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2. Bezoek een district dat niet eerder is be-

zocht. 

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: Platteknoop, Schootsteek, 

Paardeknoop, Trompettesteek, Mastworp 

2. Doe mee aan een kamp waar overnacht 

wordt.  

3. Ken en maak de kruissjorring en diago-

naalsjorring.  

4. Doe examen in algemene veiligheid  

5. Demonstreerjevaardigheid in het opzet-

ten en neerhalen van een tent en maak 

een kampbed 

6. Ken tien hijke regels en weet wat te doen 

als men verdwaald is.  

Hand. Structeur_______________________ 

Datum________________________________ 

Gevorderde  

Maak de Paalsteek en de vorksjorring 

Hand. Instructeur_____________________ 

Datum______________________________ 

 

 

 

Padvinderij 
Makkerklas 
Vereistenblad voor installatie 

 

Naam:  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 in-

vestmentprogramma of padvinder Sabbat en evalueer 

dat programma en geef aan wat anders of beter kon.  

Hand Instructeur _______________________ 

Datum ________________________________ 

Natuurstudie  

1. Doe mee aan natuurspelletjes of doe mee aan 

een 1-uur-durende natuurwandeling. 

2. Maak een van de volgende onderscheidingen: 

amfibieën, vogels, huisdieren, insecten, pluimvee, 

bomen.  

3. Lees het scheppingsverhaal en houw een dagboek 

van zeven dagen op na van jou persoonlijke observa-

tie van de natuur. Maak elke dag een aantekening van 

wat je hebt opgemerkt over iets dat volgens de Bijbel 

op die dag geschapen is.  

Hand. Instructeur _____________________________ 

Datum_________________________________ 

Gevorderde  

1. Herken en beschrijf 12 wilde vogels en 12 wilde 

bomen uit je omgeving. 

Hierbij verklaart ondergetekende dat de 

kandidaat__________________________ 

de Vriendklas succesvol heeft afgerond 

en mag worden geinstalleerd.  

Dtum:______________________________ 

Om de Makkerklas te doen moet je: 

1. 11 jaar oud zijn en of in de 6e klas 
zitten of iets daaraan gelijk.    

2. Een actief lid van de Padvinderij zijn.  
3. De Padvinderswet en Gelofte ken-

nen en kunnen verklaren. Illustreer 
de betekenis op een interessante 
manier. 

4. Lees het boek “Boodschappen voor 
de Jeugd” als je dat nog niet gelezen 
hebt. 

5. Bezit een geldig Boeken Club certifi-
caat. 

Hand. Instructeur__________________  
Datum___________________________ 



Gevorderde 

Bespreek en demonstreer hoe je respect moet 

tonen voor je ouders - en of verzorgers, 

grootouders, leerkrachten en andere ouderen. 

Waarom zijn deze mensen belangrijk voor 

jou? 

Hand. Instructeur_____________________ 

Datum______________________________ 

   

Gezondheid & Fitheid  

1. Leer en verklaar 1 Korinthe 9:24-27 

2. Bespreek met je leider waarom licha-

melijke fitheid belangrijk is en hoe is dat 

van invloed op je gezondheid? 

3. Leer wat de schadelijke effecten van ro-

ken op je lichaam zijn. Maak je eigen 

geloftekaart waarin je belooft dat je nooit 

zal roken. 

4. Behaal de  insigne voor beginner zwem-

mer. 

Hand. Instructeur_______________________ 

Datum ________________________________ 

Gevorderde  

1. Demonstreer het bakken of koken van een 

gezonde maaltijd zonder vlees, Maggie 

blokjes en adjinomoto. 

2. Leg lopend 8 km af en houd de tijd bij. 

3. Bezoek een gezondheidsprogramma en 

bekijk twee documentaires over gezond-

heid of maak een poster, of help een 

uithangbord voor een gezondheidsten-

toonstelling te vervaardigen. 

Hand Instructeur _______________________ 

Makkerklas Vereisten 

Gevorderde  
 

Ken de samenstelling en het juiste gebruik van 

je nationale vlag . 

Hand. Instructeur_______________________ 

Datum_______________________________ 

Bijbelonderzoek  

1. Noem de boeken van het Nieuwe Testament 

op en ken de 5 gebieden waarin de boeken 

gerangschikt zijn.  

2 Demonstreer  je bekwaamheid om elk op-

gegeven boek te vinden.  

3 Bezit een geldig gedenkverzen certificaat 

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

gende:  

 een van de gelijkenissen 

 een van de wonderen 

 de Bergrede 

5. Toon je kennis van wat Christus onderwees 

op een van de volgende manieren:  

i. een gesprek met de PD.  

ii. een gesprek in groepsverband 

iii. hou een toespraak  

5 Lees de evangeliën van Matteüs en Marcus in 

welke vertaling dan ook. Leer 2 van de volgende 

uit het hoofd:  

 Zaligsprekingen (Matteüs 5:3-12)  

 Christus wederkomst (Matteüs 24: 4-7/ 1-14)  

 De evangelie opdracht (Matteüs 28 18:20) 

Hand. Instructeur _____________________  

Datum_______________________________ 

Gevorderde  

Lees over Ellen White’s eerste visioen en dis-

cussieer hoe God profeten gebruikt om zijn 

boodschappen aan de kerk te brengen.  

Hand. Instructeur_____________________ 

Datum______________________________ 

Anderen dienen  

1. Werk in overleg met je leider manieren uit 

om tenminste 2 uren in je buurt te besteden 

om regelmatig echte vriendschap aan iemand 

te tonen. 

2. besteed tenminste 1 uur in het meedoen 

aan  een project dat de gemeenschap of de 

kerk ten goede zal komen.  

Gevorderde 

Doe mee in een gemeenschapsprogramma en 

breng een vriend om deel te nemen of ge-

woon als gast  

Hand. Instructeur _____________________ 

Datum _______________________________ 

Vriendschapsontwikkeling 

Bespreek en demonstreer waarom het be-

langrijk is om respect te hebben voor andere 

culturen.   

Hand. Istructeur______________________ 

Datum______________________________ 

 


