heeft afgerond en mag 

worden geinstalleerd.  

Dtum:______________________________ 

Om de Pioniersklas te doen moet je: 

1. 13 jaar oud zijn en/of in de 2e mu-
lo zitten of iets daaraan gelijk.  

2. Een actief lid van de Padvinderij 
zijn. 

3. Dee Padvinderswet en Gelofte 
kennen en weten uit te leggen. 

4. Het boek “Boodschappen voor de 
Jeugd” lezen. 

5. 3 tienerboeken selecteren naar 
keuze. 

 
Hand. Instructeur__________________  
Datum___________________________ 



Natuur Studie 

 Herhaal het verhaal van de zondvloed en be-

studeer 3 verschillende fossielen. Verklaar 

hun oorsprong. 

 Voltooi een natuur onderscheiding die niet 

eerder is gedaan. 

Hand. Instructeur_______________________ 

Datum ________________________________ 

Gevorderde  

Wees instaat de volgende categorieën te onder-

scheiden:  

1. 25 bladeren  

2. 25 gesteenten 

3. 25 wilde bloemen  

4. 25 schelpen 

5. Buitens huis leven  

6. Voltooi de oriëntatie onderscheiding.  

7. Wees instaat vuur op een regenachtige dag 

aan te leggen.  

8. Weet waar droge materiaal vandaan te halen 

en droog te houden.  

9. Demonstreer op de juiste wijze hoe een steel 

van een bijl te verstevigen of te vervangen. 

Hand. Instructeur_______________________ 

Datum ________________________________ 

Kampeer – en overlevingsvaardigheden 

1. Zoek de 8 algemene windrichtingen zonder de 

hulp van een ompas. Door gebruik te maken 

van de steren en een horloge.  

2. Doe mee aan een 2-nachten durende kampeer 

tocht.  

Pioniersklas Vereisten 

Gevorderde  
 

1. Ontdek d.m.v. discussie  wat het christendom is 

en de kenmerken van een ware discipel. Wat 

zijn de machten die betrokken zijn bij het 

worden van een christen. 

2. Doe mee aan een bijbel onderstrepingspro-

gramma over de inspiratie van de Bijbel. 

3. Schrijf tenminste 3 personen in voor een Bijbel 

correspondentie cursus. 

4. Bezit een geldig gedenkverzen certificaat. 

Hand. Instructeur_______________________ 

Datum_______________________________ 

Gevorderde  

Voltooi de christelijke burgerschapsonderscheiding 

indien nog niet gedaan. 

Gemeenschapsdienst 

1. Werk in overleg met je leider tenminste 1 keer 

deel aan t2verschillende soorten gemeen-

schapsdiensten. 

2. Besteed met behulp van een vriend  8 uren aan 

een werken aan een project voor jouw kerk, 

school of gemeenschap. 

Hand. Instructeur _____________________  

Datum_______________________________ 

Vriendschapsontwikkeling 

Onderzoek door groepsdiscussie en persoonlijke 

informatie je houding tegenover twee van de vol-

gende: zelfvertrouwen 

Sociale vaardigheden  

Vriendschap  

Wilskracht 

Hand. Instructeur_____________________ 

Datum______________________________ 

Gevorderde 

Belicht d.m.v. toneel het verhaal van de goede Samari-

taan en bedenk 3 manierem om je naaste te dienen en 

voer ze uit. 

Gezondheid en Fitheid  

Bespreek de principe van lichamelijke fitheid stel een 

schema van je oefenprogramma vast.  

Schrijf en onderteken een persoonlijke gelofte van 

toewijding aan een geregelde oefenprogramma 

Bespreek de voordelen van het naleven van de gezond-
heidsregels van de Bijbel zoals Adventisten dat doen. 

Hand. Instructeur _____________________ 

Datum ___________________________ 

Gevorderde  

Neem deel aan een van de volgende activiteiten: 

Wandel 15 km en maak een verslag 

Maak een eendaagse korjaaltrip.  

Fiets 80 km.  

Zwem 1 km. 

Hand. Instructeur______________________ 

Datum______________________________ 

Organisatie en Leiderschapsontwikkeling 

Bezoek tenminste 1 huishoudelijke vergadering van de 

kerk, maak een verslag en bespreek het in je groep. 

Maak met je groep plannen voor een recreatie avond 

voor tenminste 1 keer per kwartaal. 

Hand. Instructeur_____________________ 

Datum______________________________ 


