
Kwartetspel activiteitengebieden 
 

Activiteiten gebieden Scouting kwartet  

 
Hoe nu verder:  

 Het kwartet print je uit op stevig, niet doorschijnend papier. 

 Als je het vaker wilt gebruiken is het aan te raden om het te lamineren 

 Knip de kaartjes uit en schut ze goed door elkaar.  

 Veel plezier met kwartetten!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitdagende scouting 
technieken 
 

 

 Uitdagende scouting 
technieken 
 
Activiteiten rondom 
een techniek, zoals 
hakken, stoken, kaart 
en kompas, 
routetechnieken, 
pionieren, zeilen en 
kamperen 
 

 Uitdagende scouting 
technieken 

 
De Nishaani-plaats 

 Uitdagende scouting 
technieken 

 
Stanley Stekker 
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Expressie  
 

 

 Expressie  
 
Activiteiten waarmee 
je je kunt uitdrukken, 
zoals dansen, filmen, 
handvaardigheid, 
toneelspelen, muziek 
maken, schrijven 
 
 
 

 Expressie  
 

 
 

De Guha grotten 

 Expressie  
 

       
Fleur en Keet Kleur 
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Activiteiten gebieden Scouting kwartet  

Sport en Spel 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Sport en Spel 
 
sporten, postenspelen, 
renspelen, 
gezelschapsspelen en 
teamspelen 
 
 
 
 
 

 Sport en Spel 
 

 
De Khaali Jagah-vlakte 

 Sport en Spel 
 

 
Stuiter 
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Buitenleven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Buitenleven 
 
Activiteiten rondom 
het beleven van de 
natuur en overleven in 
de natuur, zoals 
survival, kennis van 
plant en dier, milieu, 
natuurbeheer en weer. 
 
 

 Buitenleven 
 

 
 

De Talaab-poel 

 Buitenleven 
 

  
Bas Bos en Rebbel 
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Identiteit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Identiteit 
 
Activiteiten die te 
maken hebben met 
wie je zelf bent 
(zelfbeeld), welke 
levensovertuiging je 
hebt en de identiteit 
van je groep 

 Identiteit 
 

 
 

De raadrots 

 Identiteit 
 

 
Noa 
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Activiteiten gebieden Scouting kwartet  

Internationaal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Internationaal 
 
Activiteiten rondom 
kennis over Scouting 
wereldwijd 
(bijvoorbeeld JOTA 
JOTI), internationale 
uitwisselingen en 
andere culturen. 

 Internationaal 
 

 
 

De ruïne Emaarate 

 Internationaal 

    
Steven en Sterre 

Stroom 
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Samenleving  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Samenleving  
 
activiteiten die te 
maken hebben met je 
eigen omgeving, het 
cultureel erfgoed en 
de maatschappij 
(maatschappelijke 
participatie). 

 Samenleving  
 

 
 

Haveli – het 
mensendorp 

 Samenleving  
 

 
Het dorpsplein 
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Veilig en gezond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Veilig en gezond 
 
 
activiteiten rondom 
voeding en veiligheid 
(zowel fysiek als 
emotioneel) 

 Veilig en gezond 

 
Het wolvenhol 

 Veilig en gezond 

 
Rozemarijn en 
Professor Plof 
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