
Insignes waterwelpen



Kanoën

De welp laat zien dat hij/zij de basiskennis van 
kanoën heeft en kan varen met een kano.

Onderdelen:

Stabiliteit van een kano

Kanotechniek

Peddeldans

Lijnen en touwen

Kanowedstrijd
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Aanmonsteren

De welp laat zien dat hij/zij de veiligheidsregels 
kent op en rond het water en bepaalde 
vaartechnische kennis heeft.

Onderdelen:

Reddingsvest

Bootonderdelen

Kracht van wind

Bootsoorten

Roeien

Zeilen
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Waterkringloop

Door middel van verschillende activiteiten 
laten de welpen zien dat ze kennis hebben van 
het leven in en om het water.

Onderdelen:

Waterkringloopspel

Mini waterkringloop

Waterquiz

Proefjes met ijs

Proefjes met water

Proefjes met stoom

B
uitenleven



B
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Waterspelen

De welpen maken kennis met allerlei 
verschillende spellen en sporten op, in en rond 
het water. Zo maken ze ook kennis met het 
varen en bezig zijn rond het water. 

Onderdelen:

Zwemmen

Wedstrijdvaren

Spelen MET water

Spelen IN het water

Spelen OP het water

Verwater je spel

S
port &

 S
pel



Waterveilig (1)

De welpen laten zien dat ze weten wat de 
regels zijn als ze gaan zwemmen en varen: 
Waar je op moet letten, wat veilig is en wat 
gevaarlijk is. 

Onderdelen variant 1:

Reddingsvest

Wat doe je aan bij het varen?

Regels aan boord

Omslaan

Overboord vallen
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Waterveilig (2)

De welpen laten zien dat ze weten wat de 
regels zijn als ze gaan zwemmen en varen: 
Waar je op moet letten, wat veilig is en wat 
gevaarlijk is. 

Onderdelen variant 2:

Waar mag je wel / niet zwemmen?

Wat neem je mee?

Kijken of het water vervuild is

Zwemmen met een  
reddingsvest

V
eilig &

 G
ezond



Wereldzeeën

De welpen maken kennis met verschillende 
delen van de wereld via zeven verschillende 
wereldzeeën.

Onderdelen:

Piraten / Caribische Zee

Parels duiken / Indische Oceaan

Zeilboten / Middellandse Zee

Eilandtempel / Stille Oceaan

Op jacht / Noordelijke IJszee

Communicatie / Noordzee

Internationaal



Internationaal

Waterkunstwerk

Op verschillende manieren, onder, op, met en 
in het water gaan de welpen hun creativiteit 
ontdekken.

Onderdelen:

Onderwaterfoto’s

Waterorkest

Onderwaterwereld

Waterverf

Bootjes bouwen

Gondelvaart

E
xpressie



Waterland

De welpen leren hoe de Nederlandse 
samenleving gebruik maakt van water en 
waarom het zo belangrijk is dat het water 
schoon is.

Onderdelen:

Water als bedreiging en bescherming

Water vasthouden

Belang van beroepsvaart

Waterrecreatie in jouw omgeving

Schoon water

Wind en water 
als energiebron
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Weerspiegeling

De welpen maken kennis met zichzelf en hun 
groep via de mensen die spelen, varen, wonen 
en werken op zee

Onderdelen:

Namen en kleuren van onze boten

Mijn scheepsjournaal

Zeehelden

Wonen op het water

Regels aan boord

Jij als schipper

Identiteit



In dit boekje zie je alle welpeninsignes die speciaal 
gemaakt zijn voor waterwelpen. Je kunt hierin zien 
wat je moet doen om een insigne te halen. Wil je 
meer weten over de insignes? Kijk dan op 
www.scouting.nl/waterwelpen.

Het insigne zelf mag je op de linkermouw van je 
Scoutfit blouse dragen.

Veel plezier!
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