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INHOUD

Ik heb er altijd van gedroomd om ooit een ninja te worden. Toen ik nog kranten 
bezorgde in de straten van Ninjago City, zag ik van dichtbij hoe de ninja’s 
vochten, en daarbij hun elementkrachten Vuur, Bliksem, IJs, Aarde, Energie 
en Water gebruikten.

Maar er waren ook schurken die Elementkrachten gebruikten. Ik vergeet 
nooit meer dat ik eens midden in een gevecht tussen de ninja’s en reusachtige 
vuurslangen belandde! En met zijn elementaire vernietigingskracht heeft 
Lord Garmadon de stad waar ik zo van hou meer dan eens bijna gesloopt.

Uiteindelijk ben ik alles wat ik wist over ninja’s en hun Elementkrachten 
gaan opschrijven. Zo begon mijn onderzoek naar de Elementkrachten en hun 
werking. Hoeveel krachten zijn er? Wat is de sterkste elementaire kracht? Wie 
zijn de Elementmeesters? Geleid door deze eenvoudige vragen, ontdekte ik een 
wereld vol avonturen!

Er is nog steeds veel wat we niet over de Elementkrachten weten. Maar 
hopelijk lees je met plezier wat we er tot nu over hebben ontdekt.

Ninjago voor altijd!

J.
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‘Elementkrachten komen van binnenuit, net als moed.’ 
– Sorla van het Grote Meer

WAT IS EEN ELEMENTKRACHT?

HOE HET ALLEMAAL BEGON

In het rijk van Ninjago zijn elementen 
de voornaamste krachten die de 
wereld vormen: Vuur, IJs, Aarde, 
Bliksem en meer…

Maar een kleine groep wezens beschikt over het vermogen om meer met 
de elementen te doen – ze kunnen ze beheersen en besturen. Dit zijn de 
Elementmeesters en hun macht over de elementen komt van binnenuit. 
Maar hoe is dat zo gekomen?

We maken zo goed en 
slim mogelijk gebruik van 
elementen. We gebruiken vuur 
om te koken en warm te blijven. 
We gebruiken ijs om ons eten 
vers te houden.

De originele Elementmeesters zijn te 
herleiden tot de eerste Spinjitzu-meester, 
de maker van het rijk van Ninjago. Het 
waren bekwame vechters en de bewakers 
van de eerste Spinjitzu-meester. Hij schonk 
hen hun eigen speciale elementkrachten, 
zodat ze hem konden helpen het rijk 
te beschermen. Samen vormden ze 
het elementenverbond. Wanneer de 
Elementmeesters hun krachten bundelen, 
kan bijna geen enkele kwaadaardige 
kracht hen tegenhouden. 
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‘Elke Elementmeester bezit een elementaire kracht die van generatie op 
generatie is doorgegeven.’ – Garmadon

WAT IS EEN ELEMENTMEESTER?

Als je moeder of vader een Elementmeester 
was, is de kans groot dat jij dat ook bent, 
en dat je over dezelfde kracht als je ouder 
beschikt. Kai de Vuur Ninja heeft zijn 
krachten bijvoorbeeld van zijn vader 
gekregen en zijn zus Nya kreeg haar 
krachten van haar moeder, een Water 
Ninja.

Elementmeesters kunnen hun 
krachten niet meteen vanaf de 
geboorte gebruiken. Deze moeten 
worden gewekt. Hoe meer 
meesters de kracht gebruiken, 
hoe meer ze ermee kunnen 
bereiken. Meesters die hun angst 
en twijfel overwinnen, kunnen 
een elementaire draak oproepen.

Elke Elementmeester heeft de 
mogelijkheid om zijn Ware 
Potentie te ontgrendelen − de 
eerste stap om een   hoger niveau 
van Spinjitzu onder de knie te 
krijgen. Wanneer dit gebeurt, 
wordt het lichaam van de Meester 
één met zijn element en groeien 
zijn of haar krachten.

Elementmeesters gebruiken hun 
krachten niet altijd voor het goede. 
Terwijl sommige Meesters hun 
krachten gebruikten om de wereld 
van Ninjago te beschermen, hebben 
anderen ze gebruikt om chaos en 
vernietiging te veroorzaken...

WIST JE DAT?

Een Elementmeester kan zijn macht 
ook doorgeven aan iemand die niet 
zijn kind is. Toen de Meester van IJs 

de jonge Nindroid Zane bezocht, 
was hij zo onder de indruk van de 
jongen dat hij hem zijn krachten 

schonk.

LLB_6702_inside_NL.indd   6-7LLB_6702_inside_NL.indd   6-7 07.06.2021   10:28:2107.06.2021   10:28:21



9

Het element vuur vormt de basis van de Pyrokinese-vaardigheid 
waarmee Meesters vuurballen kunnen schieten en materialen kunnen 
smelten. Dit komt niet alleen goed van pas bij het bestrijden van 
allerlei soorten schurken, maar kan ook handig zijn in huis. Bijvoor-
beeld voor het:

VUURKRACHT

WIST JE DAT?

Vuurmeesters kunnen hun 
element ook manipuleren 

vanuit bestaande vuurbronnen. 
De beheersing van vuur gaat 

vaak hand in hand met unieke 
artistieke talenten.

‘Voed me en ik zal groeien. Geef me te drinken en ik zal sterven.’ 

– Ninjigma-raadsel over vuur

Vuur is één van de scheppende elementen en één van de vier 
belangrijkste Elementkrachten. Sommigen beweren dat het met 
zijn oranje gloed en rode Spinjitzu-tornado de spectaculairste 
van alle elementen is.

verlichten 
van donkere kamers

lassen van metaal

organiseren van 
tuinfeestjes

VUUR
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Kai is de Vuur Ninja van het Ninjago-rijk. Toen Kai nog zijn brood 
verdiende als eenvoudige smid had hij geen idee van zijn ongelooflijke 
potentie. Maar toen ontmoette hij Meester Wu… Kai’s moed, impulsieve 
persoonlijkheid en felle karakter weerspiegelen het vuur in hem. Zijn 
sterke gevoel voor rechtvaardigheid maakt hem koppig. Als hij eenmaal 
ergens zijn zinnen op heeft gezet, houdt niets hem tegen!

DE VUUR NINJA EEN ELEMENTAIRE FAMILIE

Cooler dan Kai 
kan iemand 

moeilijk worden.

Nya

Ray

Maya

Kai’s zusje. Hij is overdreven beschermend over 
haar, hoewel ze vaak genoeg heeft bewezen dat 
ze voor zichzelf kan zorgen. Ze is tenslotte een 
getrainde ninja en de Elementmeester van Water. 

Kai kreeg zijn elementkracht van zijn 
vader die, in zijn jongere jaren, Wu’s 
beste vriend was. Samen beleefden 
ze vele avonturen, voordat Ray het 
rustiger aan ging doen en een gezin 
stichtte.

Lang voordat Kai en Nya geboren 
werden, vocht hun moeder, de 
Elementmeester van Water, naast haar 
echtgenoot en andere Elementmeesters 
in de Serpentine-oorlogen.
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DE KRACHTEN VAN DE 
ELEMENTMEESTER VAN VUUR

WEZENS VAN VUUR

Als Vuurmeester kan Kai het Vuurzwaard 
gebruiken – één van de legendarische 
Gouden Wapens die door de Eerste 
Spinjitzu-meester werden gesmeed om het 
rijk van Ninjago mee te scheppen.

Alleen Kai kan een 
verbinding maken met 
de machtige Vuurdraak, 
de bewaker van het 
Vuurzwaard. Kai was de 
eerste van Wu’s team die 
zijn draak wist te temmen 
en noemde hem Flame. 

Sommige Serpentines hebben ook 
vuurkrachten – de Vuurslangen. 
Lang geleden waren dit Hypnobrai, 
piramidebouwers die koning Mambo 
de Vijfde dienden. Ze werden in het 
huidige tijdperk opgeroepen door 
Aspheera, een Serpentijnse tovenares, 
die hen de vuurkracht schonk die ze 
van Kai had gestolen.

Kai moest hard trainen voordat hij de krachten 
van het Vuurzwaard volledig kon benutten. 
Uiteindelijk leerde Kai hoe hij door op zijn 
wapen te focussen een elementair 
voertuig kon oproepen: de 
ontzagwekkende Zwaardmotor. 
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Kai zet al vele jaren zijn leven op het spel door samen met zijn 
ninja-vrienden de wereld van Ninjago te beschermen tegen vele 
verschrikkelijke schurken. Hieronder slechts enkele voorbeelden van 
de vele moedige daden die de Vuur Ninja verrichtte. 

VUURKRACHTEN BESCHERMEN 
NINJAGO

Als je grote risico’s neemt, lijd je soms ook 
grote nederlagen. Toen de ninja per ongeluk 
de Serpentijnse tovenares, Aspheera, op 
de Ninjago-wereld losliet, probeerde Kai 
haar met een vuurstoot te treffen. Maar 
Aspheera absorbeerde het vuur met haar 

staf, waardoor hij zijn elementkrachten 
verloor.

Het Nimmer-Rijk was een 
bevroren wereld die in leven 
werd gehouden door een heilig 
Haardvuur. Kai had nog geen 
krachten toen hij het dovende 
Haardvuur bereikte. Maar toen 
vond hij diep in zichzelf de kracht 
om het vuur brandende te houden.

Zijn strijd tegen de Verboden 
IJsdraak, Boreal, in het Nimmer-

Rijk, was misschien wel zijn 
geweldigste gevecht ooit. 
Kai benutte zijn Ware 

Potentie om het beest met 
een vuurstorm te laten 

smelten.

Kai zorgde ervoor dat het Vuurzwaard 
niet in de handen viel van de 
kwaadaardige Lord Garmadon en de 
Skulkin-krijgers, waardoor de wereld 

van Ninjago veilig bleef. 

De Vuur Ninja ontdekte dat het zijn 
lot was om Lloyd Garmadon, de 
Groene Ninja uit de profetieën, te 
beschermen. Door die ontdekking 
kon Kai zijn Ware Potentie activeren 
en Lloyd helpen bij zijn strijd tegen 
de machtige Overlord.
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