
De vier elementen 
In het weekend van 6 en 7 april zijn de welpen vrijdag op weekend geweest. 
Hierin hebben ze de vier elementen leren beheersen. Waren ze goed genoeg 

om de Avatar te bevrijden uit zijn gevangenis?! 

Het eerste element dat de welpen moeten leren beheersen is vuur. Samen met 
een vuurmeester leren ze hoe ze veilig vuur kunnen maken, want in de 
vuurnatie weten ze maar al te goed wat er mis kan gaan als er met vuur 

gewerkt wordt. Nadat de veiligheidsregels doorgenomen zijn leren de welpen 
alles over de branddriehoek en het maken van een goed kampvuur. Na al deze 

theorie is het tijd om alles in de praktijk te brengen. Al snel hebben alle 
groepjes een kampvuur aan. En dat met maar één lucifer! Als beloning maken 

de welpen heerlijke tosti’s op hun kampvuur. 

  
Na de lunch staan daar de lucht- en aardemeester. Bij de luchtmeester moeten 

de welpen laten zien dat ze ook op grote hoogte lichtvoetig zijn. Een 
trappersbaan en krat stapelen is hier de ultieme test voor. Even later zijn alle 

welpen op grote hoogte te vinden en luid het alarm na het bereiken van de top 
met de kratten. De welpen weten de alle testen van de luchtmeester met glans 

te halen. In de tussentijd maken de welpen bij de aardmeester een eigen 
vulkaan en planten ze zaadjes in de grond. Verder schillen en snijden de 

welpen aardappelen voor heerlijke zelfgemaakte frietjes. 



 
In de avond worden de welpen nog een keer verrast door nog een bezoek van 
een vuurmeester. Deze geeft een super vuurstuurshow weg. Dat is nog eens 

wat anders dan een simpel kampvuur maken en is natuurlijk alleen te doen na 
vele jaren van oefenen met vuursturen. Ook de luchtmeester heeft nog een 

verassing achter gelaten. Voor iedere welp is er een puzzelstuk. Na even 
puzzelen zitten alle stukken op hun plek. Het blijkt een raadsel te zijn. De 

koppen worden bij elkaar gestoken en even later weten de welpen wat de code 
moet zijn…maar wat kunnen ze daar dan mee?! 



 
Na een goede nachtrust, of nou ja vooral korte, nachtrust zit het weekend er al 
weer bijna op. Er is nog één element dat bedwongen moet worden en dit is het 

element water. Samen met de kano’s van de watermeester gaan de welpen 
water transporteren. Na wat gespetter hebben de welpen een sleutel 

gevonden. 

 
Nu alle vier de elementen bedwongen zijn kan de avatar bevrijd worden. Met 

de codes en sleutels van de meesters weten de welpen in korte tijd de cel open 
te krijgen. De vier naties kunnen weer beschermt worden en de welpen kunnen 

met hun ouders naar huis. 


