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5. Wat is je lievelingseten?
 A. Pizza
 B. Snoep
 C. Macaroni 
 D. Spaghetti
 E. Zelfgemaakte frietjes
 F. Kaas
 G. Pasta pesto
 H. Pasta

6. Waar ga je het liefst op 
vakantie?
 A. Australië
 B. Spanje
 C. Italië 
 D. Thailand
 E. Ijsland
 F. Canada
 G. Amerika
 H. Turkije

7. Wat is je grootste angst
 A. Duiven
 B. Grote Honden
 C. Spinnen 
 D. Oud Worden
 E. Klimaatsverandering
 F. Faalangst
 G. Muisjes
 H. Kippen

8. Wie is je favoriete 
sprookjesfiguur? 
 A. De kleine Zeemeermin
 B. Rapunzel
 C. Peter Pan 
 D. Doornroosje
 E. Alice in Wonderland
 F. Sneeuwwitje
 G. Elsa 
 H. Assepoester

KAPOENENQUIZ: WELKE 
LEIDING BEN JIJ?

1. Wat is jouw lievelingsdier?
 A. Giraf
 B. Tijger
 C. Flamingo 
 D. Koala
 E. Nijlpaard
 F. Hond
 G. Dolfijn
 H. Aap

2. Wat is jouw lievelingskleur?
 A. Blauw
 B. Roze
 C. Groen 
 D. Pastel Paars
 E. Limoengroen
 F. Rood
 G. Goud
 H. Appelblauwzeegroen

3. Welk kledingstuk draag je 
het liefst?
 A. Jeans Broek
 B. T-Shirt
 C. Trui 
 D. Kleedje
 E. Pyjama
 F. Scoutsrok
 G. Rokje
 H. Scoutshemd

4. Wat wil je later worden?
 A. Dokter
 B. Rockstar
 C. Dierenarts 
 D. Prinses
 E. President
 F. Circusdirecteur
 G. Filmactrice
 H. Chef kok



9. Als je een superkracht zou 
hebben, welke zou dat dan 
zijn?
 A. Teleporteren
 B. Veranderen in een zeemeermin
 C. Vliegen 
 D. Gedaante veranderen
 E. Gedachten lezen
 F. Onzichtbaar zijn
 G. Mensen in dieren veranderen
 H. Naar de toekomst gaan

10. Waar kan je niet zonder 
leven? 
 A. Mijn Bed
 B. Scouts
 C. Chocolade 
 D. Mijn familie
 E. Uitdagingen
 F. Kaas
 G. Mijn hond
 H. Mijn broer

11. Hoe ziet jouw droomhuis 
eruit?
 A. Villa
 B. Kasteel
 C. Iglo 
 D. Gezellig huisje met grote tuin en zwembad
 E. Een boomhut met een deathride die eindigt                     
.     in een meer
 F. Huis in Italië
 G. Mickey Mouse Clubhuis
 H. Een huis in Ibiza

12. Wat vind je absoluut niet 
leuk?
 A. Ruzie
 B. School
 C. Opstaan 
 D. Examens
 E. Feestdagen
 F. Keuzes maken
 G. Ziek zijn
 H. Liegen

13. Wat is je lievelingsvak op 
school? 
 A. Nederlands
 B. Turnen
 C. Wiskunde 
 D. Biologie
 E. Geschiedenis
 F. Chemie
 G. Engels
 H. Koken

14. Wat is je favoriete sport? 
 A. Hockey
 B. Dansen
 C. Fietsen 
 D. Atletiek
 E. Klimmen
 F.  Voetbal
 G. Tennis
 H. Skiën

15. Als je terug in de tijd 
zou kunnen gaan naar welk 
tijdsperk zou je dan gaan? 
 A. jaren ‘50
 B. De tijd van de piraten
 C. Romeinse Tijd 
 D. Ik heb schrik van teleportatie
 E. Ik ga liever naar de toekomst
 F. Oertijd
 G. Middeleeuwen
 H. jaren ‘90

16. Wat zou je doen als je op 
een onbewoond eiland beland?            
 A. Een hutje bouwen
 B. Zwemmen in de zee
 C. Uit een kokosnoot drinken op het strand 
 D. Leren praten met de dieren
 E. Overleven
 F. In een boom leven.
 G. Een vlot bouwen
 H. Surfen



WELKE LEIDING BEN JIJ?

MEESTAL A:
MARTJE HENNES

Op de scouts is Martje één van 
de mooiste dieren ter wereld, de 
Zebra.  Martje is 17 jaar oud en dit 
wordt haar eerste jaar als leiding. Op 
school volgt ze de richting Wiskunde-
Wetenschappen. Heb jij meestal A 
gekozen dan hou je net zoals haar heel 
veel van pizza en kan je niet zonder 
jouw bed leven. In jouw fantasie zou je 
het liefst een zeemeermin zijn die in 
Australië woont. De hobbies van deze 
enthousiaste leiding zijn babysitten en 
zwemmen.

MEESTAL B:
NIEKE 
VANDEBROEK
Heb jij meestal B omcirkeld, dan ben 
jij Nieke. Als al haar dromen uitkomen 
wordt Nieke later een wereldbekende 
rockstar die in een gigantisch kasteel 
woont. Voorlopig is Nieke enkel 
bekend op de scouts als Kongoni, dat 
is haar totem. Ze is 16 jaar oud en is 
zeer gemotiveerd om aan haar eerste 
jaar als leiding te beginnen. Op school 
studeert ze Humane-Wetenschappen. 
Als toekomstige rockstar gaat ze 
natuurlijk graag shoppen. Om tot rust 
te komen houdt Nieke zich bezig met 
ballet en tekenen.

MEESTAL C:
FEYE CASTRO

Is jouw antwoord meestal c, dan ben 
jij Feye. In haar fantasie is ze eigenlijk 
Peter Pan en doet ze niets liever dan 
vliegen. Maar in realitiet is ze een 
17-jarig meisje dat aan haar eerste 
jaar als leiding gaat beginnen. Haar 
totem op de scouts is Koi. Feye kan niet 
zonder chocolade leven en heeft een 
hekel aan opstaan. Op school volgt ze 
de richting Wiskunde-Wetenschappen. 
Buiten de scouts heeft ze een passie 
voor dans en gaat ze vaak wandelen 
met haar hond.  Als ze op een 
onbewoond eiland belandt, drinkt ze uit 
een kokosnoot. 

MEESTAL D:
MARGOT DELBARE

Kom jij als resultaat uit bij Margot, dan 
hou je van atletiek en kan je absoluut 
niet zonder je familie. Wanneer haar 
opmerkelijke sportcarrière ten einde 
loopt, gaat ze genieten van de zon in 
haar huisje in Thailand. Haar totem 
op de scouts is Petillante Panda en 
dit is haar tweede jaar als leiding. 
Ze is 18 jaar en gaat vanaf dit jaar 
kinesitherapie studeren aan de 
universiteit van Hasselt. Wanneer deze 
spontane leiding even tijd heeft, is ze 
graag bezig met muziek.



MEESTAL E:
MAUD GRUYTERS

Maud is op de scouts beter bekend als 
Verrassende Naata. Ze is 20 jaar oud 
en dit is haar vierde jaar als leiding. 
Maud studeert Productontwikkeling 
aan de universiteit van Antwerpen. 
Dus heb jij meestal E gekozen dan 
ben je net zoals Maud heel creatief en 
probleemoplossend. Hoewel scouts 
haar favoriete hobby is, is ze ook 
graag bezig met kunst, fylosofie en 
geschiedenis. Daarbuiten wandelt ze 
vaak en gaat ze soms klimmen. Later 
wilt Maud wonen in haar zelfgemaakte 
boomhut in Ijsland.

MEESTAL F:
ALIX LEËN

Kom jij uit bij F dan ben jij Alix of zoals 
we haar op de scouts noemen: Tedere 
Wallabi. Deze leiding houdt ontzettend 
veel van kaas en zou graag haar eigen 
circus hebben. Haar lievelingsdier 
is een hond, in haar vrije tijd gaat 
ze dan ook vaak wandelen met haar 
eigen hond. Ook vindt ze het leuk om 
te puzzelen. Alix is 17 jaar oud en 
studeert geneeskunde in Hasselt. Net 
zoals alle andere leiding kijkt ze heel 
erg uit naar het nieuwe scoutsjaar.  Dit 
wordt haar tweede jaar als leiding.

MEESTAL G:
MARIE-HELENE 
HAUMONT

Heb jij meestal G aangeduid dan droom 
je, net zoals Marie-Helène, ervan om 
filmactrice te worden in Amerika. Ze 
houdt van shoppen maar is zeker geen 
diva. Ben je haar ooit kwijt dan kan je 
haar terug vinden in het Mickey Mouse 
Clubhuis. Op de scouts spreken we 
haar aan als Kiboko. Marie-Helène is 
17 jaar oud en dit is haar eerste jaar 
als leiding. Ze studeert Latijn-Moderne 
Talen en om te ontspannen gaat ze 
hockeyen. 

MEESTAL H:
ELS VANWIJCK

Is jouw antwoord meestal H dan ben 
jij Els. Haar totem op de scouts is 
daadkrachtige Papio en dit wordt 
haar tweede jaar als leiding. Ze is 
18 jaar oud en studeert Restaurant 
en Keuken. Haar favoriete sport is 
skiën. Els droomt ervan om oud te 
worden in Turkije met haar broer 
aan haar zijde. Ze houdt niet van 
liegen en is ontzettend bang van 
kippen. Deze leiding is ongetwijfeld 
dé keukenprinses van de groep en zal 
jullie op weekend verbazen met haar 
talenten in de keuken.



KABOUTERS 
Verbind de verschillende foto’s en kom wat meer te weten over jullie 

ultra mega super toffe leiding. Wij kunnen NIET wachten om er een kei 

leuk jaar van te maken, hopelijk jullie ook!!!  

 

  Uitgelaten Skata, 20 jaar 

               Logopedische en audiologische 

    wetenschappen KUleuven 

  Hobby’s: Scouts 

          

   Lievelingskleur: oudroze 

    Lievelingseten: pizza 

 

  Goedgunstige zwaan, 20 jaar 

 

 

Latijn talen, VJC 

    Hobby’s: Scouts 

  

  Lievelingskleur: pastelgroen 

  Lievelingseten: chili con carne 

 



   Falco plukt de dag, 17 jaar 

 Biomedische wetenschappen, 

 KUleuven 

 

   Hobby’s: Scouts 

 

Lievelingskleur: rood 

Lievelingseten: frietjes 

 

 

 Geliefde Mastrique, 20 jaar 

  Handelsingenieur UHasselt 

 Hobby’s: scouts 

  Lievelingskleur : rood, 

  Lievelingseten : pastaaa 

 

 

 

 



  Vrijgevochten papegaai, 20 jaar 

  Marketing Pxl Hasselt 

  Hobby’s: Scouts 

 

      Lievelingskleur: roze 

      Lievelingseten: lasagne 

 

 

  Kwieke parkiet, 18 jaar 

  Rechten aan de VUB 

  Hobby’s: scouts 

 

Lievelingskleur: oranje  

Lievelingseten: garnaalkroketten  

 

 

 

 

 



 Antilope, 17 jaar 

  Economie talen, KJ 

  Hobby’s: scouts en tennis 

  

 Lievelingskleur: lichtblauw 

 Lievelingseten: ALLES 

 

 

 

  Coscoroba, 17 jaar 

 Handelswetenschappen KUleuven 

  Hobby’s: scouts 

 

 

 Lievelingskleur: blauw 

 Lievelingseten: pasta 
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Martens  
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  jaar 18
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Milo
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mijn naam is
 Flore Geurts

ik  ben 
    jaar 18

ik studeer 

mijn 
hobby's 
fitness,

tekenen en
scouts 

en 
Fleurige Flamingo  

appelblauwzeegroen 
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OVER 
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mijn naam is:
Suzanne 
Delbare

ik ben 
     jaar19

ik studeer:

Rechten (KUleuven)

een weetje:
Mijn 

grootste 
angst
zijn 

duiven 

dit is 
mijn
     jaar 
leiding 

3de
favoriet eten en liedje 

Pizza & 17 - Julia
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 hob

by:
Sco

ut
s



mijn 
naam is 

Elke 
Lambrechts 

dit is 
mijn         jaar

leiding  
2de 

ik  ben
 17 

jaar
 

ik 
studeer  

Interieurarchitectuur
(Uhasselt)  

mijn hobby's zijn
Dansen

 & Scouts 

mijn lievelingseten :
Paella

mijn 
kleuren)totem zijn 

      pastelblauw + 
Welwillende Blawue 

Reiger favoriet liedje:
Let's go, 
Khalid 

een weetje 
over mezelf is

dat ik
EXTREME

schrik heb van
honden

ALLES OVER MIJ



MIJN NAAM IS JULIE VANMUYSEN
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& 

Welgestemde Merel

een weetje over mij is dat ik verschrikkelijk onhandig ben 
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Hoe het danst

 - Marco Borsato 
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JUSTIN
LIEVELINGSETEN

Frietjes
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Filantropische Saki  
 
WHAT'S YOUR: 

★ Age? 18 (2000 kindje) 
★ Birthday? 6 november  
★ Status? Al heel lang heel gelukkig  
★ Study? Geneeskunde, 2e jaar bachelor 
★ City you live in? In het weekend in Hasselt, 

in de week in Maastricht 
★ Biggest fear? Iemand verliezen waar ik van 

houd 
★ ‘Years as a leader’ count? 3e jaar leiding, 

jullie kennen me al hé 
 
HAVE YOU EVER:   

★ Kissed someone? Ja hihi 
★ Been drunk? Ja, oeps, don’t drink alcohol 

kids x 
★ Cried yourself to sleep? 

Hoogstwaarschijnlijk wel eens, maar alles 
komt uiteindelijk wel goed, geloof me 

★ Self-harmed? Nee 
★ Felt lonely? Ja eerste weken op kot, maar 

is snel voorbij gegaan 
★ Been depressed? Nee 
★ Smoked? Uhmm 1 keer en toen nooit meer  

 
WHAT ABOUT YOUR FUTURE? 

★ Dream job? Artsen zonder Grenzen voor 
enkele jaren en daarna pancreas of lever 
arts 

★ Dream car? Zolang het stoelverwarming 
heeft ben ik tevreden 

★ Dream house? Modern met heel veel licht  
 
DO YOU: 

★ Like someone? Jaaaa 
★ Love someone? Jaaa 
★ Have a boy/girlfriend? Jaa 
★ Want a boy/girlfriend? ///// 
★ Have a tattoo? Nee 
★ Have a piercing? Telt een tweede gaatje 

als piercing? 
★ Party? Graaaaag  

 

FAVORITE: 
★ Artist? Thierra Wack (check her outtt!!!) 
★ Movie? Shutters Island 
★ Song? 23-Rejjie Snow, Your Smith 
★ Tv series? ‘Elite’ momenteel 
★ Animal?  HARDCORE HONDENMENS 
★ Book? Beetje beschamend ma enigste 

boeken die ik lees zijn mijn schoolboeken 
(en zelfs die lees ik gewoon een beetje 
globaal→ nice dokter later ;) ) 

★ Color? Rood  
 
THIS OR THAT? 

★ Coke or pepsi? Coca cola it is 
★ Tea or coffee? Koffie, elke ochtend en 

liefst cappuccino met ijs 
★ Tacos or pizza? Unpopular opinion: ik hou 

niet echt van pizza 
 
WOULD YOU EVER: 

★ Get married? Mijn liefje zegt altijd: ‘ge 
krijgt alles in de wereld van mij, buiten 
mijn handtekening’ 

★ Have kids? Heb vele ambities, dus 
momenteel denk ik dat ik geen kinderen 
wil later, maar komt wss verandering in als 
ik ouder word 

★ Swim with sharks? Jaaa alles voor 
adrenaline 

★ Eat rotten food? Baaaah been there (niet 
express ofcourse), en ben een beetje 
getraumatiseerd 

★ Marry a foreigner? Zolang we maar 
dezelfde visie hebben, en we van elkaar 
houden maakt het me echt niet uit 

 
 
 
 
 
 
 
 



Wilskrachtige Wapiti 
 
 
WHAT'S YOUR: 

★ Age? 19 
★ Birthday? 2 januari 
★ Status? Ingewikkeld ;) 
★ Study? 2de jaar Geografie aan de 

KULeuven 
★ City you live in? Van zondag tot vrijdag in 

Leuven en in het weekend in Hasselt 
(Kiewit is the place to beee) 

★ Biggest fear? Alles wat te maken heeft 
met spinnen en andere enge dieren 

★ ‘Years as a leader’ count? Ik ben 3de jaar 
leiding nu: mijn eerste jaar van de 
kabouters en vorig jaar van de kapoenen 
en nu het coolste jaar ooitttttt!!  

 
HAVE YOU EVER:   

★ Kissed someone? Jaaa 
★ Been drunk? Jipp 
★ Cried yourself to sleep? Ja, toen het 

gedaan was met mijn liefje 
★ Self-harmed? Nee 
★ Felt lonely?  Nee, ik houd wel van me-time 
★ Been depressed? Nee 
★ Smoked? Ja, ik heb het een paar keer in 

het 3de middelbaar geprobeerd maar het 
is niks voor mij (trouwens ook niet goed 
voor de natuur)  

 
WHAT ABOUT YOUR FUTURE? 

★ Dream job? Weervrouw van de VRT 
★ Dream car? Een Land Rover oldtimer 
★ Dream house? Een gezellig huis met veel 

ramen en een grote tuin 
 
 
DO YOU: 

★ Like someone? Ja, Lukas 
★ Love someone? Nee 
★ Have a boy/girlfriend? Nee 
★ Want a boy/girlfriend? Alleen als het echt 

klikt met hem 

★ Have a tattoo? Nee 
★ Have a piercing? Oorbellen en een tweede 

gaatje 
★ Party? Ja zeker!!  

 
FAVORITE: 

★ Artist? Bonobo (heel goede groep!) 
★ Movie? Ik ben eerder een serie kijker, want 

ik kijk altijd “slechte” film zoals Twilight 
★ Song? Black eyed peas - where is the love 
★ Tv series? Grey’s Anatomy 
★ Animal? Katten → veel beter dan honden 

;)  
★ Book? After: 1,2,3 en 4 
★ Color? Roze 

 
THIS OR THAT? 

★ Twitter of facebook? Facebook 
★ Twitter or instagram? Instagram 
★ Facebook or instagram? Instagram 
★ Coke or pepsi? Ik lust geen van beide → 

ice tea is the shit!! 
★ Tea or coffee? Ik lust enkel groene 

muntthee en absoluut geen koffie  
★ Tacos or pizza? Pizza met veel kaas aub 

 
WOULD YOU EVER: 

★ Get married? Als ik hem heel graag zie en 
hij mij op een speciale manier vraagt, zou 
ik dat graag willen 

★ Have kids? Ik wil liever geen kinderen, ik 
zou liever veel gaan reizen maar dan heb ik 
schrik dat ik later als ik oud ben alleen ga 
zijn als mijn man voor mij overlijdt   

★ Swim with sharks? Nee ik ben echt een 
bangenscheet  

★ Eat rotten food? Nee, alleen gebeurt dat 
wel eens per ongelijk op kot (heel vies!!) 

★ Marry a foreigner? Zolang het klikt tussen 
ons en ik gelukkig ben maakt mij het niet 
uit vanwaar hij komt 

 
 
 



Charmante Conejo 
 
 
WHAT'S YOUR: 

★ Age? 17 jaar 
★ Birthday? 15 november:) 
★ Status? Happy with my bf 
★ Study? Logopedische en audiologische 

wetenschappen 
★ City you live in? Vanaf dit jaar door de 

week op kot in Leuven & in het weekend in 
Hasselt 

★ Biggest fear? Mijn mama verliezen 
★ ‘Years as a leader’ count? Tweedejaars 

leiding (vorig jaar kapoentjes) 
 
HAVE YOU EVER:   

★ Kissed someone? Jaaa 
★ Been drunk? Whoops, guilty... 
★ Cried yourself to sleep? Jappp, vaak 

genoeg 
★ Self-harmed? Nee gelukkig niet! 
★ Felt lonely? Soms wel ja 
★ Been depressed? Nee 
★ Smoked? Nee, nooit geprobeerd en ook 

absoluut geen behoefte aan #goodgirl 
 
WHAT ABOUT YOUR FUTURE? 

★ Dream job? Iets met kindjes 
★ Dream car? Nen niet echt veel van auto’s 

maar als ik veeeel geld heb later wil ik wel 
flexen met een gekke Ferrari of Lambo of 
zo 

★ Dream house? Zo een groot modern huis 
met veel hout en planten en glas, zo 
scandinavische stijl 
 

DO YOU: 
★ Like someone? Yassss 
★ Love someone? Ook ja:) 
★ Have a boy/girlfriend? Yep, mattice 
★ Want a boy/girlfriend? Uhm heb er een 

dus ja?  
★ Have a tattoo? Nope 
★ Have a piercing? Nope 

★ Party? Levensmotto: a little party never 
killed nobody he ;) 

 
FAVORITE: 

★ Artist? Verandert echt continu maar op dit 
moment Loyle Carner 

★ Movie? Wild child? of charlie st. cloud 
misschien 

★ Song? Verandert ooook weer continu maar 
nu is het ‘American Boy’ van Estelle & 
Kayne West 

★ Tv series? De elfenheuvel sws xd 
★ Animal? Luiaard 
★ Book? Me Before You 
★ Color? Lilaaaa 

 
THIS OR THAT? 

★ Twitter of facebook? Facebook 
★ Twitter or instagram? Instagram 
★ Facebook or instagram? Instagram 
★ Coke or pepsi? Neither bah 
★ Tea or coffee? Chocomelk!!! haha 
★ Tacos or pizza? Pizza duuuuh 

 
WOULD YOU EVER: 

★ Get married?  Jaaa, heel graag! met zo’n 
mooi traditioneel wit kleed en een groot 
feest met iedereen van wie ik hou! 

★ Have kids? Jaja, got it all figured out hoor: 
twee kindjes (oudere jongen en klein zusje) 
die felix en juliette heten hahaha:)  

★ Swim with sharks? Liever niet eig 
★ Eat rotten food? Uhm ja nee ik eet niet zo 

graag rot eten  
★ Marry a foreigner? Natuurlijk, is zelfs extra 

leuk toch want zo leer je nieuwe mensen 
en een nieuwe cultuur kennen! 
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