
 

  



Woordje uitleg 

 

Beste ouders, kinderen en scoutssympathisanten 

De speeltuinen zijn gesloten, evenementen en concerten zijn afgelast, de café’s moeten 

nog even hun deuren gesloten houden, de overheid treft de nodige maatregelen om de 

verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, de straten zijn helemaal leeg, maar het 

ergste, de scoutsvergaderingen zijn momenteel nog geschrapt. 

De verveling heeft al meermaals de overhand genomen, je hebt die ene serie al voor de 4e 

keer uigekeken op netflix, je hebt je kamer al helemaal opgeruimd, je bent elk spel op je 

playstation uitgekeken, en bent al 35621 keer een wandeling met je hond gaan maken, en 

zo kunnen we blijven doorgaan. Maar wees niet getreurd, de leiding heeft een oplossing 

gevonden om de verveling tegen te gaan!  

In dit boekje vinden jullie allerlei spelletjes, tips, tekeningen, mopjes en wedstrijden om de 

dag door te komen!  

Wij kijken alvast uit naar de eerstvolgende scoutsvergadering op de planning. Als jullie nog 

vragen hebben omtrent scouts en het coronavirus, mogen jullie altijd de takleiding 

contacteren. En denk er aan:  

 

 

 

WAS JE HANDEN! 

HOU AFSTAND VAN ELKAAR! 

BLIJF IN UW KOT! 

 

  



 

 

Tomas heeft keeeeeiiii veel zin om op kamp te gaan. Het is nooit te vroeg om te 

beginnen aan de voorbereidingen en wou dus zijn zak al beginnen maken. Nu had 

zijn mama er niet zo veel vertrouwen in en besloot om dit toch maar eens te 

controleren. Vind jij de zeven verschillen?  

 

 

  

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnl.depositphotos.com%2F154765026%2Fstockillustratie-boy-scout-cartoon-rugzak-uitvoering.html&psig=AOvVaw3LYR49sT9IsepdI0ngZnTt&ust=1585820783945000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjKufv4xugCFQAAAAAdAAAAABAD


Babypictures Express 

Verbind de juiste babyfoto met de juiste leid(st)er door het juiste cijfer bij de juiste letter te plaatsen in de tabel. 

ENJOY! 
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Oh neen, wij zijn de rest van de 

afbeelding en ons lichaam 

kwijt! Help jij ons door het 

terug te tekenen? 



Elke zondag staan er 19 prachtige personen klaar om 

de kinderen een onvergetelijke zondag te geven. 

Maar wie zijn ze als ze dat scoutshemd uittrekken? 

Onze reporter Antoine Ghequiere schept meer 

duidelijkheid. Hier leren jullie enkele leid(st)ers op 

een andere manier kennen. 

Om te beginnen, maak kennis met Eef, 

jonggidsenleiding. 

1. Hoe zou je jezelf beschrijven in 1 zin 

De professor die mij creëerde mengde de inhoud van 

enkele potjes door elkaar. Een vleugje  positivisme, 

vriendelijkheid en betrouwbaarheid, een scheutje 

planning (woops, dat was wat te veel), afwerken met 

wat loyaliteit en vriendschap.  

2. Welke gebeurtenis uit je jonge leven is nu al 

bepalend geweest voor wie jij nu bent? 

Oeioei, dat is een moeilijke vraag. Ik denk persoonlijk 

dat elke gebeurtenis in je leven er voor zorgt dat je nu 

bent wie je bent.. dus de gebeurtenis die tot nu toe het 

meeste bepaald heeft wie ik nu ben? Het feit dat ik, 20 

jaar geleden, geboren werd! ;)   

3. Wat is jouw slechtste eigenschap?  

Lijstjes, lijstjes, lijstjes en nog eens lijstjes. Ik moet 

toegeven dat ik een enorme lijstjes en planningsfreak 

ben. Voor alles en elke dag heb ik lijstjes en 

planningen, die dan natuurlijk ook zo goed mogelijk 

moeten worden opgevolgd en afgewerkt worden! 

Soms heb ik zo veel lijstjes en planningen dat ik er 

opeens zelf niet meer aan uit kan, en hopla, daar 

wordt weer een nieuw lijstje geboren… 

4. Wat was jouw laatste leugentje om bestwil?  

Mama: Eef, heb jij de laatste reep chocolade gezien?  

Eef: nee, niet gezien! *eet hem rustig verder op* 

 

5. Welk goede doel vind jij een goed initiatief en 

waarom?  

Goh, er zijn heel veel goede initiatieven en goede 

doelen… Ik ben zelf een grote fan van de Warmste 

week, dit is niet echt een goed doel, maar zorgt er wel 

voor dat mensen gemotiveerd worden om eens iets 

extra te doen voor het goede doel, dus de warmste 

week is mijn keuze!  

 

6. Halfvol of halfleeg?  

Halfvol, altijd halfvol (behalve mosselsoep, dat mag 

halfleeg zijn!) 

 

7. Welke superkracht zou je willen hebben?  

Goh, er bestaan er zo veel… Kunnen vliegen zou 

fantastisch zijn natuurlijk, maar dat is zo cliché… Een 

vlieg zijn lijkt mij ook best wel cool! Dan kan je altijd 

en ongemerkt overal bij zijn! Hoewel, als iemand dan 

een vliegenmepper te pakken krijgt is het feest over… 

Maar misschien kan ik het slim aanpakken? Ik wil als 

superkracht kunnen veranderen in elk dier dat ik wil 

op dat moment! Dan 

verander ik in een 

vervelende mug om 

iedereen waaraan ik mij 

erger te prikken, 

verander ik in een hond 

om in de tuin van de 

andere mensen die mij 

irriteren te gaan poepen, en wordt ik een vlinder die 

in de tuin vliegt van de mensen die ik graag zie! 

8. Tandpasta van chilipepers of schuurpapier als 

toiletpapier?  

Euhm… liefst geen 1 van de 2?! Maar ik kan echt ab-

so-luut niet tegen pikant, dus dan ga ik voor het 

schuurpapier als toiletpapier, hehe, dat is dan toch 

wat toiletpapier uitgespaard! 

9. Nooit meer muziek beluisteren, of nooit meer tv, 

Netflix,....  

Dan ga ik voor nooit meer muziek.. Voor school moet 

ik heel vaak knutselen en dingen in elkaar flansen, als 

ik hiermee bezig ben kijk ik graag naar een 

Nederlandstalige serie om mezelf toch wat te 

entertainen..  

10. Een tattoo van Antoine, of Antoine die een tattoo 

mag zetten?  

Hahah, euhm, liever Antoine die een tattoo mag 

zetten… (heb ik nu iets gevaarlijk gezegd? :o ) 

11. Favoriete liedje ? 

Mijn favoriete liedje op dit moment is Hoe het Danst 

van Marco Borsato, die man is  een held! 

12. Ten slotte, hoe lang zit je al in de scouts? 

Ik zit sinds mijn 6 jaar in de scouts, dus sinds mijn 

eerste jaar kapoen. Ondertussen ben ik 2e jaar leiding, 

dus dat is ondertussen14 jaar als ik mij niet vergis (tel 

maar na!) Dus probeer het allemaal maar even lang 

vol te houden als ik!  



Vervolgens is onze reporter Antoine op een digitale 

manier tot bij groepsleidster Tine Jamar geraakt, 

jinleiding! 

Hoe zou je jezelf beschrijven in 1 zin 

Klein en schattig, maar diep vanbinnen groot en 

dapper.  

Welke gebeurtenis uit je jonge leven is nu al 

bepalend geweest voor wie jij nu bent? 

Beginnen met turnen. Deze sport heeft gezorgd voor 

levenslange vriendschappen en zowel  goede als 

slechte ervaringen. Ik heb dankzij deze sport ook veel 

discipline gekregen en veel zelfbeheersing/ 

doorzettingsvermogen. Bij turnen kom je heel vaak 

jezelf tegen en je weet heel goed wat zowel je geest 

als je lichaam aankan. Ook het overwinnen van 

angsten is iets wat ik heb bijgeleerd. Het is goed om 

schrik te hebben van bepaalde dingen, zodat je geen 

roekeloze beslissingen neemt. Maar teveel schrik 

hebben en piekeren is niet goed, gewoon nadenken en 

ervoor gaan. Uiteindelijk weet je pas hoe iets uitdraait 

als je het geprobeerd hebt! ;) Al bij al heeft deze sport 

een hele grote invloed gehad op wie ik ben en ik heb 

tot op de dag van vandaag nog geen spijt gehad van 

deze beslissing.  

Wat is jouw slechtste eigenschap?  

Verlegenheid! Misschien lijkt het niet altijd zo maar ik 

ben een heel verlegen persoon. Ik ben heel 

afwachtend en wil eerst een goed beeld krijgen van de 

situatie en de mensen vooraleer ik mezelf ga moeien 

of actie onderneem. Dit is een eigenschap die ervoor 

gezorgd heeft dat ik al veel kansen gemist heb, wat 

natuurlijk wel jammer is. Het is wel iets waar ik elke 

dag aan werk en beetje bij beetje begin ik de 

verlegenheid te overwinnen, maar hé, Rome werd ook 

niet in één dag gebouwd. 

Wat was jouw laatste leugentje om bestwil?  

Bellen is iets wat ik nooit leuk gevonden heb, en wat ik 

ook nooit leuk zal vinden. Het feit dat je de persoon 

niet ziet en er vaak ongemakkelijke stiltes ontstaan 

vind ik niet fijn. Laatst werd ik gebeld door mijn oma, 

maar ik had niet zoveel zin om op te nemen. Toen ze 

me enkele dagen later nog eens gebeld had, zei ze dat 

ik de laatste keer niet opgenomen had. Ik heb toen 

gezegd dat ik druk bezig was voor school en het niet 

gehoord had, terwijl ik eigenlijk gewoon tv aan het 

kijken was.  

 

Welk goede doel vind jij een goed initiatief en 

waarom?  

Think Pink – Geef om Haar! Geen twijfel mogelijk.  Ik 

vind dit een prachtig initiatief en het is ook gewoon 

een mooi gebaar. Door 30 cm haar te doneren maak je 

al een wereld van verschil. Op deze manier geef jij de 

mensen, die hun haar kwijt geraakt zijn door chemo, 

de kans om zich weer goed in hun vel te voelen. Ik 

weet als de beste dat dit een moeilijke beslissing is, 

omdat ik het zelf ook al twee keer gedaan heb. En ik 

weet ook dat sommige mensen veel belang hechten 

aan het hebben van lange lokken, maar denk dan 

zoals mij:  

“ Haar groeit terug en mijn haar heeft binnen 1-2 jaar 

weer dezelfde lengte als nu. Bij mensen die hun haar 

verloren hebben duurt het veel langer vooraleer zij 

terug een mooie bos haar hebben”. Dus meisjes (en 

jongens) als jullie je haar beu zijn en eens iets anders 

willen, verzorg het dan goed, laat het nog heel even 

groeien tot de juiste lengte, bestel die envelop en 

knippen maar!! NIET TWIJFELEN, GEWOON DOEN!   

Halfvol of halfleeg?  

Ik hou niet van pessimisme daarom kies ik voor 

halfvol. Dit is een optimistische gedachte, omdat je 

toch nog de helft van je drankje hebt en hier nog van 

kunt genieten.   

Welke superkracht zou je willen hebben?  

Teleporteren. Je kan op vakantie gaan wanneer je wil, 

je kan ontsnappen aan ongemakkelijke situaties en 

files. Met andere woorden, je kan gaan en staan waar 

je wil. Het vermogen om herinneringen met vrienden 

en familie te maken is hierdoor heel groot. En 

bovendien heb je heel veel vrijheid. Ik zou het 

uiteraard niet alleen gebruiken voor mezelf maar ook 

om meteen bij iemand te kunnen gaan als die wat 

triest is of nood heeft aan wat gezelschap.  

Tandpasta van chilipepers of schuurpapier als 

toiletpapier?  

Tandpasta van chilipepers, for sure! Dit is heel goed te 

vergelijken met die vieze zout paradontax die we op 

kamp moeten gebruiken. De eerste dagen heb je 

absoluut geen zin om je tanden te poetsen, gewoon bij 

de gedachte alleen al begin je te rillen, maar na enkele 

keren poetsen ben je de smaak gewoon en besef je dat 

deze toch nog meevalt. 

  

 



Nooit meer muziek beluisteren, of nooit meer tv, 

Netflix,....  

Nooit meer tv kijken dan. Ik ben een persoon die leeft 

voor muziek en geen minuut zonder kan. Iedereen die 

mij kent weet dat ik altijd en overal muziek opzet of 

luister. Muziek kan je luisteren op elk moment van de 

dag, bij elke emotie die je voelt past er wel een liedje 

en het zorgt er ook voor dat mensen samenkomen en 

zich amuseren. Iets mooier dan dat bestaat toch niet?  

Een tattoo van Antoine, of Antoine die een tattoo 

mag zetten?  

Dit is een hele moeilijke vraag. Langs de ene kant zou 

ik zeggen “een tattoo van Antoine” omdat ik dan weet 

dat hij van goede kwaliteit is en professioneel gezet. 

Langs de andere kant zeg ik “Antoine die een tattoo 

mag zetten”, dit is een mooie representatie van 

vertrouwen en eigenlijk ook wel een teken van 

vriendschap. Het is iets uniek.  

Ik denk dat ik dus uiteindelijk kies voor “Antoine die 

een tattoo mag zetten”, natuurlijk bestaat hier de 

kans dat hij een zelfportret probeert te plaatsen, maar 

laat ons hopen dat Antoine vriendelijk genoeg is om 

iets mooi en betekenisvol te zetten ;)  

 

Favoriete liedje ?  

Ooooh heel moeilijk om hier antwoord op te geven, ik 

heb zoveel lievelingsliedjes… Maar als ik er toch maar 

één mag kiezen dan ga ik voor How you remind me – 

Nickleback. Aan dit liedje hangen heel veel mooie 

herinneringen vast en ik kan dit liedje op elk moment 

van de dag en uren lang op replay beluisteren. Het is 

het begin van mijn liefde voor muziek en je kan er ook 

gewoon helemaal op los gaan.  

Ten slotte, hoe lang zit je al in de scouts  

Ik ben begonnen bij de jonggidsen, dus als ik goed 

geteld heb is dit mijn 11de jaar bij scouts Rode!  

 

 

 

  



PLATTE KAK 

 

  



 

  



WIST JE DAT… 

 

- de leiding van scouts rode allemaal braaf in hun kot blijven tijdens deze quarantaine, maar zich 

daardoor wat beginnen te vervelen en heimwee krijgen naar de vergaderingen op zondag van 

14-17u?  

- de leiding hierdoor op het idee zijn gekomen deze speciale editie van de wipplank uit te 

brengen?  

- het ondanks dat je binnen moet blijven, het toch belangrijk is om af en toe een frisse neus te 

halen en buiten te gaan sporten? 

- alleen vrouwelijke muggen steken?  

- dj jack amai mijn klak op summerjam komt draaien?  

- Elke cartoon die in dit boekje staat van “@nietnuLaura” is?  

- Die hele grappige cartoons heeft en je zeker een bezoekje moet brengen aan haar 

instragramprofiel? 

- de angst voor vrijdag de 13e paraskevidekatriafobie heet?  

- jeansstof uitgevonden is in de Franse stad Nîmes? De weefmethode werd ‘de Nîmes’ genoemd, 

later verbasterd tot ‘denim’.  

- astronauten in de ruimte geen boer kunnen laten?  

- iedereen voor enig moment de jongste inwoner van de aarde is geweest?  

- als je begint met tellen, je lippen elkaar pas raken bij een miljoen?  

- sneakers zo noemen omdat ze zo weinig geluid maken? daardoor kan je onopgemerkt naar 

binnen ‘sneaken’.  

- je in de vlag van Noorwegen de vlag van 7 andere landen kan terugvinden, kan jij raden 

dewelke?  

- een anagram voor ‘brexitdeal’ is ‘x-tra debiel’.  

- er op aarde ongeveer 19 miljoen mensen op dezelfde dag als jou jarig zijn?  

- een mens ongeveer 50 toiletrollen per persoon per jaar verbruikt?  

- je vanaf 30 jaar jaarlijks kleiner wordt?  

- een rauw ei dat blijft drijven op water te oud is om op te eten? 

 



Welke leider is jouw stiekeme crush? Ontdek het hier! 

 

1. Jouw crush is vooral…. 

A) Mannelijk en knap, hij lijkt wel een Griekse god!   

B) The sweetest boy  

C) Een echte romanticus  

D) Berensterk en stoer maar toch met een zacht kantje  

E) Grappig en goedlachs.  

 

2. Jouw crush ziet er als volgt uit:  

A) Jouw prins op het witte paard is groot, heeft donkerblond haar en zachte grijsgroene ogen  

B) Jouw crush heeft kort donkerblond haar en warme bruine ogen.  

C) Hij heeft donkerbruin haar dit in combinatie met hazelnootbruine ogen waarin je uzelf kan 

verliezen  

D) Hij is groot, heeft donker krullend haar en prachtige blauwgrijze ogen, vermengd met een 

beetje amber.  

E) De man van jouw dromen heeft blond haar en grijze ogen, heerlijk koel dus.  

 

3. Eindelijk jullie eerste date, die ziet er als volgt uit:  

A) Niets beter dan een frisse plons in het water, pluspunt je kan zijn prachtige lichaam 

bewonderen.  

B) Iets lekker gaan eten op restaurant en daarna een romantische avondwandeling.  

C) Jullie gaan samen op pad, samen door de gezellige straatjes van Brussel kuieren.  

D) Kan ik nog niet zeggen, dat hangt af van de date natuurlijk! *spannend* 

E) Hij komt te laat op jullie afspraakje…maar hij is tenminste komen opdagen!  

 

4. Bij de perfecte date hoort natuurlijk de perfecte outfit, jouw crush draagt het volgende:  

A) Een classy outfit *smelt*  

B) Een hemd en een nette broek… *oelala* 

C) Iets casual chic 

D) Een witte smoking.  

E) Hoe moet je dat nu weten? Dat hangt natuurlijk af van het weer!  

 

5. Je crush heeft echt een heel cute huisdier, dit is:  

A) Een sierlijke kat * MIAUW*  

B) Een kat…maar hij is er zelf allergisch aan!  

C) Een hond, een kat en een kalf… het lijkt er op een boerderij :D 

D) Een mysterie. Dat zal je ontdekken als je bij hem thuis bent ;)  

E) Hijzelf, een echte cutie. Hij heeft bovendien minstens evenveel aandacht nodig! 

  

 

 

 



6. Op jullie romantisch etentje eten jij en je crush het volgende:  

A) Jullie zijn echte viseters, op een romantisch etentje is jullie keuze snel gemaakt, sushi! 

B) Jullie kiezen voor een echte klassieker, stoofvlees!  

C) Lasagne, is er zelf een andere optie?  

D) Groentelasagne van de Portugees aan het OLV.  

E) Scampi’s in tomatenroomsaus. * mmmh* 

 

7. Niets leuker dan elke zondag je crush te kunnen zien, jullie spelen volgend scoutsspel:  

A) Worstelen, je laat hem natuurlijk winnen, je wil zijn ego niet schaden ;)  

B) Paintball, hopelijk zitten jullie in hetzelfde team :D 

C) FUGITIVE! Niets spannender dan samen weg te rennen en jullie te verstoppen voor de 

leiding… misschien eindigen jullie “per ongeluk” per 2 ;)  

D) De draad, samen eten proeven in een bos, gezellig toch?  

E) Het 3 stokken spel…dan kunnen jullie elkaars hand vasthouden.  

 

8. Zotte tijden; het coronavirus is uitgebroken, je kan je crush even niet meer zien….Zo laat jij 

de tijd voorbij vliegen:  

A) De bloemetjes buiten zetten, letterlijk jij helpt je mama en papa in de tuin.  

B) Jullie kijken series, misschien kijk je af en toe zelf een aflevering zonder je crush…ohoh 

als hij daar maar niet achter komt!  

C) Tijdens de quarantaine ontpop je u tot een echte chef-kok, slim gezien de liefde van de 

man gaat namelijk door de maag.  

D) Ik heb het heel druk voor school, ik probeer zo veel mogelijk deadlines te halen!  

E) Behalve bingewatchen? Misschien eens gaan lopen. 

 

9. Dat jouw crush de allerbeste is dat weten we natuurlijk, maar hij is ook heel slim, hij studeert 

namelijk:  

A) Hotelmanagement, dit heeft zo zijn voordelen, hij weet namelijk hoe je te bedienen ;)  

B) Biologie, hij is een echte fan van flora en fauna!  

C) Orthopedagogie, hij kan dus goed omgaan met kinderen *schattig* 

D) Architectuur, de plannen voor jullie toekomstige villa liggen al klaar!   

E) Computerwetenschappen, wat een slimmerik!  

 

10. Als jullie niet op scouts zijn doen jullie het volgende:  

A) Een fietstochtje in de natuur, zalig toch?  

B) Wij zijn altijd op scouts!  

C) Samen musiceren, misschien worden jullie als duo ooit wel bekend… 

D) Jullie gaan samen een toertje lopen, wie van jullie is het snelst?  

E) Samen programmeren, ooit veroveren jullie de computerwereld!  

 

11. Alles is dicht door het corona virus, dus jullie besluiten samen een film te kijken, jullie kijken 

naar:  

A) The Matrix  

B) Film? Jullie kijken jullie favoriete series.  

C) 1 film? Niks van jullie kijken de hele Harry Potter serie!  

D) Een echte klassieker Robin Hood (de tekenfilm), mais en français!  

E) Inception, lekker spannend dus je kan dicht tegen hem aankruipen.  

F)  

 



12. Voor een perfecte match heb je het volgende nodig:  

A) Een speels iemand, de wereld is al zo serieus!  

B) Een luisterend oor, iemand die zorgzaam en begripvol is.  

C) Een romanticus, maar toch vooral een grapjes.  

D) Een persoon met veel passie, daar droom jij helemaal van weg…. 

E) Iemand die open en tolerant is, want als we eerlijk zijn kan jij het wel eens uithangen. 

 

 

 

Heb jij het vaakste A geantwoord? Niemand minder dan Remi is je crush!  

Remi is vrolijk, ondeugend, sociaal en voelt zich thuis in grote groepen. Hij zit vol energie en is erg 

levendig, met hem verveel je je geen minuut. Remi heeft een flamboyante persoonlijkheid. Hij is niet 

egoïstisch en is heel volhardend, hij geeft nooit op en zal dus zeker voor jullie liefde blijven vechten.  

 

Heb je overduidelijk meer B geantwoord? Tomas is jouw crush!  

Tomas is heel betrouwbaar, ijverig en sociaal, hij hecht zich vlug aan 1 persoon (jij dus). Hij is intelligent 

en flexibel, je zal dus goed met hem kunnen afspreken. Maar Tomas kan ook zeer speels zijn, perfect 

dus!  

 

Is C de letter die je het meeste omcirkeld hebt? Dan is Antoine jouw crush!  

Antoine is sociaal, zachtmoedig, nieuwsgierig en rustig. Hij houdt niet van ruzie, en is vreedzaam. Verder 

is hij heel verstandig en vriendelijk, met andere woorden een schatje! Antoine is beschermend en zal 

je zeker nooit in de steek laten.  

 

Heb jij het meest D geantwoord? Mathieu is jouw stiekeme crush!  

Mathieu is trouw en moedig, hij heeft veel doorzettingsvermogen…voor jou gaat hij door het vuur. Hij 

is geduldig en kalm, ja ook wanneer jij het weer eens uithangt! Hij is niet bang en zal je dus zeker goed 

kunnen beschermen op kamp ;)  

 

Heb jij zonder twijfel het meest E geantwoord? dan is jouw lover Alexander!  

Alexander is grappig, goedaardig en nieuwsgierig, hij heeft een goed geheugen dus hij zal zeker niet 

vergeten wanneer je jarig bent. Hij is ook slim, creatief en zelfstandig, je moet dus niet continu bij 

hem zijn. Een perfecte mix als je het mij vraagt! 

  



  



Puzzel de leiding weer aan elkaar 

Knip onderstaande foto uit, knip alle vormpjes en puzzel ons weer aan elkaar! 

 

 



Op welke leidster heb jij stiekem een crush? Ontdek het hier!  

1. Jouw crush is vooral…. 

A) Heel lief en behulpzaam, bij haar kan je altijd terecht.  

B) Heel vrolijk, boordenvol energie en bovendien is ze een echte spraakwaterval.  

C) Ze is goedlachs en lief, met haar verveel je je geen minuut!  

D) Grappig, masseer u lachspieren, want je gaat ze voelen!   

E) Een pittige madam, pak u zweep al maar bij de hand in een poging haar wat te temmen.  

 

2. Jouw crush ziet er als volgt uit:  

A) Ze heeft bruin licht krullend haar en prachtige bruine ogen  

B) Jouw crush heeft donkerblond licht krullend haar en bruine ogen  

C) Ze heeft lang bruin haar en donkere bruine ogen waarin je jezelf kan verliezen… 

D) Ze heeft lichtbruin haar en blauw- groene ogen. *wauw*  

E) Ze heeft heel licht blond haar en felle blauwe ogen, let maar op dat je er niet in verdrinkt!  

 

3. Eindelijk jullie eerste date, die ziet er als volgt uit: 

A) Jullie gaan samen iets bezoeken, een museum, naar de expo, wie zal het zeggen? Opties 

genoeg!  

B) Gezellig wandelen op het strand, misschien eindigen jullie de date wel met een kusje  

C) Jullie gaan samen iets drinken, een lekker drankje en dan komt het gesprek vanzelf ;)  

D) Zij morst eten op jouw broek *oepsie* 

E) Zij laat zich verrassen door de boy, dus begin al maar te denken!  

 

4. Bij de perfecte date hoort natuurlijk de perfecte outfit, jouw crush draagt het volgende:  

A) Een rokje met een comfy pull en dokter martens, classy maar toch ook stoer!  

B) Een fleurig kleedje, want zij is het zonnetje in huis.  

C) Een mooi kleedje met basketten, simpel en mooi.  

D) Een jurkje met bloemetjes en een hoed.  

E) Business chique: een chique broek en een mooi bloesje.  

 

5. Je crush heeft echt een heel cute huisdier, dit is:  

A) Een cute puppy en een zachte kat.  

B) Niet 1 kat, maar 2 geweldig sierlijke katten * MIAUWKES* 

C) Ze heeft geen huisdieren, dus al haar aandacht kan voor de volle 100% naar jou gaan.  

D) Ze heeft een dikke poes, Odette genaamd.  

E) Geen huisdieren voor deze meid, nu niet en nooit niet.  

 

6. Op jullie romantisch etentje eten jij en je crush het volgende:  

A) Vegetarisch! Rijst met een heerlijke groenten curry is jullie ultieme keuze.  

B) Niets beter dan pasta, jullie eten tagliatelle met scampi’s en tomatensaus.  

C) Een heerlijke pasta carbonara. *mmmh* 

D) Tagliatelle scampi diabolique, lekker om op je broek te krijgen!  

E) Jullie nummer 1 keuze is Italiaans: pizza napolitana *jammieee*  

  



 

7. Niets leuker dan elke zondag je crush te kunnen zien, jullie spelen volgend scoutsspel:  

A) Deegbal, lekker spannend, misschien zitten jullie wel in hetzelfde team!  

B) Het 3 stokkenspel, zo kan je stiekem haar hand vasthouden, hopelijk heb je geen 

zweethandjes… 

C) Het pottekes spel, samen vormen jullie een ijzersterk team!  

D) Pang, als je niet snel genoeg bent schiet ze je zo neer!  

E) FUGITIVE! Samen vluchten jullie weg van de leiding….romantisch en spannend!  

 

 

8. Zotte tijden; het coronavirus is uitgebroken, je kan uw crush even niet meer zien….zo laat jij 

de tijd voorbij vliegen:  

A) Ik werk voor school dan kan ik mijn focus even volledig van mijn crush halen.  

B) Niets beter om je bezig te houden in deze eenzame tijden als Netflix, jij kan uren 

netflixen!  

C) Spelletjes op de PlayStation spelen, zo denk je toch even niet aan je crush.  

D) Jij zit met je hoofd tussen de sterretjes…letterlijk je hebt sterren hangen in je kamer ;)  

E) Jij gaat sporten, zo kan je na deze corona tijden battlen met je crush…en misschien zelfs 

winnen.  

 

9. Dat je crush de allerbeste is dat weten we natuurlijk, maar zij is ook heel slim, zij studeert 

namelijk:  

A) Toegepaste taalkunde, reizen wordt voor jullie gemakkelijk!  

B) Farmaceutische wetenschappen, zie je haar al in haar labo outfit staan?  

C) Ze helpt baby’s op de wereld te zetten, ze studeert namelijk vroedkunde.  

D) Fysica en sterrenkunde, misschien vernoemt ze wel een ster naar jou!  

E) Ingenieur toegepaste natuurkunde, ze is slim en is geïnteresseerd in fysica, mechanica, 

alles wat zich in de ruimte afspeelt, een hele mond vol dus!  

 

10. Als jullie niet op scouts zijn doen jullie het volgende:  

A) Samen muziek spelen, jullie doen niets liever.  

B) Dansen, shansen, en euh dansen!  

C) Een stevig partijtje volleybal spelen daar kicken jullie beide op, let the game begin!  

D) Jullie schilderen elkaars portret, zo heb je je liefje altijd dichtbij!  

E) Basket spelen, wie van jullie zal scoren?  

 

11. Alles is dicht door het corona virus, dus jullie besluiten samen een film te kijken, jullie kijken 

naar:  

A) Gone girl, een meisje dat tegen wat spanning kan, geweldig toch?  

B) I am number four, voor jullie mag er wat actie inzitten!  

C) Niets beter dan een animatiefilm, jullie kijken Tarzan! 

D) Jullie kijken Seven, een iets oudere film, vol met drama en misdaad, spannend.  

E) Hidden figures, lekker dramatisch. (Net zoals jullie soms wel kunnen zijn).  

  



 

12. Voor een perfecte match heb je het volgende nodig: 

A) Iemand die openhartig is, dan ziet de toekomst er rooskleurig uit voor jullie!  

B) Een hopeloze romanticus hihi.  

C) Een vredebewaarster, jullie haten allebei ruzies, maar hier zullen jullie dus geen last van 

hebben!  

D) Iemand die heel lievend is, jij voelt je namelijk graag geliefd!  

E) Een alpha vrouwtje dat sterk in haar schoenen staat.  

 

 

 

Heb jij het vaakste A geantwoord? Niemand minder dan Celia is je crush!  

Celia is zachtmoedig en geduldig, ze is het perfecte gezelschap voor jou! Ze is leergierig en zeer 

intelligent. Ze is ook vriendelijk en tolerant, dus ze kan jouw kwade streken wel verdragen. Verder is 

ze ook moedig, sociaal en teder. Een match made in heaven!  

 

Heb je overduidelijk meer B geantwoord? Linde is jouw crush!  

Linde is sociaal en behulpzaam, ze is ordelijk en opgewekt. Soms kan ze luidruchtig zijn, maar dat is 

geen probleem voor jou, jij vindt dit geweldig. Ze is verstandig en zal je altijd verdedigen (tenzij dat 

je fout bent natuurlijk). Ze zal van je houden met veel toewijding.  

 

Is C de letter die je het meeste omcirkeld hebt? Dan is Anastasia jouw crush!  

Anastasia is vrolijk en humoristisch, ze is strijdlustig en zal dus zeker jullie liefde niet zo maar opgeven. 

Ze is van Italiaans afkomst en kan dus zeker temperamentvol zijn, dit vindt jij gelukkig net heel leuk. 

Ze is fier en uitbundig, met haar zal je het altijd naar je zin hebben. Anastasia is goedlachs, dus ja ze 

zal met je domme mopjes lachen ;)  

 

Heb jij het meest D geantwoord? Fien is jouw stiekeme crush!  

Fien is geduldig en niet kieskeurig, dit betekent dat jij misschien wel kan kiezen wat jullie zullen eten 

straks. Ze is sierlijk en bedachtzaam, soms zit ze met haar gedachten ergens anders…bij jou natuurlijk! 

Bovendien heeft ze een flinke portie humor waarmee ze je aan het lachen brengt. Ze is gewild, dus je 

zal moeten vechten voor u grote liefde!   

 

Heb jij zonder twijfel het meest E geantwoord? Dan is jouw lover Ciska!  

Ciska is begaafd, behendig, verstandig, vrolijk en gezellig, een mond vol dus! Met haar heb je u handen 

vol, maar dit zal ook lonen want ze is vriendelijk en toont veel liefde. Ze is vastberaden en zal dus voor 

de volle 100% voor jou gaan.  

  



Kruiswoordraadsel 

 

 

 

Verticaal woord : 

…………………. 

 

1) Tak waarin onze allerkleinste scouts beginnen. 

2) Dit hangt elke zondag rond onze nek of aan ons hemd. 

3) Tent waar niemand binnen mag, behalve de materiaalmeesters. 

4) De plaats waar we vorig jaar op kamp waren. 

5) Wie zorgt ervoor dat we op kamp lekker eten hebben? 

6) De laatste avond genieten we van een groot warm ….  

7) Tak die bijna leiding is. 

8) Je tent staat recht dankzij… 

        1          

         2         

 3                 

         4         

         5         

     6             

         7         

        8          

 9                 

10                  

      11            

       12           

  13                

     14             



9) Wat is de totem van Remi (leiding)? Zie foto 

10) Waar word je gedoopt? Op… 

11) Welk touw gebruiken we voor onze balken? 

12)  Activiteit na bezoekdag, waar we met de groep veel kilometers gaan stappen 

13)  Elk jaar verandert het, maar het moet altijd op onze hemd genaaid zijn, anders is het 

pompen. 

14) Wat krijgt je als jinner op kamp?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



WIPPLANK WORKOUT 
QUARANTAINE EDITION 

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat iedereen op zijn lui gat blijft zitten he! NEENEE oefen deze bewegingen maar 

als training voor het echte werk op kamp! 

  

1. Wood Chops Exercise 

De naam zegt het zelf! Deze oefening is perfect om het bijlen helemaal onder de knie te krijgen. Die 

takken en bomen gaan in no time omverliggen! 

PS: met een fles water, gewicht of elastiek train je nog net dat tikkeltje extra 

2. Diepe Squat 

Je kent het wel he… Die 

lastige haringen en 

spiesen uit de grond 

krijgen. Door in de juiste 

houding diep te 

squatten spaar je je rug 

en lukt het al een stuk 

beter! 

PS: Ook hier kan je een 

gewicht gebruiken 

3. Overhead Lunges 

Bereid je helemaal voor op het dragen van de 

waterbidons of het sleuren met hout. Begin 

met een licht voorwerp zoals vb flesjes water 

en bouw steeds verder op. Wie weet draag je 

die bidon straks op je eentje boven je hoofd! 

PS: In een bidon gaat 20L water = 20kg 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Worstelen 

Haal je mama, papa, broer, 

zus… erbij en worstel erop 

los! Er bestaat geen betere 

voorbereiding voor de 

MODDERCATCH 

5. Schouderdragen 

Ga eens een toertje wandelen (of lopen) met mama, papa, broer, zus, hond… op de schouders. Die 

balken gaan plots niets meer wegen op kamp! 

6. Sjorren 

Oefen jullie sjorringen nog 

eens want het is nodig hoor…! 

Zoek 4 even lange takken, wat 

touw en hup begint er maar 

aan. (Maak een mooi kadertje 

zoals op de foto) 


