
Schip ahoi makkertjes! 

Ik ben Piraat Bakkenbaard, de stoerste piraat van de Zeven Zeeën! Ik was onderweg 
naar een grote schat vol juwelen en gouden munten toen ik plots op een ander 
probleem stootte… Het gaat de laatste tijd helaas niet zo goed met mijn 
scheepsmakkers, arrrh. De piratenwereld is zo gevaarlijk dat er heel veel piraten 
sneuvelen bij een piratengevecht tijdens een aanval van andere piratenschepen of 
overboord vallen door een heuse storm op zee! Het is zelfs zo erg dat we nog maar 
met de helft van alle piraten over schieten... aargh!   

Ik ben dus dringend op zoek naar nieuwe piraten om mee op tocht te gaan, daarom 
kom ik eens kijken bij de stoere scouts van Elewijt! Willen jullie mij misschien komen 
helpen? Opgelet aargh, het is onmogelijk om zomaar elke burger toe te laten op 
onze piratenboot! Een piraat moet sterk en stoer zijn om te kunnen overleven, 
alleen als je kan bewijzen dat jij ook sterk en stoer bent mag je mee op avontuur… 
Ben je er klaar voor?! Aaargh! 

Mijn hulpje maakten 7 piraten-uitdagingen voor jullie! Deze proeven zullen bepalen 
of je stoer genoeg bent om ons te komen vervoegen als piraat. Slaag je erin de 7 
uitdagingen tot in de puntjes te volbrengen, dan word je toegelaten tot de 
piratenwereld en mag mee aan boord van onze grote, stoere piratenboot! Om te 
bewijzen dat het jullie is gelukt mag je foto’s en filmpjes van jullie (al dan niet) 
geslaagde proeven posten als een reactie op onze post op Facebook of via mail 
doorsturen naar groepsleiding@scoutselewijt.be. Veel succes makkertjes en hopelijk 
tot snel! Aarrrhg! 
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#1 Knopen maken is een kunst die je zeker goed onder de knie wilt hebben als je 

wilt gaan varen op zee, bewijs aan de hand van de vriendschapsknoop dat je deze skill 
helemaal te pakken hebt! Als je deze knoop kan leggen in jouw eigen scoutsdas is de 
eerste opdracht alvast geslaagd!  

#2 Na een gevecht is het heel belangrijk dat we onze reddingsbootjes snel weer 
waterdicht maken. Zo kunnen we toch nog aan land geraken als onze piratenboot naar 
de bodem zinkt. Om te testen of jij dit goed zou kunnen is jouw uitdaging om 5 
bootjes te knutselen die niet zinken in je bad, WC, lavabo, emmer,… Let op, 
papier is verboden! 

#3 Maak een écht piraten domino express-spel dat er minstens 7 seconden over 
doet om volledig te vallen, gebruik hiervoor alle voorwerpen die je maar kan 
bedenken, behalve echte dominostenen.  

#4 Tijdens onze vorige missie waaide de vlag van onze mast… We hebben dus 
dringend een nieuwe nodig! De vierde uitdaging is het maken van een stoere 
piratenvlag die je uit je raam/deur kan hangen, de coolste vlag hangen we dan later 
op onze boot! Wees creatief! 

#5 Om onze collega-piraten te kunnen tonen welk eiland we hebben veroverd 
bouwen we soms vuurtorens. Het moeilijkste is om die zeker 1,5 meter hoog te 
maken, als het jou lukt met enkel voorwerpen die je ook zou vinden op een verlaten 
eiland is ook de vijfde opdracht geslaagd! 



#6 Post, dat sturen wij per fles! Oefen alvast eens door een boodschap in een 
fleste schrijven en deze achter te laten aan het huis van jouw beste 
vriend/oma/buurmeisje/liefje/leiding/juf/… 

#7 De laatste proef is om te bewijzen dat je wel echt een feesje kan bouwen! 
Slaag je erin zelf een dansje te maken op het nummer liefdeskapitein van K3 of kan 
je hun dansje uit je hoofd? Toon het ons, en kom mee op tocht!  

 

Veel succes makkertjes, aaarg!  

 

 

 

 


