
 

Een reis 

naar 

Warmond 

 

 

Scheepsmakkers 

2018-2019 



Woensdag 17/07: platform 9 ¾   

 
‘Na lang wachten is het eindelijk zover, we gaan weer met de Hogwarts Express naar Zweinstein! De 

tijd tikt terwijl we over het perron lopen, nog maar enkele seconden vooraleer platform 9 ¾ zich sluit… 

We moeten ons haasten! De race begint en we slalommen op volle snelheid tussen de 

nietsvermoedende dreuzels. De kar maakt ontzettend veel lawaai, onze dierenkooi, valiezen en 

bezemsteel worden naar alle kanten gezwierd. Ja! Ginds in de verte zien we het platform al, kom op, 

nog even! Met z’n allen zetten we ons schrap, terwijl we met de volgeladen kar zonder aarzelen richting 

het portaal lopen. Net als onze kar het platform raakt, horen we de klokken luiden. We voelen de magie 

rondom ons en voelen dat we ons verplaatsen naar een ander universum. Even plots als ze gekomen is, 

verdwijnt de magiegolf en bevinden we ons weer veilig op de grond. Even kijken, is iedereen er? Ja, 

gelukkig! Terwijl we onszelf en de karren checken, lopen de eerste geluiden en geuren uit de omgeving 

binnen. Is dat een Nederlands accent dat we horen…? Ojee, ik ruik zelfs een vleugje kaas. Het zal toch 

niet waar zijn.. Ik kijk op en wordt verblind door de zonnestralen, neen, dit is beslist geen treinstation. 

Wanneer mijn ogen gewend zijn aan het licht, zie ik het bord staan dat de naam van dit bevallige 

boerengat verraadt: ‘WARMOND’. Ondertussen beginnen de opgewonden kreten van iedereen door te 

komen, er zijn een hoop spullen verloren gegaan tijdens onze tocht, gelukkig zijn we nog voltallig! 

Iedereen kijkt radeloos om zich heen, maar herinneren zich dan dat hun favoriete professoren met hen 

mee zijn, zij zullen wel raad weten! Vol verwachtingen kijken ze naar professor Belloy, professor De 

Brabandere, professor Janssen, professor van Uytvanck, professor Van Regenmortel, professor Kox en 

professor Verschueren.’ 

Dit visioen kreeg ik eergisteren binnen, mijn lieve tovenaars en heksen. Jullie zijn 

dus gewaarschuwd voordat jullie aan deze magische reis beginnen. Zweinstein 

is een wonderlijke leerplaats, maar de reis zal niet zonder slag of stoot zijn. Ieder 

zal zich moeten bewijzen en laten zien wat hij of zij in zijn mars heeft, want enkel 

de beste tovenaars en heksen worden toegelaten! Ik heb jullie reeds een tijdje 

in de gaten gehouden en heb een selectie gemaakt van die personen waarvan ik 

denk dat zij deze reis zullen overwinnen. Indien u toegelaten bent, zal u uw brief 

op de volgende pagina terugvinden. 

Ik wens u alvast een prachtige en leerrijke ervaring toe, waarbij het weer ons 

gunstig gezind zal zijn. 

 

Hoogachtend, 

Professor Paulinius Belloy Perkamentus 

 

 

  



 
 

Het is ons een genoegen u te mogen informeren dat u toegelaten bent tot 
Zweinstein Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus. Met dit toegangsticket zal 
u toegelaten worden op de Hogwarts-Express. Vergeet het dus zeker niet mee te 
nemen, samen met uw identiteitsbewijs en eurocrosscard! 
 
Hoogachtend, 
 
De directie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam+achternaam:……………………………………………………………  



Donderdag 18/07: Harry Potter 

 

‘Dames en heren, jongens en meisjes, welgekomen allemaal op een van de nieuwe scholen der 

tovenarij. Ook jullie dreuzels zijn hier van harte welgekomen. We kunnen namelijk beter al onze 

krachten bundelen zodat we samen het kwaad kunnen verslaan. Jullie hebben al verschillende 

selecties doorstaan, maar pas vanaf nu zal duidelijk worden of jullie hier echt op je plaats zijn. 

Jullie kunnen dus best jullie beste beentje voorzetten.  Vandaag zal ik, Harry Potter, jullie gids 

zijn doorheen deze nieuwe campus. Ik zorg ervoor dat jullie het hier snel naar jullie zin hebben 

en dat jullie de omgeving wat beter leren kennen. Iets wat jullie in de tijd die jullie hier zijn, 

zeker gaan kunnen gebruiken. Kom maar mee, dan vliegen we er snel in!’ 

Wat een mooie speech van Harry! Nu voelen jullie jullie zeker welkom. Laat je 

vandaag maar door hem begeleiden want jullie zullen de hulp kunnen gebruiken. 

Nadat jullie gisteren welkom geheten zijn in de toverschool van Warmond, is het 

vandaag tijd om het schoolterrein wat beter te gaan verkennen. We bekijken niet 

enkel de school op zich, maar onderzoeken ook de omgeving en gaan opzoek 

naar vluchtwegen. Wat nu als ‘hij-wiens-naam-niet-genoemd-mag-worden’ 

ineens opduikt. Dan is het wel belangrijk om te weten hoe we kunnen 

wegkomen! Omdat deze geweldige school zich op een eiland bevindt, is het dus 

belangrijk om vluchtwegen via tunnels of via het water te voorzien. Wie van jullie 

nieuwelingen kan hierbij helpen? Vandaag is het de dag om je te bewijzen. We 

gaan op onderzoek in de woelige wateren die ons omringen. Je bezem laat je 

beter op het land, want als die nat wordt, kan je die nooit meer gebruiken. 

Terwijl een deel de wateren ontdekt, krijgen de anderen een basiscursus 

vaardigheden. Leren mikken zodat je een toverspreuk op de juiste persoon kan 

uitspreken, je flexibiliteit en vangkunsten testen en wie weet is het wel al tijd 

voor een initiatie zwerkbal. 

Wanneer jullie dan helemaal klaar zijn met de introductie, is het tijd om er 

helemaal in te vliegen. Niet letterlijk, maar we gaan wel snel van start! Het zal 

snel duidelijk worden of iedereen het wel verdient om hier aanwezig te zijn. Zijn 

jullie allemaal teamspelers of wordt uiteindelijk iedereen aan zijn lot over 

gelaten? 

We hopen dat jullie de uitdaging aangaan en jullie met de basis die jullie ’s 

morgens gaan krijgen verder kunnen om jullie krachten te bundelen. Misschien 

heeft Harry nog wel goede raad voor jullie. Of staan jullie er direct alleen voor? 

 

 



Zijn jullie even goed als Harry in het vangen van de gouden snaai? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Vrijdag 19/07 De Vuurbeker 

 
Een volledige dag duurt 24 uur en de laatste uren van de dag zijn geslagen, 
tijdens het begin van deze dag zullen jullie strijden voor een beker! Het wordt 
episch en magisch, je zult ervan versteld staan wat magie allemaal teweeg kan 
brengen! 
 
 
 
 
Aan jullie rechterkant zien jullie de beker! 
Maar wat voor beker is het? Vul het antwoord 
maar in! 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
‘s Avonds worden jullie gescheiden. De jongens gaan uitvechten wie nu echt de 
stoerste kerel is! De meisjes gaan de pittigste roddels vertellen! Jaja welke 
tovenaar heeft niet eens een spreuk nodig om hun te betoveren? Ik ben 
benieuwd! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Hier nog een leuke binaire puzzel om die kopjes al te trainen voor de wedstrijd! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zaterdag 20 juli: Hermelien Griffel 

 

We worden weer stilletjes aan wakker door de zon die op onze snoet schijnt en 

hoor ik daar nu ook de haan kraaien in de verte? We kleden ons aan en maken 

ons klaar voor het ontbijt en alweer een magische dag. We hebben gehoord dat 

er vandaag enkele lessen op het programma staan, hopelijk zijn ze niet te 

moeilijk, het zou over verzorgingsspreuken, vuurspreuken, zeilspreuken en 

spreuken met touwen gaan. Vol spanning wachten we al op de lessen die 

gegeven zullen worden door onze favoriete professoren. En wacht eens even… 

Yesssss, we wisten het wel! Vandaag is het de opendeurdag, vandaag is de dag 

dat Zweinstein de deuren opent en dat we eindelijk onze ouders terug kunnen 

omhelzen en kunnen vertellen wat voor een avonturen we al hebben beleefd. 

Maar wacht eens even, dat wil ook zeggen dat ons uniform perfect moet zijn en 

onze slaapvertrekken er spik en span moeten uitzien… Zo, nu alles gebeurd is, 

zijn we er helemaal klaar voor. We beginnen met de lessen die uiteraard heel erg 

leerzaam zijn, alle professoren geven hun vak met grootse overtuiging. Na de 

lessen maken we ons klaar voor het grootse moment, vol spanning kijken we er 

naar uit om eindelijk onze ouders, grootouders, broers, zussen, … in de armen te 

kunnen vliegen. Daar staan we dan te popelen om ze weer te zien en jaja, we 

zien daar precies al iemand in de verte! Nu enkel nog onze ouders zoeken, 

iedereen is druk op zoek en links en rechts van ons zien we mensen knuffelen. 

Daar zijn ook onze ouders, we vliegen ernaartoe! Nu kan het feestmaal 

beginnen! Nadat we nog een top namiddag hebben gehad met onze ouders, 

kunnen we genieten van een stukje cake. Daarna vertrekken ze weer, maar veel 

tijd om daarbij stil te staan is er niet want… Wat hoor ik daar nu… oh nee!! Er is 

een trol ontsnapt! Er is meteen overal paniek en iedereen is door elkaar aan het 

lopen. De professoren tellen onze groep en zoals de wet van Murphy het bepaalt, 

missen we uiteraard 1 persoon.. We kunnen nog maar 1 ding doen en dat is het 

hoofd koel houden en de verloren persoon gaan zoeken. Iedereen maakt zich 

klaar om de trol te gaan verslaan, hopelijk komt het allemaal goed… 

 

 

 



Los het magische kruiswoordraadsel op

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zondag 21/07: Rubeus Hagrid 

 

 

‘Beste tovenaars en heksen 

Vandaag is de dag dat jullie jezelf zullen moeten bewijzen op veel vlakken. Zoals 

ik altijd voor mijn fabeldieren zorg, zullen jullie vandaag voor elkaar moeten 

zorgen. We zijn allemaal uniek. Ik ben een half-reus van 3.51 meter groot met 

lange wilde bruine haren en een baard, maar toch heb ik een veel emotioneler 

kantje dan iedereen denkt. Elke magiër is anders en elke magiër heeft zijn 

talenten, deze zullen we vandaag van elkaar ontdekken. Iedereen mag trots zijn 

op wie hij is en op wat hij kan. Bovendien gaat er niets boven een sterke 

groepsband. Ik weet maar al te goed hoe belangrijk zoiets kan zijn in het leven… 

We zullen hieraan werken, we gaan serieuze uitdagingen aan!  

Zweinstein is een wonderlijke leerplaats, dat weet iedereen. Wat niet iedereen 

weet, is dat je ook buiten het domein van Zweinstein heel veel kan leren. Door 

mijn gebroken eikenhouten toverstaf, kan ik jammer genoeg niet meer elke 

spreuk uitvoeren die ik graag zou willen uitvoeren. Daarom zal ik jullie vandaag 

leren hoe je met beperkte middelen toch overal kan komen waar je wil. Jullie 

zullen zien dat jullie deze leerrijke lessen nog zullen kunnen gebruiken in de 

toekomst.  

Naast tovenarij zijn er ook andere momenten van plezier nodig. Als hechte 

vriendengroep sluiten we de avond af op een abnormaal leuke magische  

manier! Ik kijk er alvast enorm naar uit. Wat we gaan doen, is voor mij een 

weet, voor jullie een raadsel. Ik zeg altijd: “What’s comin’ will come and we’ll 

meet it when it does”. 

 

 

Hoogachtend, 

Rubeus Hagrid 

 

 

 
 



Beste leerlingen,  
Aangezien we vandaag de hele dag met elkaar zullen doorbrengen, zal ik jullie 
ook kennis laten maken met mijn fabeldieren. Mijn fabeldieren zijn namelijk de 
belangrijkste wezens in mijn leven. Ik zou willen dat jullie vooraf een tekening 
maken van één van hen. De tovenaar of heks die mij de mooiste tekening kan 
bezorgen, zal beloond worden!    
 

  
 



Maandag 22/07: Ron Wemel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ron is helemaal verliefd op Hermelien, maar dit is jammer genoeg nog niet 

wederzijds. Deze dag staat helemaal in het teken van de liefde, want Hermelien 

haar hart moet veroverd worden. Door onze theorie te herhalen, kunnen we de 

code van het vrouwenbrein proberen te kraken. Wanneer betekent ‘Ja’ ‘Ja’ en 

wanneer betekent het ‘Nee’? 

 

Warning: 

Iedereen die denkt dat ze een handleiding gaan krijgen over ‘het begrijpen van 

vrouwen’ is fout. Het complexe vrouwenbrein is onbegrijpelijk en soms betekent 

‘Ja’ gewoon ‘Nee’. 

“Ik weet niet zo goed wat ik moet doen… Zal ik het haar 

zeggen? Of misschien toch beter niet? Ik moet toch een manier 

vinden om het duidelijk te maken? Maar ze is toch zo slim. 

Waarschijnlijk heeft ze het al lang door.  

Oké, ik kan misschien wel indruk maken door mijn leerstof 

beter te doorgronden. Ze houdt van studeren. Het is eigenlijk 

het enige waar ze van houdt. Ik moet ervoor zorgen dat ik een 

coole spreuk uitspreek wanneer ze in de buurt is, dan gaat ze 

zeker onder de indruk zijn. Het moet wel een spreuk zijn die ze 

nog niet kent… 

Pfff, dus eerst wat theorie bijschaven zodat ik daarna via 

allemaal spectaculaire spreuken haar hart kan veroveren. Als 

het moet, dan moet het zeker?” 



Om de theorie een beetje op te frissen, zullen we eens kijken hoeveel jij weet 

over de spreuken uit de Harry Potter boeken en films. Verbind de spreuk met de 

juiste betekenis. 

 

1. Obliviate 
2. Meteolojinx 
3. Herbivicus 
4. Furnunculus 
5. Episkey 
6. Carpe Retractum 
7. Avada Kedavra 
8. Quietis Tempore 
9. Sanitato 
10. Vera Verto 

A. Met deze spreuk kan men zichzelf naar 
voorwerpen toetrekken, of andersom. 

B. Spreuk waarmee je de tijd even stil kan zetten. 
C. Spreuk waardoor de herinneringen van iemand 

gewist worden. 
D. Spreuk die een windstorm oproept. 
E. Spreuk waarmee een dier in een beker wordt 

veranderd. 
F. Spreuk die planten heel snel laat groeien. 
G. Heelt wonden die zijn opgelopen tijdens de 

strijd/een duel. 
H. Spreuk om dingen op te ruimen en schoon te 

maken. 
I. Spreuk die ervoor zorgt dat iemand vol met 

zweren komt te zitten. 
J. Eén van de Onvergeeflijke Vloeken: de Vloek 

des Doods. 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dinsdag 23/07: Dobby 

Na weken van leren werken en leren toveren, wordt het de hoogste tijd om aan 

onze conditie te werken en om onze geleerde toverkunsten in praktijk om te 

zetten. We gaan proeven van de echte wereld.  

We gaan de wijde wereld in. We trekken erop uit. We laten onze bekende 

terreinen achter ons en we gaan naar het o zo onbekende. We laten onze luxe 

en onze comfort achter ons en we gaan ons moeten behelpen met onze 

toverkunsten om in leven te blijven.  

We gaan dit niet alleen doen, maar we doen dit samen met onze huiself Dobby, 

die ons gaat gidsen doorheen ons avontuur. Hij de enige huiself die geen slaaf 

meer is en dus de enige huiself die ons mag en kan begeleiden. Want laat je 

niet vangen, onze reis gaat over gevaarlijke terreinen waar niemand weet van 

heeft. Niemand is er ooit geweest of heeft er ooit één voet gezet. We nemen 

enkel waar dat er zeer duistere krachten aan het werk zijn. Er is nog nooit 

iemand geweest die het aan durfde om deze terreinen te ontdekken.  

Tot Dobby vrijkwam: Hij, en enkel hij durft het aan om, samen met ons, op 

ontdekking te gaan. Hij zal ons proberen te beschermen en ons te gidsen.  

 

Dus beste tovenaars en heksen, betover je kleren zo tot ze in je rugzak passen, 

verzamel je slaapzak en je matras, je spullen om je gezicht te wassen en maak 

je klaar voor het gevaarlijkste avontuur van het jaar.  

  



Wie o wie kan dobby de kleur geven die hij verdient? Want nadat hij Voldemort 

heeft ontmoet, is hij helaas zijn kleur helemaal kwijt geraakt . 

 

 

 

 

 

 



Woensdag 24/07: Bellatrix van Detta 

 

Vandaag staat helemaal in thema van één van de duisterste personages uit Harry 

Potter. Niemand minder dan Bellatrix van Detta zal ons proberen te verstoren 

op tweedaagse! Bellatrix is een van de volgers van Voldemort (oeps die naam 

mogen we eigenlijk niet uitspreken), ook wel bekend als een dooddoener. Ze 

vermoordde onder meer onze lieve Dobby en de peetvader van Harry. Gelukkig 

kon Hermelien ze terug tot leven wekken met behulp van haar magische 

spreuken, thank god we have women 😉. 

We zullen dan ook alle spreuken moeten gebruiken om haar op een afstandje te 

houden en om te zorgen dat ze deze tweedaagse dus niet laat mislukken. 

Gelukkig krijgen we versterking van twee toverleerkrachten in opleiding! Prik die 

bleintjes dus door, smeer die snoetjes in en blink je toverstok maar op, want het 

belooft nog een heftige dag te worden. Nu maar hopen dat het niet gaat 

regenen… Maar misschien heb ik hieronder wel DE oplossing om te voorkomen 

dat we nat gaan worden. Om te zorgen dat Bellatrix het weer zeker niet kan laten 

omslaan, heb ik een oude spreukendans gezocht om de zon te laten schijnen. 

Zorg maar dat je deze kent voordat we op kamp vertrekken, zodat we hem ’s 

ochtends kunnen uitvoeren! 

De spreukendans wordt ook wel eens de zonnegroet genoemd, en stamt nog uit 
de tijd dat tovenaars en dreuzels samen in 1 wereld leefden. 
 

Indien we er in slagen om terug te raken op de kampplaats zonder leden te 

verliezen aan Bellatrix, zullen we dit vieren met een heus feestmaal! Let op, het 

is een magisch feestmaal dus het komt en gaat wanneer het zin heeft. We zullen 

steeds toverspreuken uit onze mouw moeten blijven schudden om toch maar 

een paar seconden te kunnen genieten van al dat lekkers. 

 

 

 

 

 



1. Adem in en uit, breng je handpalmen samen voor de borst. 

– Schouders en ellebogen zijn ontspannen 
– Knieën zijn recht, maar ontspannen; de achterkant van de nek is lang 
– Reik met de kruin van je hoofd richting het plafond 

 

2. Adem in en reik met je armen omhoog en naar achteren. 

– De nek is ontspannen en de armen zijn naast de oren, 
diagonaal omhoog kijkend 

– Knieën zijn gestrekt, heupen duwen naar voren. Denk eraan om het hoofd niet 
naar achteren te gooien 

3. Adem uit en buig naar voren, plaats de handen op de 
grond naast de voeten. 

– Als je je handen niet op de grond kan plaatsen met gestrekte benen, kun je je 
benen een beetje buigen 
– Reik met je neus naar je knieën 

 

4. Houd je handen daar, adem in en breng je rechterbeen zo ver mogelijk naar 
achteren. 

– Plaats de rechterknie op de grond, punt de rechtervoet 
– Duw je bekken naar voren, zonder de 90 graden hoek van de 

linkerknie te verliezen 
– Het hoofd komt omhoog, terwijl de handpalmen op de vloer 

blijven naast de voeten in een rechte lijn 
– Het rechter- en linkerbeen gaat afwisselend naar achteren bij 

elke helft van de zonnegroet 

5. Houd de adem vast en breng de linkervoet naar achteren. 

– Het lichaam is in een rechte lijn (push-up positie) van het hoofd tot 
de hielen 
– Kijk naar een punt, ongeveer 1 voet van je handen 

 

 

6. Adem uit en breng je knieën, borst en voorhoofd op de grond. 

– Houd de heupen omhoog 
– Zonder je lichaam te bewegen naar achteren, breng de borst 
naar beneden op de grond tussen je handen. Daarna breng het 
voorhoofd naar de grond 
– Knieën, borst en voorhoofd raken de vloer, heupen zijn van de 
vloer 



7. Adem in en “schep” naar voren, kijk omhoog. 

– Open de borst omhoog en breng het hoofd zo ver mogelijk naar 
achter. 
– Benen blijven op de grond. 
– Beweeg je handen niet als je in deze houding komt 
– Ellebogen zijn recht en schouders duwen naar beneden, voeten 
zijn gestrekt 

 

8. Adem uit, krul je voeten en duw de heupen omhoog. 

– Zonder de handen of voeten te bewegen, duw je de 
heupen richting het plafond 

– De handen zijn plat op de grond, hielen op de vloer. Hoofd 
is tussen de armen; kijk naar je voeten, probeer de borst 

naar de knieën te brengen 
– Deze pose is bekend als de ‘Inverted-V pose’ 

 

9. Adem in en breng de rechtervoet naar voren tussen de handen. 

– Breng de vingers en tenen in 1 lijn 
– Laat de linkerknie naar de vloer zakken, punt je linkervoet, duw je 
bekken naar voren reikend richting de rechterhiel 
– Breng je hoofd omhoog, hetzelfde als positie 4 
– Het rechter- en linkerbeen komt afwisselend naar voren bij elke 
helft van de zonnegroet 

 

10. Adem uit en houd de handen daar, breng het linkerbeen naar 
voren, naast de rechtervoet. 

– Breng het voorhoofd richting de knieën, neus tussen de knieën, handen 
houden de enkels vast 
– Houd de knieën gestrekt 

11. Adem in; reik met de handen omhoog, buig naar achteren – hetzelfde 
als positie 2. 

12. Adem uit, ontspan de handen. 

 

 

 

 



Donderdag 25/07: Jammerende Jenny en Perkamentus 

 

Vandaag gaan jullie een van de verboden plekjes van Zweinstein bezoeken. De 

douches in de verboden toren. Benieuwd wie jullie daar gaan tegenkomen? 

‘Is daar iemand? Hallo? Hoort iemand mij? Ah, daar zijn jullie! Mijn naam is jammerende Jenny. 

Zoals jullie kunnen zien, leeft mijn geest hier in de douches. Maar ik heb een hele belangrijke 

vraag voor jullie. Heeft iemand van jullie Harry gezien? Een sterke, mooie jongen met zwart 

haar en een hele schattige bril? Pleaseeee, niemand? Ik wil Harry! Ik mis mijn Harry... Help me 

toch.. snif snif. Ik voel me zo eenzaam zonder hem. Ik heb zo’n zwaar leven. Ik wil hier helemaal 

niet alleen zijn. En mijn Harry heeft het zo druk... Hij laat me steeds opnieuw weer in de steek. 

Snif snif, booeeehhoeehoe.. Sorry, ik ‘snifsnif’ ben gewoon echt ‘snifsnif’ heel verdrietig. Ik voel 

me zo slecht.‘ 

Zo, jullie hebben dus al kennis gemaakt met jammerende Jenny, dan is het niet 

echt nodig om haar nog te introduceren. Zoals jullie wel merken zit het haar niet 

altijd mee en voelt ze zich niet zo geweldig. Zijn jullie klaar om het leed met haar 

te delen en te ervaren hoe je je zoals haar voelt? Daar kunnen we vandaag wel 

voor zorgen! Eenzaam zoals jammerende Jenny zullen jullie wel niet zijn, 

gelukkig. Begin al maar met alles wat jullie tot nu toe leerden te herhalen en jullie 

breinen op te warmen, want die werken vandaag beter op hun beste. 

Na alle traantjes die er bij jammerende Jenny gevloeid zijn, staat het water ideaal 

om ons daar nog even terug op te begeven. Jullie worden daarbij niet enkel 

begeleid door jullie professoren, maar enkele laatstejaars studenten tovenarij 

komen jullie vergezellen en hebben een geweldig spel voor jullie in petto! 

 

‘Lieve eerstejaars studenten van de toverschool in Warmond, nadat jullie jezelf de afgelopen 

dagen hebben ingezet, opgelet en hopelijk ook hebben geamuseerd, is het deze avond tijd dat 

ik jullie officieel laat afstuderen in jullie eerste jaar. Daarvoor nodig ik jullie uit in de refter met 

vliegende kaarsjes en de sterrenhemel. Ik verwacht jullie allemaal voor dit plechtige moment!’ 

Hoogachtend, 

Professor Paulinius Belloy Perkamentus en haar mede professoren. 

 

 



GOEDE RAAD VAN PERKAMENTUS 
Lieve Perkamentus 

 

Ik heb een probleem. Ik ben verliefd op 

iemand uit mijn klas, maar ik durf niet te 

vragen of hij mij leuk vindt. Wat moet ik 

doen? 

 

Ella 

 

 

 

Hoi Ella, 

 

Tja, dat is een probleem als je het niet 

durft te vragen. Het beste kun je een 

Flegmaflip drinken die er voor zorgt dat je 

je angsten onderdrukt. Hierdoor kun je 

hem toch vragen of hij jou leuk vindt. En 

bedenk: geen handvol jongens, maar een 

land vol jongens! 

  

Hoi Perkamentus , 

 

Mijn broertje is heel erg vervelend hij 

plaagt me de hele tijd. Weet jij een spreuk 

daarvoor. Plies 

 

Groetjes Vie 

 

 

 

Hoi Vie, 

 

Die weet ik zeker, ik gebruik hem zelf 

namelijk ook, alleen niet op mijn broers of 

zussen, want die heb ik niet. De spreuk is 

"Avis" en er komen dan allerlei vogels uit je 

toverstok die je op je broertje kan 

afsturen. Zorg er wel voor dat ze niet al te 

erg pikken! Na een paar keer weet jouw 

broertje dat hij jou niet te veel moet 

plagen.   

 
Lieve Perkamentus. 

 

Een meisje uit mijn scouts is op mij, en ik op 

haar! Allen durven we het eigenlijk niet 

tegen elkaar te zeggen. Wat moet ik doen? 

 

Groetjes Jonathan 

 

 

 

 

Hoi Jonathan, 

 

Waarom durven jullie dat niet tegen elkaar 

te zeggen? Jullie vinden elkaar allebei leuk, 

beter kun je het niet hebben! Als je het 

echt niet durft te zeggen en zij neemt ook 

geen initiatief, kun je misschien beter een 

brief schrijven. Je doet die bij haar op de 

bus, zodat je zeker weet dat hij aankomt en 

waarschijnlijk durft zij dan ook wat tegen je 

te zeggen. In elk geval, veel succes!  
 
 

Hoi Perkamentus,  

 

Ik word altijd snel boos .Wat kan ik daar aan 

doen?    

 

Groet Wouter 

 

 

 

 

 

 

Hoi Wouter, 

 

Tot tien tellen als je boos wordt, kan helpen. 

Bedenk ook waarom je boos wordt; wordt je 

terecht boos of vat je misschien iets 

verkeerds op? En bedenk dat als je rustig 

bent je veel meer voor elkaar krijgt, dan 

wanneer je boos bent, want dat kan mensen 

afschrikken. Helpt het tot tien tellen niet, 

kun je misschien Vernuftscherpende 

toverdrank gebruiken, die zorgt er voor dat 

je helderder kan nadenken. 

 



Vrijdag 26/07 Ginny Wemel 

 

Het kamp vol magie is al bijna voorbij, de laatste dag voor het vertrek is 
aangebroken. Vandaag staat alles in thema van de enige rosse voenk van 
Zweinstein! 
Nog 1 dag en we nemen de Hogwarts-express terug naar ons Belgenland. 
MAAAARRRR we hebben nog ongeveer anderhalve dag om ons te bewijzen als 
tovenaars. Vandaag doen we het eens omgekeerd en laten we onze 
laatstejaarsstudenten eens proeven van het meestertovenaarsleven. Ze hebben 
tenslotte allemaal meegedaan aan de grote tovenaarsexamens. Ze zullen wel 
snel merken dat de toverstok in handen hebben een zware klus is. Hopelijk 
hebben ze een even leuke activiteit voorbereid zoals jullie leiding doorheen het 
jaar elke week heeft gemaakt! 
 
Twee leden hebben ook een spreuk over ons heen laten werken. We zijn 
veranderd in grootse danswonders. Ze gaan ons een dansje aanleren, dit dansje 
mogen we straks laten zien aan het vuurkamp! Smeer de benen al maar in met 

onderstaande tube smeersel! 😉 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SIMSALA VUURBAL en toen was er een vuurkamp. Deze avond gaan we gezellig 
liedjes zingen tot in de late avond, iets magischer dan dit bestaat niet! Geloof me 
maar!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEWEGINGSZALF 



 
 
 
Oefen jullie spreuk al maar uit op dit blad zodat het vuur snel aan gaat! Zorg dat 
de vlammen even mooi worden als Ginny’s haar! 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zaterdag 27/07: Hogwarts-express 

 

Nadat we al onze koffers weer genomen hebben, staan we klaar aan het perron 

om te wachten op de Hogwarts-express. We beseffen het nog niet zo goed, maar 

dit is toch echt wel het einde van onze magische tijd op Zweinstein. Rechts zien 

we professor Janssen nog even een spreuk uitleggen aan een leerling, terwijl een 

paar meter voor onze professor Van Uytvanck zijn ontsnapte valk probeert te 

vangen. Links staan Professoren De Brabandere, Van Regenmortel en Belloy de 

laatste spreuken met elkaar te bespreken. Wat zien we daar nu, pinkte Professor 

Verschueren nu een traantje weg? Wat zegt hij…? Een mislukte regenspreuk: jaja 

daar geloven we nu eens helemaal niets van. Oh kijk professor Van Uytvanck 

heeft zijn valk te pakken gekregen. We kijken nog snel even na of we nu wel echt 

helemaal niets vergeten zijn op Zweinstein: onderbroeken check, sokken check, 

toverboeken check en uiteindelijk de meest belangrijke dingen: onze uniformen 

en toverstafjes zijn ook in orde. Alles zit dus in onze overvolle tassen. Nu is het 

alleen nog uitkijken naar de Hogwarts-Express terwijl door onze hoofden de 

herinneringen van Zweinstein zinderen. We kunnen ons nog levendig de trol die 

door Zweinstein raasde herinneren, of hoe onze magische zeilboten over het 

water leken te zweven in plaats van varen. Maar we zijn het er allemaal over 

eens, het meeste zullen we toch elkaar gaan missen. We zijn even verzonken in 

onze herinneringen tot we plots een reusachtige rookpluim zien aan de horizon, 

ja hoor daar is de Hogwarts-express. Iedereen neemt zijn koffers en tassen en 

houdt zich klaar om op de trein te stappen. De Hogwarts-express stopt aan het 

perron, hij is veel groter dan ik me kan herinneren. Nog snel werpen we een blik 

op het adembenemende Zweinstein, de bossen en kranige torens zullen nooit 

gaan vervelen. Oei daar gaat het fluitje van de conducteur, snel stappen we op 

en zetten we ons. Dit was nu officieel het einde van Zweinstein. Nu reizen we 

terug naar het land van de Dreuzels. Of wacht misschien toch niet, want dit is 

helemaal geen einde, maar gewoon het begin van een nieuw hoofdstuk, een 

nieuw avontuur waar we ons weer helemaal in kunnen smijten. 

 

 

 

 



Hier nog enkele spreuken die jullie kunnen oefenen! 

 

Accio= gebruikt om dingen tot bij jou te krijgen 

 

Aguamenti =spreuk die water maakt 

 

Alarte Ascendare=schiet objecten de lucht in 

 

Alohomora=spreuk die sloten opent 

 

Anapneo= spreuk om mensen te verzorgen 

 

Aparecium = laat verborgen boodschappen zien 

 

Arresto Momentum = vertraagd objecten 
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https://harrypotter.fandom.com/wiki/Unlocking_Charm
https://harrypotter.fandom.com/wiki/Anapneo
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https://harrypotter.fandom.com/wiki/Slowing_Charm

