
 

Zenith Padvinderclub—Indira Ghandiweg 504 – Lelydorp   

Gevorderde  

Herhaal de basis sjorringen en vervaardig een 

kamp meubelstuk. 

Plan een kamp menu voor 3 dagen voor 4 perso-

nen, gebruikmakend van 3 verschillende soorten 

gedroogde voedingsmiddelen. 

Wees in staat: het semafoor alfabet uit te zenden 

en op te vangen 

of in staat om door trillingen de internationale 

morse code uit te zenden en te ontvangen.  

of het alfabet in gebaren taal voor doven te kennen 

of een basis kennis hebben van Zend- en 

ontvangst apparatuur, 

Hand. Instructeur_____________________ 

Datum______________________________ 

Levensstijl verrijken 

Maak een huishoudkunststuk, of ander kunst 

of handenarbeid stuk uit oud materiaal of 

oude spullen (flessen, blikjes enz). Leg uit 

welk materiaal je gebruikt hebt en waarom.  

Eerder nog niet gemaakt. 

Gevorderde 

Voltooi een onderscheiding in evangelisatie 

of gezondheid en wetenschap.  

Hou tenminste 1 preekdienst.  

Presenteer tenminste 1 keer een onderwerp 

in een evangelie radio – of tv-programma.  

Maak een Facebook video serie van 3 aflever-

ingen waarin je uitlegt waarom Jezus de 

Weg, de Waarheid en het Leven is. 

 

 

 

Padvinderij 
Verkennerklas 
Vereistenblad voor installatie 

 

Naam:  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 ______________________ 

Datum_______________________________ 

Kampeer en - overlevingsbekwaamheden 

Doe mee aan een 2-nachten durende kamp.  

Bekijk de punten van een goed kampeerterrein. Plan en 

bereid twee kamp maaltijden. 

Doe een test in E.H.B.O voor verkenners. 

Verklaar wat een topografische kaart is, wat er zoal er op te 

vinden is en waarvoor hij gebruikt wordt. Ken op zijn minst 

20 tekens en symbolen die op de topografische kaarten ge-

bruikt worden. 

Hand. Instructeur_______________________ 

Datum________________________________ 

Hierbij verklaart ondergetekende dat de kan-

didaat__________________________ de 

Vriendklas succesvol heeft afgerond en mag 

worden geinstalleerd.  

Dtum:______________________________ 

Om de Verkennerklas te doen moet je: 

1. 12 jaar oud zijn en of in de 1ste Mulo 
zitten of iets daaraan gelijk.    

2. Een actief lid van de Padvinderij zijn.  
3. De betekenis van de Padvindes 

Gelofte leren en je begrip tonen door 
mee te doen aan een van de vol-
gende activiteiten: Toneel, Paneldis-
cussie, opstel of een project naar 
keuze.  

4. Het boek Boodschappen voor de 
jeugd ilezen.  

5. Een geldig boekenclub certificaat 
bezitten en een samenvatting maken 
van tenminste een bladzijde over 
een boek naar keuze. 

Hand. Instructeur__________________  
Datum___________________________ 



Datum______________________________ 

  Gezondheid & Fitheid  

1. Voltooi een van de volgende activiteiten en 

ontwerp een Geloftekaart waarin je een levens-

stijl vrij van alcohol kiest. 

2. Doe mee aan een klas discussie over de licha-

melijke invloeden van drugs en alcohol op het 

lichaam. 

3. Bekijk een audio/visueel programma over alco-

hol en andere drugs en bespreek de invloed op 

het menselijk lichaam.  

4. Doe mee aan een 8 km wandeling en schrijf een 

kort verslag. 

Hand. Instructeur_______________________ 

Datum ________________________________ 

Gevorderde  

Doe mee aan een 16 km wandeling en maak een lijst 

van kleding die gedragen moet worden.   

Hand. Instructeur_______________________ 

Datum ________________________________ 

Organisatie en Leiderschap ontwikkeling 

1. Neem de leiding in jouw club opening gedeelte 

of een Sabbat School programma. 

2. Help je groep of club om een speciaal program-

ma te plannen voor minderbedeelde kinderen 

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 _______________________ 

Verkennerklas Vereisten 

Gevorderde  
 

Ken de samenstelling en het juiste gebruik van de 

padvindersvlag en het afdelingswandel. 

Hand. Instructeur_______________________ 

Datum_______________________________ 

Bijbelonderzoek  

1. Raak vertrouwd met het gebruik van een con-

cordante, Bezit een geldig Gedenkverzen certifi-

caat.  

2.  Lees: de evangeliën Lucas en Johannes en be-

spreek Lucas 4:16-19, de schriftlezing Lucas 11:9

-13 (vraag, zoek, klop), Lucas 21:25-28 (tekenen 

van de Tweede komst), Johannes 14; 1-3 (Belofte 

van de Here), Johannes 15;5-8 (Wijnstok en rank-

en).  

3. Kies in overleg met je Leider een van de vol-

gende gebieden: Johannes 3 (Nicodemus), Joh 4 

(de vrouw bij de bron), Lucas 10 (de barmhartige 

samaritaan), Luc. 19 ( Zacheus) en deel je kennis 

van hoe Jezus personen redt. Doe dit door een 

van de volgende metoden te volgen.  

 Groepsdiscussie met je leden.  

 Een toespraak tijdens de Padvinderij.  

 Een opstel te maken.  

 Maak een serie foto’s, kaarten of modellen. 

 Schrijf een gedicht of lied.  

4.     Leer en verklaar Spreuken 20 : 1 en Spreuken   

23:29-30.  

Hand. Instructeur _____________________  

Datum_______________________________ 

Gevorderde  

Lees over J.N Andrews en bespreek de belangrijkheid 

van de zendingswerk van de kerk en waarom Christus 

de grote opdracht heeft gegeven in Matt. 28: 18-20. 

Hand. Instructeur_____________________ 

Datum______________________________ 

Anderen dienen  

1. Raak bekend met de Gemeenschapsdiensten in de 

kerk en verleen hulp aan tenminste 1 persoon.  

2. Presenteer tenminste 2 Sabbat School thema’s en 1 

zendingsverhaal.  

Gevorderde 

1. Schrijf een nieuw lid in bij de Sabbat School of Pad-

vinderij of in de Bijbelcorrespondentiecursus. 

2. Maak een evangelisatieproject en voor dat uit.  

3. Doe mee in een speciaal club programma zoals 

padvinderij, Sabbat School enz. En doe mee in de 

evaluatie na het programma samen met de Verken-

ner, klas. 

Hand. Instructeur _____________________ 

Datum _______________________________ 

Vriendschapsontwikkeling 

1. Doe mee aan een discussie of een toneel over 

Groepsdruk (Peer pressure) en hoe dit je besluiten 

beïnvloedt.  

2. Bezoek een Ressorts Raadslid (RR) of laat een Dis-

trict Raadslid (DR) met je of nodig die naar de club 

uit om uit te leggen hoe op tenminste 5 manieren 

met hen gewerkt kan worden. 

Hand. Istructeur______________________ 

Datum______________________________ 

Gevorderde 

Voltooi een van de volgende insignes: 

Tafelmanieren of persoonlijke hygiëne 

Hand. Instructeur_____________________ 


