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De
BEVERTAND

ZEEHONDENSTAART
Technieken? Kunnen bevers en zeehonden dat wel? 
Zijn ze daarvoor niet te jong? Ze kunnen nog niet 

lezen, laat staan iets leren!
Herken je deze uitspraken als bever- of 

zeehondenleiding? 
Ben je ervan overtuigd dat je bevers of zeehonden 

wel dingen kunnen leren over scouting? 
Wel, Jahoe!? is daar alvast rotsvast van overtuigd!

Met Jahoe!? hebben we een product ontwikkeld 
waarmee je in de bevertak of zeehondentak aan de 

slag kan gaan met “technieken”.

ZEEHONDENSTAARTZEEHONDENSTAART
Technieken? Kunnen bevers en zeehonden dat wel? 



Elke bever of zeehond uit je tak krijgt één zo’n 
bever/zeehond affi  che voor zichzelf. Kleef er alvast 
een toff e foto van je bevers of zeehonden op met 
velcro! Zo herkennen ze welke affi  che van hen is. 

De staart/bal van de bever/zeehond is opgedeeld in 
acht taartstukjes die overeen komen 

met acht domeinen:

1. Wet & belofte
2. Uniform
3. Hygiëne

4. Technieken
5. Creativiteit
6. Sport & spel

7. Samenwerken
8. Natuur



Een bever/zeehond verdient een taartstukje 
wanneer hij/zij volgens de leiding een aantal zaken 

kan binnen de mogelijkheden van de bever/zeehond. 
Heeft een bever/zeehond een taartstukje verdiend, 
geef deze aan de bever/zeehond die het dan op zijn/

haar bever/zeehond kan kleven met velcro. 

Heeft een bever/zeehond alle stukjes verdiend, dan 
is de taart compleet en krijgt de bever/zeehond een 
bevertand/zeehondenstaart voor aan het hemd of 
de trui te hangen. Maak hier een mooie ceremonie 
van, eventueel aan het kampvuur samen met de 

leiding en alle bevers/zeehonden waarbij de bever/
zeehond de bever- of zeehondbelofte opzegt.



Als bever- of zeehondleiding beslis je zelf wat jullie 
bevers/zeehonden moeten kunnen voor elk domein. 

We geven we alvast enkele ideeën mee om van 
start te gaan.

Bevers/zeehonden leren al spelend! Ze zijn volop de 
wereld aan het ontdekken, maak hier gebruik van 

om zaken aan te leren en te evalueren. Hou rekening 
met het proces dat de bevers/zeehonden maken.

Laat één activiteit of één dag op kamp niet bepalen 
of ze een taartpunt al dan niet krijgen. 

De affi  ches zijn herbruikbaar. Als de bever/
zeehond overgaat naar de welpen wordt de affi  che 

vrijgemaakt voor een neiuwe bever/zeehond.



WET & BELOFTE

a. Kent de beverwet of zeehondwet.
b. Houdt zich aan de bever- of zeehonden wet.

c. Kent de beverbelofte of zeehondbelofte



UNIFORM

a. Kan alleen een das oprollen.
b. Kan alleen zijn/haar hemd juist aandoen.



HYGIËNE

a. Kan alleen de tanden poetsen.
b. Neus snuiten.

c. Handen wassen na het plassen.



TECHNIEKEN

a. Kan veters knopen en losmaken. 
b. Kan hemd dichtknopen. 



CREATIVITEIT

a. Kan een knutselwerkje maken.



SPORT & SPEL

a. Eerlijk spelen.
b. Samen spelen.

c. Speelgoed opruimen.



SAMENWERKEN

a. Kan samenwerken met de 
andere bevers of zeehonden.



NATUUR

a. Maakt de natuur niet kapot.
b. Afval hoort in de vuilbak, niet in de natuur.

c. Kan veelvoorkomende dieren bij naam noemen 
(konijn, paard, …).
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