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Het favoriete activiteitengebied van Steven Stroom is Uitdagende 
Scoutingtechnieken. Steven is misschien soms wel wat bang in het 
donker, maar hij verdwaalt nooit! Hij weet namelijk precies hoe je 
kaart en kompas gebruikt zodat je nooit verdwaald. Daarom gaat hij 
samen met de bevers een speurtocht lopen. 
 
Hieronder volgt een voorbeeld hoe je deze badge in 3 à 4 weken 
kunt invullen. Er zijn namelijk geen vaste eisen voor de badge. Je 
mag als leidinggevende zelf activiteiten verzinnen of aanpassen die 
bij Steven Stroom passen. Veel plezier! 

 
 
Op een dag wandel ik bij Steven naar binnen om te vragen hoe laat het is. Steven zit aan tafel op een 
kaart te kijken en zegt: ‘Vraag maar aan Sterre, ik weet het niet’. Ik snapte er niets van. ‘Voor je op de 
tafel ligt toch een mooi horloge Steven?’ zeg ik. Steven begint te lachen. ‘Dit is geen horloge, maar 
een kompas,’ zegt hij. Steven besluit dat hij de bevers ook maar eens komt uitleggen wat een kompas 
is en wat je er mee kan. 
 
Week 1 – Kennismaking met het kompas 
Steven komt binnen met een aantal kompassen om zijn nek en vertelt het verhaal dat Stuiter bij hem 
langs kwam (zie tekstje hierboven). Daarom bedacht hij zich dat de bevers misschien ook niet weten 
hoe een kompas eruitziet en hij wil hen dat komen vertellen de komende weken. En als ze het goed 
weten? Dan krijgen ze de Steven Stroom-badge!  

 Kennismaking met het kompas. Vertel de bevers de vier windrichtingen (noord, oost, zuid en 
west). Je kunt dit vertellen en aanwijzen op een groot zelfgemaakt kompas (deze kun je 
maken van bijvoorbeeld een deksel van een verfemmer, waarop je de vier windstreken schrijft 
en een kompasnaald op maakt). 

 Speel windrichtingtikkertje. Komt de tikker in jouw buurt? Noem dan snel één van de 
windstreken en ga met je armen en benen wijd staan. Pas als er iemand onder je benen 
doorkruipt, mag je weer mee doen. Ben je te laat met het noemen van een windrichting? Dan 
ben jij de nieuwe tikker. 

 Leg het zelfgemaakte kompas op de grond, draai de kompasnaald en laat twee bevers samen 
kijken welke richting het kompas aangeeft. Laat de bevers iets ophalen in de windrichting die 
de naald aangeeft. Zo kunnen ze misschien wel een plaatje van een kompas bij elkaar 
puzzelen? 

 Geef de bevers een lege kompasroos die ze zelf mogen invullen met de vier windstreken. 
Kunnen ze hun kompasroos ook mooi inkleuren? 

 Hokjestekening maken. De leiding vertelt een route die de bevers moeten afleggen op 
ruitjespapier. Als je zegt één hokje naar het noorden dan moeten ze een hokje naar boven, 
deze kleuren ze dan in. Zo ontstaat een tekening. In bijlage 1 vind je een voorbeeld van hoe je 
dit kunt doen. 

 
Week 2 - Kompasspelletjes 

 Herhaal de vier windstreken van vorige week en laat ze nogmaals zien op het zelfgemaakte 
kompas. 

 Maak een bord per windstreek en hang deze borden op in je lokaal of zet ze buiten neer. 
Vertel een verhaal met windstreken, zodra een windrichting genoemd wordt, moeten de 
bevers naar het juiste bord rennen. Een voorbeeldverhaal vind je in bijlage 2.  

 Leg vervolgens het zelfgemaakte kompas op de grond en laat de bevers om de beurt draaien 
aan de kompasnaald. Draait een bever zuid? Dan loopt de bever naar het bordje ‘zuid’. Dan 
mag een andere bever draaien. Welke windrichting wordt er het meest gedraaid? 

 Variant op dit spel: Laat de bevers om de beurt aan het kompas draaien. Draait de bever de 
naald naar het noorden dan is het aankleden geblazen! Want op de Noordpool draagt men 
warme kleding. Met dikke kleding en handschoenen aan mag de bever zoveel mogelijk 
tumtummetjes eten. Als iemand anders noord heeft gedraaid, moet de bever de kleren weer 
uit doen en kan de volgende zich aankleden. In de zomer kun je het zuiden nemen en de 
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bevers zwemvliezen, duikbril etc. aan laten trekken. Uitdaging is dan bijvoorbeeld om zonder 
handen zoveel mogelijk manna te eten van een bordje, want als je niet zwemt met je armen 
dan verdrink je!  

 
Week 3 – Herhaling van geleerde windrichtingen 

 Herhaal de vier windstreken en laat de bevers zelf op de windroos aangeven welke 
windrichting waar moet komen.  

 Leen een kompas bij een andere speltak en laat deze aan de bevers zien. Laat hen zien hoe 
het kompas werkt, de naald draait. Dat is spannend!  

 Ga een wandeling maken met de bevers met kompas. Je loopt naar een kruising en zegt: Ik 
wil hier naar links, welke richting is dat op het kompas? Gebruik het zelfgemaakte kompas om 
het duidelijk aan iedereen te kunnen laten zien. 

 
Week 4 – Speurtocht lopen met kompas 

 Zet een simpele tocht uit met kompasrichtingen. Bij moeilijke/onduidelijke paadjes kun je 
sommige punten in de route verduidelijken door een extra omschrijving. Bijvoorbeeld ‘Ga naar 
het noorden bij de omgevallen boom, of naar het oosten achter het bankje’.  

 Bij elke kruising moeten de bevers op een echt kompas kijken, laat ze in tweetallen kijken. 
 Gebruik het zelfgemaakte kompas om het te verduidelijken. 
 Laat de bevers aan het einde van de tocht de Steven Stroom-badge vinden. 
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Bijlage 1 – Hokjestekening 
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Bijlage 2 – Windrichtingen verhaal 
 

Het waaide erg hard. Er vloog van alles langs mijn oren. Ik zag Fleur Kleur met een grote mand. Er 
zaten gekleurde lappen in, die Fleur net geverfd had. ‘Hallo Stuiter, wil je me helpen met ophangen 
van mijn nieuwe doeken? Het is goed droogweer met die warme wind uit het noorden.’ Keet Kleur 
kwam ook net naar buiten om te helpen. ‘Het is wel warm mam, maar vandaag komt de wind uit het 
oosten, niet uit het noorden.’ ‘Ach welnee,’zei Fleur, ‘die wind komt helemaal niet uit het oosten, ik 
weet zeker dat de wind uit het noorden komt.’ ‘Stuiter, help eens even. Komt de wind nu uit het 
oosten of uit het noorden?’ ‘Ik weet het niet, ik weet niet eens waar jullie het over hebben,’ zei ik. 
‘Over de windrichtingen natuurlijk,’ zei Keet. ‘Er zijn er vier, noord, oost, zuid en west. En ik weet 
zeker dat vandaag de wind uit het oosten komt.’ Het duizelde me helemaal. Wind kon dus ergens 
vandaan komen, uit het noorden, uit het zuiden, uit het westen, en uit het oosten. Maar ik snapte er 
niet zo veel van. ‘Ik wil wel helpen,’ zei ik, ‘maar ik weet niet wat wind… eh, wind…’ ‘Windrichtingen,’ 
hielp Fleur. ‘Weet je wat, vraag het aan Steven Stroom, die weet er alles van.’ Ik ging snel weg, want 
Fleur en Keet waren nog niet uitgekibbeld. ‘Uit het oosten!’ hoorde ik Keet nog zeggen. ‘Nee schat, uit 
het zuiden.’ ‘Oost!’ ‘Zuid.’ ‘Oost!!’  Ik liep maar snel door. Noord, oost zuid en west. Daar wilde ik 
meer van weten. 
Steven zat in de kajuit van de boot aan tafel. Op tafel lag een kaart en iets dat leek op een groot 
horloge. ‘Hallo Stuiter,’ zei Steven. ‘Doe het luik maar snel dicht, want met die zuidenwind waait het 
luik zo snel dicht.’ ‘Komt de wind niet uit het noorden?’ vroeg ik. ‘Wie zegt dat?’ vroeg Steven. ‘Fleur 
Kleur. En Keet zegt dat de wind vandaag uit het oosten komt.’ ‘Dat klopt niet,’zegt Steven, ‘vandaag 
komt de wind uit het zuiden. ‘Hoe weet je dat Steven?’ Ik snapte er nu helemaal niks meer van. ‘Heel 
lang geleden hebben mensen afgesproken dat het handig is om windrichtingen te gebruiken om de 
weg te vinden. Ze besloten dat noord, oost, zuid en west te noemen.’ ‘Waarom niet gewoon links, 
rechts, rechtdoor en achteruit?’ vroeg ik. ’Kom maar tegenover me staan,’ zei steven. Stap nu naar 
voren. We stapten allebei naar voren en botsten tegen elkaar. ‘Au! Je staat op mijn teen,’ zei ik. ‘Sorry, 
stap nu maar naar links.’ ‘Hé, we gaan allebei een andere kant op!’ zei ik verbaasd.’Precies,’ zei 
Steven. ‘Met de windrichtingen gaat iedereen wel dezelfde kant op, dus is dat veel handiger.’ ‘Wat 
waren ze vroeger slim,’ zei ik. ‘Nog slimmer dan jij denkt,’ zei Steven. Kijk maar eens op het kompas.’ 
’Kompas?’ Ik keek om me heen. ‘Oh ik dacht dat dat een horloge was.’ ‘Kijk, op het kompas zie je de 
windrichtingen. Noord, oost, zuid en west. En een klein staafje, de kompasnaald. Hoe het werkt is te 
ingewikkeld om uit te leggen, maar dat naaldje wijst altijd naar het noorden. En als je weet waar dat 
is, weet je ook altijd waar het zuiden, het oosten en het westen zijn.’ ‘Handig.’ ‘Jazeker! Vooral 
omdat ze toen ook hebben afgesproken dat als je een landkaart tekent, de bovenkant altijd het 
noorden is. Maar daar hebben we het een andere keer nog wel eens over. Wil je wat drinken?’ 
‘Graag!’ zei ik. 
 


