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Introductie 
*placeholder voor een stukje tekst met hoe werkt het insigne systeem en wolfwelp * 
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EHBO  
Schaafwond 
Een schaafwond is vaak makkelijk te behandelen, vaak is niets doen 
al genoeg! Als er vuil in is gekomen dan is het goed om het met 
schoon water even af te spoelen eventueel wat sterilon om te 
ontsmetten. Als het hevig bloed is een steriel gaasje nodig om het af 
te plakken. 

Blaren behandelen  
Als je een blaar op je voet krijgt, moet je er voorzichtig mee zijn en oppassen dat hij niet kapot 
schuurt. De blaar moet doorgeprikt worden met een steriele naald, dus de naald in een vlammetje 
houden en afvegen met een steriel gaasje. Het vocht uit de blaar drukken en er eventueel sterilon of 
jodium opdoen. Soms is het verstandig om er een pleister op te doen. Goed passende schoenen 
voorkomt het krijgen van blaren. Maar als je bijvoorbeeld de Avondvierdaagse meeloopt, zetten je 
voeten op en kun je soms blaren krijgen. De hele dag op rubber laarzen lopen is niet aan te bevelen. 
Blaren die ontstaan door een brandwond moeten NIET worden doorgeprikt. 

Brandwond 
Bij een brandwond is het belangrijk om een volwassene te waarschuwen. Om een brandwond te 
behandelen moet je de plek zo snel mogelijk koelen met lauw (kamertemperatuur) water door het 
water net boven de plek te laten komen en het vanaf daar over de plek te laten stromen, direct op de 
plek doet zeer! Dit koelen moet voor minstens 15 minuten. Als er kleding over de plek zit moet je 
voorzichtig kijken of het niet aan de wond plakt, als dat het geval is gewoon over de kleding heen 
koelen. Bij grote blaren, chemische of elektrische verbranding moet er arts naar kijken. Een 
brandwond kan eventueel worden bedekt met een steriel gaas, niet verklevend.  

Bloedneus  
Als iemand een bloedneus heeft moet het hoofd een klein beetje voorover worden gebogen. De neus 
moet dan net onder het neusbeen dicht geknepen worden voor ongeveer 10 minuten. Eventueel 
mag de neus één keer voorzichtig gesnoten worden. 

Lichamelijke gezondheid 
WETEN WAAROM JE GOED MOET ADEMHALEN EN WAAROM FRISSE LUCHT BELANGRIJK IS 
Haal adem door de neus. De neus kun je vergelijken met een filter. Deze zuivert de buitenlucht van 
allerlei stofdeeltjes, de koude ingeademde lucht wordt op temperatuur gebracht, enigszins vochtig 
gemaakt en dan is ze geschikt voor de longen. Ademen door de mond heeft bovendien nog het 
nadeel dat je eerder een droge keel en dorst krijgt. 
WETEN WAAROM EN HOE JE VOOR JE HANDEN ZORGT 
Om gezond te blijven moet je er voor zorgen dat je steeds weer schone handen en nagels hebt. Dus 
handen wassen voordat je aan tafel gaat, na het spelen, werken in de tuin, gebruik van de wc, enz. 
Vingernagels moeten regelmatig geknipt worden. Zij kunnen naar de vorm van de vinger afgerond 
worden, dit voorkomt uitscheuren bij de hoeken. De nagels van de tenen horen recht geknipt te 
worden. 
WETEN WAAROM JE JE TANDEN POETST 
Er is geen deel van je lichaam, dat meer door bacteriën wordt aangetast dan je tanden. Vooral goed 
tanden poetsen dus, liefst een half uur na elke grote maaltijd (ontbijt, lunch, avondeten), niet te veel 
zoetigheid eten en elk half jaar naar de tandarts. Het eten van appels en rauwkost is goed voor je 
gebit. Spoel je tandenborstel goed uit en zet hem omgekeerd weg. 
WAAROM JE GOED MOET KAUWEN 
In je mond begint de vertering van het eten al door je speeksel. Als je niet goed kauwt kan het 
speeksel niet goed door het eten heen. Als dit niet gebeurt, worden vervolgens de voedende 
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bestanddelen in je darmen niet voldoende verwerkt om daarna in je bloed te worden opgenomen. 
Bovendien kan je grote stukken eten niet doorslikken.  

Telefoneren   
De volgende nummers moet je uit je hoofd kennen: 
ALARMNUMMER 112 
JE EIGEN TELEFOON NUMMER ………………………………….. 
Wanneer je 112 belt, geef dan door: 
1. wat er aan de hand is; 
2. waar er hulp nodig is; 
3. welke hulpdienst er nodig lijkt te zijn: politie, brandweer 
of ambulance (ziekenwagen). 
De centralist verbindt u onmiddellijk door met de juiste 
hulpdienst in uw regio. 
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Knopen  
Platte knoop 
Twee touwen, die even dik zijn, worden aan elkaar geknoopt door 
middel van een platte knoop. De knoop glijdt niet en kan 
gemakkelijk los gemaakt  worden.  Je moet de knoop 3x achter 
elkaar feilloos kunnen leggen, zowel zichtbaar voor je als achter je 
rug.  

 
 
 
 

Schootsteek 
Deze knoop wordt gebruikt om een dik en dun touw met elkaar te verbinden, of om een touw aan 
een lus vast te maken. 

 
 
 

Paalsteek  
Een paalsteek vormt een lus, die niet glijdt en gemakkelijk weer los te maken is. Deze wordt gelegd 
door een kleine lus in het touw te maken, waarna het uiteinde door de lus gehaald wordt, om het 
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begin stuk heen te gaan en weer terug door de kleine lus te halen. Een ezelsbruggetje is “de slang 
komt uit het meer, gaat om de boom heen, en weer terug het meer in”.  

 
 

Mastworp  
Een mastworp dient om een touw om een paal vast te maken. Let op dat je alleen onder de tweede 
lus doorgaat en niet onder de eerste. Dit wordt een constrictor genoemd, en die zijn heel moeilijk los 
te maken. 

 

Achtvormige sjorring   
Een sjorring is een manier om 
met een touw twee palen of 
meer aan elkaar te kunnen 
maken. Dit kan heel handig zijn 
als je bijvoorbeeld een vlot wilt 
bouwen. De achtvormige sjorring 
wordt gebruikt om een driepoot 
te maken. Hij wordt gelegd door 
te beginnen met een mastworp 
en dan om en om rond de palen 
te gaan, ten slotte trek je hem 
strak door parallel aan de palen het touw rond de knoop te wikkelen, belangrijk is dat je de spanning 
hier niet loslaat. Als laatste zet je het touw vast met een tweede mastworp. 
 

Kruisvormige sjorring  
De meest bekende sjorring is een kruissjorring. Hierbij kruisen twee palen elkaar loodrecht. Om dit te 
oefenen of af te tekenen moet je eerst de mastworp kennen. Een kruissjorring begint met een 
mastworp daarna ga je eerst over de paal heen met het touw en achter langs, en weer naar voren 
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enz. Alle lijnen aan de voorkant liggen naast elkaar van binnen naar buiten, alle lijnen aan de 
achterkant liggen van buiten naar binnen. Als je 3 keer rond bent geweest trek je je touw strak rond 
de knoop, dit heet woelen. Als laatste zet je het touw vast met een tweede mastworp. Zie de 
tekening voor uitleg of kom een keer langs, dan doen we het voor. 

 

Touw opschieten  
Om na gebruik een touw goed te bewaren moet het “Opgeschoten” worden. Hierbij is het belangrijk 
dat het touw goed droog is, als het net is gaat het schimmelen. 
 
Het opschieten van een touw gebeurd door een uiteinde 
vast te pakken, dan neem je beide arm wijd aan touw, 
breng je dit naar de hand met het uiteinde zodat je een 
lange lus krijgt, hou de lus vast met de eerste hand terwijl 
de tweede weer een armlengte touw pakt, net zolang tot 
het hele touw opgerold is, dan pak je de lus die het minste 
op de rest lijkt, vouw je die om alle lussen heen, en steek 
je het uiteinde door de bovenkant van de klos. 
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Natuur  
Een boon laten ontkiemen 
Neem een glas, zet hierin een koffiefilterzakje en giet hierin + 3 cm 
water. Het kan ook met natte watten. 
Stop aan de buitenkant van het filterzakje een boon (beter kun je er 2 
of 3 indoen) en zet dit glas in de vensterbank. 
Kijk elke dag, of er iets gebeurt en schrijf dit op en maak er een 
tekeningetje bij. Meestal komen er binnen 2 weken blaadjes aan en 
denk eraan je plantje in een bloempot te stoppen. Je moet het vooral 
in het begin goed water geven, zodat het een mooie grote 
plant wordt. Als je het in het voorjaar doet, kun je de plant 
in de tuin zetten en dan groeien er ook boontjes aan. 

 

 

Dier beschrijven  
Beschrijf drie diersoorten zonder hun naam te noemen, 
zodat iemand anders het kan raden, en vertel wat ze eten, 
en waar ze leven.  
 
Bijvoorbeeld :  
Het dier is een zoogdier die je vooral herkent 
aan zijn lange nek en het vlekkenpatroon. De 
nek bereikt al snel een hoogte van twee 
meter, net als de poten, waardoor zijn hele 
lichaam een hoogte kan bereiken tussen de 
vier en zes meter! Hierdoor is dit dier het 
hoogste dier ter wereld. Het dier heeft twee 
kleine hoorntjes en een lange tong.  
 
Het eet bladeren en leeft in de savannes van 
Afrika.  
 

 

Boomsoorten  
Bomen zijn er in veel verschillende vormen, laat zien dat je de naam van minstens 5 verschillende 

bomen in het park kent. De bladeren en stam maar ook de 
vruchten kunnen je hierbij goed helpen. 
Het voorbeeld plaatje laat bladeren en de vrucht van de Eik 
zien, andere veel voorkomende soorten zijn bijvoorbeeld Beuk, 
Berk, Kastanje, Den, Spar maar er zijn nog veel meer soorten. 
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Samen  
HET EERSTE COUPLET VAN HET WILHELMUS KENNEN 
Wilhelmus van Nassouwe 
ben ik, van Duitsen bloed,  
den vaderland getrouwe 
blijf ik tot in den dood. 
Een Prinse van Oranje 
ben ik, vrij, onverveerd,  
den Koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd. 
 
Elk land heeft wel een volkslied dat iedereen zou moeten kennen. Bij belangrijke gebeurtenissen 
wordt het gespeeld en gezongen. Het Nederlandse volkslied is het 'Wilhelmus'. Het Wilhelmus is al 
heel oud. Het bestaat al meer dan vierhonderd jaar (ongeveer sinds 1570) en is zelfs het oudste 
volkslied ter wereld. Het werd gemaakt voor Prins Willem van Oranje. Deze prins heeft veel voor ons 
land gedaan.  
Het Wilhelmus bestaat uit 15 coupletten. Van deze 15 coupletten worden normaal alleen het eerste 
en het zesde couplet gespeeld of gezongen. Om je eerste ster te kunnen halen, moet je de melodie 
kennen en het eerste couplet kunnen zingen.  
Als je probeert de woorden van het lied te lezen, zie je dat de mensen lang geleden heel anders 
spraken en schreven dan wij nu doen. Dat maakt het wel wat moeilijk. Maar als je goed leest begrijp 
je dat het de prins is die spreekt: "Ik, Willem van Nassau, ik ben een Nederlander en blijf het 
vaderland trouw tot in de dood. Ik ben een erg dapper vorst van Oranje en de koning van Spanje heb 
ik altijd geëerd."  
Wanneer het Wilhelmus gespeeld wordt tijdens bijeenkomsten, bijvoorbeeld met de herdenking op 4 
mei, ga je netjes rechtop staan en breng je de welpengroet. Je welpenpet houd je op. 
  

Vlag 
Betekenis en geschiedenis van de Nederlandse vlag 
In 1568 begon in Nederland de oorlog tegen Spanje. Nederland werd toen geregeerd door de 
Spaanse koning. De Nederlanders waren ontevreden over zijn beleid, dus kwam men in opstand. 
Dit verzet werd geleid door PRINS WILLEM VAN ORANJE. 
De watergeuzen behaalden de eerste overwinning. Zij veroverden Den Briel op de Spanjaarden. 
Deze watergeuzen hadden een vlag in de kleuren van de admiraal: Prins Willem van Oranje. 
Het wapen van het prinsdom Oranje draagt op een gouden schild een blauwe jachthoorn met 
zilver(wit). Beslagen en voorzien van een 
rood koord. Omdat goud niet werd 
meegeteld, waren de wapenkleuren: 
ROOD, WIT en BLAUW. 
Op de schepen had de vlag dus eigenlijk 
rood, wit en blauw moeten zijn, maar 
omdat de naam van de prins aan een 
kleur deed denken, werd in plaats van 
het rood het oranje toegepast. De 
prinsenvlag was dus: ORANJE BLANJE 
BLEU. Later verviel dat weer, zodat de 
vlag nu weer rood, wit en blauw is. 
Je moet weten hoe de vlag aan de 
vlaggenlijnen vlaggenmast vastgemaakt 
moet worden; 

Duitsen = Nederlands  
vrij onverveerd = heel dapper 
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-  aan de bovenkant (rood bij de Nederlandse vlag) zit een lus, hier maak je de vlaggenlijn 
met een schootsteek aan vast; 

-  aan de onderkant (blauw bij Nederlandse vlag) zit een lijntje, is dit lijntje even dik als de 
vlaggenlijn dan maak je de vlaggenlijn hier met een platte knoop aan vast, is het lijntje 
niet even dik dan maak je ze met een schootsteek aan elkaar. 

-  Je maakt de vlaggenlijn op de “kikker” aan de vlaggenmast vast, de vlag zelf sla je een 
keer om de mast heen als deze nog niet gehesen is. Laat de vlag niet op de grond komen. 
 
Als je de vlag hijst ben je altijd in uniform; salueer naar de vlag voordat en nadat je deze 
hebt gehesen, dit geldt ook voor het neerhalen. De rest van de welpen gaan in de houding 
staan en salueren terwijl zij naar de vlag kijken. Als de vlag wordt neergehaald b.v. aan 
het einde van de horde- opkomst, blijven zij netjes in de houding staan, totdat de vlag 
beneden is.  
 
De vlag opvouwen 
Je moet de vlag op kunnen vouwen. Er is een duidelijke wijze hoe onze nationale driekleur 
opgevouwen dient te worden: 
1. De vlag wordt langs de banen in drieën gevouwen, zodat alleen de rode en blauwe baan 
zichtbaar blijven 
2. De vlag wordt haaks op de vorige vouwen dubbel gevouwen, met de blauwe baan naar 
buiten 
3. Het dubbelvouwen wordt nog een keer herhaald 
 
Een kikker beleggen 
Je moet de vlaggenlijn op de “kikker” van de vlaggenmast vast kunnen zetten. Het belangrijkste 
is dat de laatste slag goed is zodat de lijn niet los kan raken. Een kikker beleggen is eigenlijk 
achtjes draaien om de twee 'pinnen', waarbij de laatste slag zo gedraaid wordt dat de lijn onder 
zichzelf door gaat en de richting van het onderliggend stuk lijn volgt. 
 

 

Groepsindeling  
Speltak Leeftijd Subgroep Subgroep leider Subgroep Assistent 

Bevers 5-7 - - - 

Welpen 7-11 Nest Gids Helper 

Dolfijnen 7-11 Vin Topper Tipper 

Landverkenners 11-16 Patrouille Patrouille Leider Assistent-PL 

Zeeverkenners 11-16 Bak Bootsman Kwartiermeester 

Nairana Stam 16-22 -   

 

Salueren  
De duim over de pink wil zeggen: de grote beschermt de kleine over de hele wereld. Hierbij 
wordt de wereld voorgesteld door de ruimte, die open blijft tussen de duim, pink, ringvinger en 
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de handpalm. De twee vingers recht omhoog stellen net als de twee oren van de wolvenkop, de 
twee regels van de welpenbelofte voor. 
 
Bij de welpen kennen wij twee soorten saluut: 
1. Heel saluut (het normale saluut), met de vingers tegen de pet. 
2. Half saluut, de hand ter hoogte van de schouder. Dit saluut geef je als je nog 
niet geïnstalleerd bent of als je je uniform niet compleet hebt. half saluut wordt 
gedaan als een iemand tot welp wordt geïnstalleerd. 
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Sport  
Kopje duikelen  
Tweemaal achter elkaar kopje duikelen en dan opstaan, zonder je 
handen te gebruiken. 

Haasje over springen 
Zet je goed af, als je over een andere welp springt. Hijs jezelf niet over 
de rug van de welp die bok staat, maar raak hem luchtig aan. Met 
twee voeten tegelijk afzetten. 

Touwtje springen 
Met beide voeten tegelijk, met een tussensprongetje 10 maal vooruit touwtje springen, terwijl je zelf 
het touw draait. Goed touwtje springen wil zeggen, dat je zachtjes op je tenen neer komt en door 
veert. Na iedere sprong volgt een tussen hupje, waarbij je bijna niet op de grond komt. Het touw gaat 
op dat ogenblik over je hoofd heen. Zorg voordat je begint, dat je een goed, niet te dun springtouw 
hebt. Een lengte van 2,50 meter zal voldoende zijn. Oefen niet te lang achter elkaar, maar 
regelmatig. 

Met een boek lopen 
Rechtop lopen met een boek op je hoofd. Minstens 5 meter lopen, hurken en iets van de grond 
rapen, omdraaien en weer terug lopen tot waar je bent begonnen. 

Bal gooien 
Met je rechterhand een bal gooien (5x), op zo’n manier dat iemand hem op 8 meter afstand kan 
vangen. Dit moet je ook met je linkerhand kunnen.  Zelf moet je de bal met beide handen en ook met 
één hand kunnen vangen. 

Een acht hinkelen 
Een acht hinkelen, zowel op je linker als op je rechtervoet. De eerste lus hink je op je rechterbeen, 
waarbij je rechtsom gaat, terwijl je de linkervoet met de rechterhand vasthoudt. In het midden wissel 
je en maak je de tweede lus op het linkerbeen, dus linksom en houd je de rechtervoet vast met je 
linkerhand. 
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Spoorzoeker   
De 8 kompasstreken 
Het kompas heeft een wijzerplaat, net als een horloge. Het heeft 
echter maar één wijzer, die uit twee kleuren bestaat. De rode kant 
wijst altijd naar het noorden. Als je naar dezelfde kant kijkt, waar de 
wijzer heen wijst, kijk je naar het noorden. Achter je is dan het 
zuiden, aan de rechterkant is dan het oosten en aan de linkerkant het 
westen. De tussenliggende richtingen zijn noord-oost, noord-west, zuid-oost en zuid-west.  

De 16 Kompasstreken 
Je moet de 16 streken van het kompas kennen: 
NNW = Ten Noorden van Noordwest 
WNW = Ten Westen van Noordwest 
NNO = Ten Noorden van Noordoost 
ONO = Ten Oosten van Noordoost 
OZO = Ten Zuiden van Zuidoost 
ZZO = Ten Zuiden van Zuidoost 
ZZW = Ten Zuiden van Zuidwest 
WZW = Ten Westen van Zuidwest 
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Verkeersregels  

Het is belangrijk om te weten wat verschillende borden in het verkeer betekenen,  
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Kaart en kompas   
Het kan wel eens gebeuren dat je als welp op een plek terecht komt waar je nog nooit bent 
geweest of dat je bent verdwaald tijdens een speurtocht. Het kan ook wel eens gebeuren dat je 
een kaart mee krijgt om een tocht te lopen. Om nu een klein beetje te weten wat je dan moet 
doen gaan we hier wat dingen uitleggen over kaart en kompas. 
 
Als eerste: waar is het Noorden? 
Met een kompas is het noorden makkelijk te vinden, de rode naald wijst hier altijd recht naartoe. 
Als je geen kompas hebt, kun je de verschillende richtingen vinden met behulp van de zon. De 
zon gaat Op in het Oosten, zodoende weet je waar het oosten is. Om 12 uur ’s middags staat de 
zon ongeveer in het zuiden. Kijk je de andere kant op dan is daar het Noorden. De zon gaat Weg 
in het Westen. 
 
Ten Tweede: de kaart 
Je moet de kaart op het noorden kunnen leggen met het kompas. Op elke kaart staat een noordpijl. 
Je houdt de kaart dan ook altijd zo dat deze pijl naar het Noorden wijst. Als je nu wilt weten waar je 
bent ga je, als de kaart goed ligt, op zoek naar straatnaambordjes of andere herkenningspunten in de 
buurt welke je op de kaart kan terugvinden. 
 
Ten derde: de route 
Toch is het wel handig om met een kompas je route te bepalen. Je weet ook de zestien 
windstreken al. Loop nu eens een rondje om het clubhuis en schrijf eens op, iedere keer als je 
een hoek om gaat, welke richting je uit loopt en schrijf onderweg op in welke richting de 
vlaggenmast van de verkenners ligt vanaf de ingang van het welpen clubhuis. 
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Thuis  
Klok kijken 
Een klok heeft een grote en een kleine wijzer. 
De kleine wijzer wijst de uren aan en de grote wijzer wijst de 
minuten aan.  
Een dag duurt 24 uur, een uur duurt 60 minuten en een 
minuut duurt 60 seconden ( een seconde is een tel) . Vijftien 
minuten is een kwartier en een half uur duurt 30 minuten. 
Het volgende moet je weten om dit af te kunnen tekenen.  

 alle hele uren 

 alle halve uren 

 alle kwartieren 

 alle minuten. 
  

Elektriciteit 
Een stekker haal je uit het stopcontact, door de stekker beet te pakken. 
NOOIT AAN HET SNOER TREKKEN 
NOOIT met natte handen aan een snoer, stopcontact of schakelaar komen. 
Als je een kapot snoer of stekker ziet, waarschuw direct iemand anders. 
NOOIT iets anders in het stopcontact steken dan een stekker. 
DOE ALTIJD VOORZICHTIG MET ELEKTRICITEIT 

 

Gevaren in en rond het huis   
Noem een aantal veel voorkomende gevaren in en rond het huis 
- Speel nooit met lucifers. 
- Sluit jerrycans en flessen altijd af, dus laat de dop er niet naast liggen. 
- Zorg dat kleine kinderen niet bij gevaarlijke stoffen kunnen, zoals chloor, petroleum, 
afbijtmiddel, terpentine, benzine, spiritus, enz. Zet ze hoog en het liefst in een kast op slot. 
- Harken en bijlen goed opbergen en niet rond laten slingeren. 
- Nooit een brandende kaars voor een open raam zetten. 
- De strijkbout niet op de strijkplank zetten, maar op het rekje naast de plank. 
- Kleine kinderen nooit alleen bij een openhaard zetten. 
Kun je zelf nog gevaren in huis noemen? 

 

Netheid 
Hiervoor moet je een uniform kunnen opvouwen en netjes weg kunnen leggen. Dus: 
-  opvouwen van broek, blouse en das 
-  de sokken moeten in een bolletje worden opgevouwen 
Verder laat je met het buiten spelen geen papier enz. rondslingeren. Als je afval vindt leg je het in de 
prullenbak. Maak geen rommel in de natuur!  
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Vuur maken X  
Brandveiligheid  

Vuurdriehoek  

Brandstof  

Vuur doven  

Vuur maken! 
 
Dit insigne is nog werk in uitvoering, tot die tijd, kijk uit dat je niet je huis afbrand.  


