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Badgenwerking Welpen en Wolven 
Bij de Welpen en Wolven krijgen de Welpen en Wolven de kans om badges de behalen die aansluiten 
bij hun interessegebieden en hobby’s. Door deze badges kunnen de Welpen en Wolven ook al spelend 
verschillende zaken bijleren. 

Welpen- en Wolvenbadges 
Hier vinden jullie een overzicht van alle badges die je kan behalen als Welp of Wolf. Je vindt hier ook 
terug wat de criteria zijn waarop je zal beoordeeld worden. Als je alle puntjes behaald hebt dan verdien 
je je badge. 
 
Als er toch nog iets niet duidelijk zo zijn na het lezen van dit document moet je zeker niet aarzelen om 
je (tak)leiding te contacteren. 
Gelieve ook steeds je takleiding te verwittigen als je een bepaalde badge wilt afleggen. 
 
Veel succes 
De Welpen- en Wolvenleiding 

Artiest  
� Ik draag zorg voor mijn materiaal. (vb. potloden slijpen, borstels en penselen 

uitkuisen, verfpotjes, klei en plasticine goed opbergen). 
� Ik maak een creatief kunstwerk en ik kan er iets over vertellen. 
� Ik maak een tekening/schilderij en ik kan er iets over vertellen. 

Atleet 
Welpen van 8 tot 10 jaar: 
� Ik kan touwklimmen op een koord van minstens 3 meter hoog. 
� Ik kan 2 m verspringen. 
� Ik kan 75 cm hoogspringen. 
� Ik kan over een evenwichtsbalk lopen van 4 m lang en 15 cm breed op een hoogte van 60 cm zonder 

te vallen. 
� Ik kan 100 m hardlopen in 20 sec. 
� Ik kan een bal opgooien en vangen vanop 8 meter afstand, zowel met de linker- en de rechterhand. 
� Ik kan een Welp van mijn eigen gewicht dragen over 50 meter. 
 
Wolven van 10 tot 12 jaar: 
� Ik kan touwklimmen op een koord van minstens 3 meter hoog. 
� Ik kan 2,5 m verspringen. 
� Ik kan 85 cm hoogspringen. 
� Ik kan over een evenwichtsbalk lopen van 4 m lang en 15 cm breed op een hoogte van 60 cm zonder 

te vallen. 
� Ik kan 100 m hardlopen in 19 sec. 
� Ik kan een bal opgooien en vangen vanop 10 meter afstand, zowel met de linker- en de rechterhand. 
� Ik kan een Wolf van mijn eigen gewicht dragen over 50 meter. 
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Dierenvriend  
� Ik verzorg mijn huisdier (eten geven, verzorgen, hok proper houden) en kan dit 

uitleggen.  
� Ik bescherm de vogels en kan er iets over uitleggen. Ik geef ze in de winter voedsel 

en water, ik zorg voor een vogelhokje ...  
� Ik ken de vijf klassen van de gewervelde dieren en ik kan er iets over vertellen. 
� Ik kan 3 wilde vogels herkennen en weet iets van hun levenswijze. 

EHBO  
� Ik kan een schram, snee, brandwonde en neusbloeding verzorgen. 
� Ik herken een 1e -, 2e- en 3e-graadsbrandwonde, weet hoe ik deze moet verzorgen 

en ken de gevaren van en de voorzorgen tegen brand. 
� Ik ken de gevaren van een vuil verband en van vuil in een wonde. 
� Ik weet wat te doen bij een verstuikte enkel. 
� Ik kan een arm ondersteunen met een doek. 
� Ik kan een voet of een hand verbinden met een driehoeksverband. 
� Ik herken de inhoud van de EHBO-koffer. 
� Ik begrijp de noodzaak om hulp in te roepen van volwassen bij een ongeval. 
� Ik ken de belangrijkste noodnummers. 

Entertainer  
Ik kan de groep entertainen door een combinatie van:  
� Ik kan de groep entertainen door een combinatie van: 

o Liedjes zingen 
o Een instrument bespelen 
o Een toneelstuk maken  
o Verkleden 
o Moppen tappen 
o Decor maken 
o Mimespel  
o Goochelshow 
o … 

� Ik zorg voor een mooi decor en inkleding. 

Fietser  
� Ik ga mee op een fietstocht. 
� Ik kan goed fietsen. 
� Ik ken de belangrijkste verkeersregels voor fietsers en volg ze. 
� Ik leg een vaardigheidsparcours af met de fiets. 
� Ik kan mijn fiets onderhouden. 
� Ik weet waar ik op moet letten voor ik op fietstocht vertrek. 
� Ik kan mijn ketting opnieuw op mijn fiets leggen. 
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Gids  
� Ik ga mee op een tocht. 
� Ik kan een stadsplan gebruiken. 
� Ik kan een kompas gebruiken. 
� Ik kan een duidelijke beschrijving geven om van het een punt naar een ander te geraken. 
� Ik kan een plan maken van een route die ik veel afleg. 
� Ik ken de voornaamste straten en belangrijkste plaatsen van mijn gemeente/stad. 
� Ik kan de uren van het openbaar vervoer lezen. 
� Ik kan verschillende spoortekens herkennen en een spoor volgen. 
� Ik kan een spoor leggen. 
� Ik kan een stafkaart gebruiken en werken met een roomer. 

Goed speler  
Ik heb de badge goed speler verdiend omdat.... 
� Ik speel steeds eerlijk mee en probeer de andere Welpen/Wolven te helpen tijdens 

het spelen. 
� Ik kan een spel uitschrijven. 
� Ik kan een spel uitleggen aan mijn groep. 
� Ik betrek iedereen bij mijn spel.  
� Ik kan de spelregels van mijn drie favoriete spelen uitleggen aan mijn leiding. 

Handige Welp/Wolf  
� Ik kan mijn valies zelfstandig maken en netjes inpakken. 
� Ik kan een ei koken/bakken. 
� Ik kan thee en koffie zetten. 
� Ik kan de veterknoop, achtknoop, mastworp, platte knoop, weversknoop, timmermanssteek en 

verkortingssteek. 
� Ik kan een kruissjorring maken. 
� Ik kan de afwas doen zonder iets te breken. 
� Ik kan een badge op mijn uniform naaien. 
� Ik kan een schilderij aan de muur ophangen. 
� Ik kan zelfstandig mijn veldbed opzetten en afbreken. 
� Ik kan een vuur aansteken en doven en ik ken de gevaren van vuur. 

Opmerker  
� Ik kan een herbarium aanleggen met daarin minstens 5 planten en 5 vruchten of 

bladeren van een boom en kan er iets over zeggen. 
� Ik fotografeer vijf dieren in de natuur en weet er iets over te vertellen. 
� Ik fotografeer vijf insecten in de natuur en weet er iets over. 
� Ik herken tien bomen/bloemen/planten in de natuur en kan er iets over vertellen. 

Seiner  
� Ik kan een boodschap tussen twee leiders duidelijk overbrengen. 
� Ik kan een boodschap in geheimschrift opstellen. 
� Ik kan een morsebrief vertalen. 
� Ik kan mijn naam seinen in morse. 
� Ik kan de fluitsignalen van mijn eenheid fluiten en toelichten. 
� Ik kan een brief naar de leiding verzenden via de post. 
� Ik kan een telefoongesprek voeren. 
� Ik verstuur een e-mail naar mijn takleider. 
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Verslaggever  
� Ik vertel een verhaal aan de horde. 
� Ik maak een foto van een activiteit en beschrijf later wat er toen gebeurd is. 
� Ik kan een krantenartikel schrijven over een leuke activiteit van de scouts. 
� Ik kan een collage maken over de scouts die mijn verhaal verduidelijkt. 
� Ik houd een dagboek bij op kamp. 

Verzamelaar  
� Ik leg een verzameling aan gedurende een lange periode (planten, postzegels, 

prentkaarten, munten, stenen, schelpen, pluimen...).  
� Ik stel mijn verzameling voor aan de leiding en kan er iets over vertellen. 

Zwemmer  
Welpen van 8 tot 10 jaar: 
� Ik ga zwemmen met de scouts. 
� Ik haal een voorwerp uit het water halen. 
� Ik kan een scoutshandje geven onder water. 
� Ik heb 200 meter kunnen zwemmen. 
� Ik heb 30 seconden kunnen watertrappelen. 
 
Wolven van 10 tot 12 jaar: 
� Ik ga zwemmen met de scouts. 
� Ik haal een voorwerp uit het water halen. 
� Ik kan een scoutshandje geven onder water. 
� Ik heb 400 meter kunnen zwemmen. 
� Ik heb 1 minuut kunnen watertrappelen. 
 


