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Vanuit het bestuur
Voor je ligt alweer de tweede editie van de brulboei
in 2013. De lente editie staat bol van verslagen over
activiteiten die de afgelopen maanden zijn gebeurd, ik
noem er een paar: De Kaagcup van de zeeverkenners,
de voorjaarsweekenden van de welpen en landscouts
en ga zo maar door.
Al deze activiteiten worden door onze leidingleden
bedacht en georganiseerd. Hier gaat altijd veel tijd
inzitten en de leiding alsmede het bestuur doen dit
allemaal op vrijwillige basis. Het is daarom belangrijk
om uw kind op tijd af te melden mocht hij/zij een
keer niet kunnen komen.
De lente-editie van de brulboei komt 31 mei uit en dat betekent dat we
in de laatste periode van dit scoutingjaar 2012-2013 zitten.
Maar voordat het zover is zijn er nog vele leuke activiteiten voor de
leden. Welke dat zijn valt te lezen verderop in de brulboei.
De zomereditie van de brulboei met veel zomerkampweetjes en
verhalen komt 6 september uit. Uiterlijke inleverdatum voor kopij is
24 augustus. (brulboei@vwvo.nl)
Namens bestuur en leiding
Patrick Robijn
Voorzitter
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Bevers
Planning:
Zaterdag 15 juni:
Zaterdag 22 en 23 juni:
Zaterdag 29 juni:
Zaterdag 6 juli:
Zaterdag 7 september:

Geen opkomst.
Beverweekend (14:00 uur tot 12:00 uur).
Kosten 7,50 euro.
Beverdoedag (locatie: Derja Oegstgeest
13:00 tot 16:00 uur). Kosten 2,50 euro.
Normale opkomst (laatste opkomst
seizoen 2012 -2013).
Eerste reguliere opkomst scoutingseizoen
2013-2014.

Kan uw kind een keer niet komen stuur dan een e-mail naar bevers@vwvo.nl ook
voor alle andere vragen kan dit e-mailadres worden gebruikt.
Patrick/Stanley Stekker

Gezocht nieuwe beverleiding M/J!!
Dus heeft u een zoon/dochter, neef /nicht of
andere familieleden of vrienden die het leuk
vinden om beverleiding te worden dan kunt u
altijd e-mailen naar bevers@vwvo.nl.
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Koninginnedag 2013
Zoals elk jaar was onze
groep ook dit jaar weer
aanwezig op de Wassenaarse Koninginnedag
markt, met een catering
stand en een groot spel.
En ook dit jaar werd
de vlag weer gehesen
door onze leden, bij de
officiële opening van de
festiviteiten.
Ons spel stond dit jaar in
het teken van het leven van
prins/koning Willem Alexander, met een ganzenbord
met jaartallen, en spellen
bij gebeurtenissen die daar
mee te maken hadden. Al
ging het ongetwijfeld voor
de meeste kinderen meer
om de spelletjes, snoepjes
en de grabbelton, waarmee
ze ook weer een leuk beeld
gekregen hebben van wat
Scouting allemaal doet. Wie
weet levert dat misschien
nog eens nieuwe leden op.
De Oranjevereniging had
voor een groot tv scherm gezorgd, zodat niemand iets van de inhuldiging van
onze nieuwe koning hoefde te missen. Mede daardoor bleef het gezellig druk op
de markt, en kon onze catering stand een forse omzet realiseren!
Volgend jaar Koningsdag, en dan zijn wij zeker weer van de partij!
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Wist je dat:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Tess, Lennon en Sophie geïnstalleerd zijn.
Keet kleur en Sterre Stroom nu echte beverleiding zijn.
Stanley Stekker en de bevers daar echt blij mee zijn.
Stanley Stekker per 1 januari 2014 stopt als beverleiding om meer tijd te
hebben voor bestuurlijke zaken.
Stanley Stekker dat eigenlijk best wel jammer vind.
De bevers tijdens koningsdag echte koningen en koninginnen zijn geworden.
Inclusief koning(in) diploma.
De bevers heerlijk gegeten hebben tijdens het paasontbijt en dat er wel
142 paaseieren gevonden zijn.
De bevers in juni allemaal leuke activiteiten hebben.
Sam, Leendert, Louise, Niels, Eleanor, Alice en Jenna een keertje zijn zijn gaan
kijken bij de welpen, omdat zij in september overvliegen naar de welpen.
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Welpen
Bij de welpen is altijd wat te beleven.
De gewone opkomsten zijn meestal al
een groot feest voor de kinderen, maar we hebben de laatste tijd ook
veel bijzondere dingen gedaan.
Op 23 februari kwamen welpen uit onze hele regio naar ons terrein, om in het bos
een spannende spook-tocht te hebben. Een slechte tovenaar was van plan een
hele machtige toverdrank te brouwen, en had daarvoor hele machtige ingrediënten verzameld, zoals het oog van een trol en de tanden van een vampier. Een
goede tovenaar wou voorkomen dat die drank zou lukken, en bovendien wilden
die trollen en andere monsters natuurlijk hun lichaamsdelen en spullen terug. De
welpen moesten dus in het donkere bos bij al die monsters langs, om te zorgen
dat dat allemaal weer goed kwam. Best wel spannend, en natuurlijk ook heel leuk.
Begin april hadden de welpen hun eerste weekendkamp van dit jaar. De piraat
Kapitein Bonkepoot kwam bij ons langs, op zoek naar een nieuwe bemanning. Zijn
piraten-bemanning was namelijk met schip en al vervloekt geraakt en opgesloten
in de Bermudadriehoek. Nadat we bewezen hebben dat we goede piraten kunnen
zijn, zoeken we via flessenpost naar stukken van de kaart, om zo uit te vinden
waar de piraten gebleven zijn. Na ook nog een activiteit bij een rum-smokkelaar
en een magische Vampiraat, hebben we dan toch alles om de piraten te vinden
en de vloek te verbreken.
Helaas lukt het ons niet meer om de schat terug te vinden, die was te goed
verstopt, maar de welpen hebben toch allemaal een herinnering aan het weekend
kunnen krijgen, en de week er na was er piraten-snoep wat de kapitein alsnog
had opgegraven en aan ons opgestuurd.
Ook de komende tijd zullen er genoeg speciale activiteiten zijn. Op 15 en 16 juni
doen we mee aan een kampeerweekend van regio Hollands Midden. Voor ons
de eerste keer dat we met de welpen gaan kamperen, en de eerste keer dat we
een weekendkamp doen samen met andere groepen. Het belooft in ieder geval
een leuke activiteit te worden. De kinderen die hiervoor opgegeven zijn, hebben
inmiddels een brief gekregen met de verdere details. Ook hebben we nog een
vaarweekend in de planning staan, op 6 en 7 juli, natuurlijk op wachtschip De
Eendracht op de Kaag. Nadere informatie volgt binnenkort. En natuurlijk is er het
zomerkamp, 20 t/m 26 juli, dit jaar in Oosterbeek (Gelderland).
David/Akela
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Huishoudelijke mededelingen
Naast alle leuke dingen, willen we ook van de gelegenheid gebruik maken om
aandacht te vragen voor een paar serieuzere zaken. Het komt namelijk steeds
vaker voor, dat kinderen niet tijdig worden afgemeld voor de opkomsten, of
aangemeld voor kampen. Dit levert de leiding veel extra werk op, en ook leidt de
kwaliteit van het programma er onder, want een spel wat voorbereid is voor 20
kinderen, is niet zo maar ook met 8 kinderen te spelen. U doet dus uw eigen kind,
en de kinderen van anderen, te kort door niet aan- of af te melden!
Een paar basisregels: in principe is er elke zaterdag een welpen-opkomst. Als de
opkomst niet doorgaat, of op een afwijkende tijd, dan krijgt u daar tijdig bericht
van. Maar bij geen bericht, is de bijeenkomst dus gewoon op zaterdag van 14:00
tot 16:30 uur, dus ook in vakanties (behalve de zomervakantie) en speciale weekenden zoals Hemelvaart of Pinksteren.
Natuurlijk kan niemand er wat aan doen, als een kind zaterdag ineens ziek wordt,
en dan begrijpen we een afmelding op het allerlaatste moment ook wel. Maar
vakanties, verjaarspartijtjes en andere redenen van afwezigheid, zijn gewoonlijk
toch zeker enkele dagen van te voren bekend. Als ze dan ook meteen worden
doorgegeven, weet de leiding waar ze aan toe zijn, en kan het programma voorbereid worden voor het aantal kinderen wat ook daadwerkelijk aanwezig zal zijn.
En daar wordt toch iedereen blij van?

Leiding stelt zich voor
Mijn naam is Ilse en ik ben 18 jaar oud. Ik ben sinds 2 maart leiding van
de welpen geworden. Ik was eerst leiding bij de Derja’s in Oegstgeest
totdat Michiel mij vroeg om te kijken bij onze groep. Bij de Derja’s
deden we veel met verkleden en knutselen en dat lag mij niet. Gelukkig
doen we bij de welpen veel meer uitdagende activiteiten die mij meer
liggen.
Mijn scouting verleden gaat heel wat verder terug. Ik ben in 2002 begonnen op
de Derja’s als kaboutertje (Wat nu welpen heet), daarna ben ik doorgestroomd
naar de padvindsters (Wat nu scouts heet) bij dezelfde groep. Toen ik 13 jaar oud
was had ik de Derja’s gezien en ben ik naar Scouting Sint Jozef in Leiden gegaan,
daar ben ik tot mijn 16e gids (Wat nu scouts heet) geweest, daarna ben ik nog
voor een aantal weken Explorer geweest maar ik vond de speltak niet leuk en heb
tot begin 2012 niks meer met scouting gedaan. Tot ik werd gevraagd door de
Derja’s of ik mee kon helpen met een opkomst en ben daar een jaar gebleven tot
ik Michiel tegen kwam.
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In een hele korte tijd, heb ik heel veel dingen meegemaakt op scouting waar ik
nog nooit van gehoord had en mede omdat ik het vriendinnetje van Michiel ben
en Michiel scouting verslaafd is! Zo heb ik meegedaan aan de welpen spooktocht,
Iscout (leidingactiviteit), RSW (Regionale scouting wedstrijden), stamuitje naar
Duitsland, Kaagcup en ik was zelfs aanwezig bij de laatste regioraad.
In het begin was het allemaal erg nieuw dus ik moest er ook erg aan wennen,
maar nu kan ik er geen genoeg van krijgen. Ook ik ga dit jaar ga mee naar de
regio welpen activiteit op het naaldenveld (24 uur weekend), ons eigen welpenkamp, en de JOTA/JOTI. Ook met de leiding doen we allemaal leuke en gezellige
dingen, Kei gezellig allemaal!
Nu moet ik alleen nog een welpennaam krijgen, een blauwe blouse kopen dit
omdat ik nu nog een groene blouse (landscoutinggroepen welpen dragen groen
red.) draag en ook nog geïnstalleerd worden. Ook ben ik bezig met het aanvragen
van mijn verklaring omtrent gedrag (VOG).
Ondanks dat ik scouting enorm leuk vind heb ik ook andere hobby’s zoals met
vriendinnen chillen, alles van Within Temptation (Soft rock symfonische band) te
volgen, Michiel knuffelen, muziek luisteren, naar concerten te gaan, op vakantie
gaan, whatsappen, GTST kijken en vooral veel wandelen. Natuurlijk ben ik ook
bezig met mijn toekomst en zit momenteel op het ROC Leiden, waar ik Leisure
and hospitality (Recreatie) volg. Ik vind me opleiding niet het je van het en ben
momenteel bezig om richting beveiliging te gaan. Om daar een toekomst mee
op te bouwen, verder heb ik een bijbaantje bij de Albert Heijn hier in Voorschoten
waar ik uiteraard niet op zaterdag werk.
Ik woon sinds kort samen met Michiel in Voorschoten en dat bevalt me prima.
Verder heb ik 2 zusjes waarvan de een thuis woont en de ander uit huis. Uiteraard zitten mijn zusjes ook op scouting en probeer ik hun het goede voorbeeld te
geven hoe je bij de leukste scouting groep leiding kunt worden!
Mocht je nog meer willen weten, kun je me op de zaterdagen altijd even aanspreken. Je vind me vast ik ben het kleine rondspringende meisje.
Tot op scouting!
Liefs, Ilse.
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Jeugdlid stelt zich voor!!!
Vraag:
Antwoord:

Naam, leeftijd en groep.
Milène de Kievit, 16 ik word 30 mei 17. Weet niet wanneer de
brulboei uitkomt (1 juni, redactie), verkenners.

Vraag:
Antwoord:

Wat vind jij het leukste aan scouting ?
Het zeilen en de gezellige groep.

Vraag:
Antwoord:

Wat is jouw leukste herinnering aan zomerkamp of weekendkamp.
Het kamp in Friesland omdat het gewoon erg gezellig was en
Vlaamse leeuwen en lummelen.

Vraag:
Antwoord:

Wat is het leukste spel bij een opkomst.
Vlaamse leeuwen en het is gezellig met zijn allen te voetballen.
Verder vind ik de spelletjes niets.

Vraag:

Wie zou jij wel eens willen zijn voor 1 dag (beroemdheid of
scoutingfiguur).
Geen idee. Ik heb geen favoriete idolen of zo. Misschien
Johnny Depp gewoon omdat hij epic is en een geweldig acteur.

Antwoord:
Vraag:
Antwoord:

Wat zijn je hobby’s / sport.
Scouting, boksen.

Vraag:
Antwoord:

Wat vind jij het lekkerste eten.
Ik vind eigenlijk alles wel lekker.

Vraag:
Antwoord:

Wat is jouw tip om een goede scout te zijn.
Wees jezelf.

Vraag:
Antwoord:

Wat zou jij graag nog eens willen doen tijdens een opkomst.
Geen idee. Zoals ik eerder al zei is voetballen met zijn allen altijd
erg leuk net zoals lummelen en Vlaamse leeuwen.
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Jeugdlid stelt zich voor!!!
Vraag 1
Antwoord:

Naam, leeftijd en groep.
Silvano 10 jaar zeeverkenners en landscouts.

Vraag 2
Antwoord:

Wat vind jij het leukste aan scouting?
Dat bijna al mijn vrienden erop zitten.

Vraag 3
Antwoord:

Wat is jouw leukste herinnering aan zomerkamp of weekendkamp.
Dat we in een meer gingen zwemmen.

Vraag 4
Antwoord:

Wat is het leukste spel bij een opkomst.
Scoutingrugby.

Vraag 5
Antwoord:

Wie zou jij wel eens willen zijn voor 1 dag (beroemdheid of
scoutingfiguur).
Mezelf.

Vraag 6
Antwoord:

Wat zijn je hobby’s / sport.
Gamen en scouting.

Vraag 7
Antwoord:

Wat vind jij het lekkerste eten.
Pizza lasagne en spareribs.

Vraag 8
Antwoord:

Wat is jouw tip om een goede scout te zijn.
Aardig zijn tegen anderen.

Vraag 9
Antwoord:

Wat zou jij graag nog eens willen doen tijdens een opkomst.
Dropping.
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Jeugdlid stelt zich voor!!!!
Vraag 1
Antwoord:

Naam, leeftijd en groep.
Tess Grootveld, ik word 30 mei 6 jaar en zit bij de Bevers.

Vraag 2
Antwoord:

Wat vind jij het leukste aan scouting?
spelletjes , knutselen, bomenspel helpen met afwassen.

Vraag 3
Antwoord:

Wat is jouw leukste herinnering aan zomerkamp of weekendkamp?
Mijn eerste weekendkamp komt er nog aan.

Vraag 4
Antwoord:

Wat is het leukste spel bij een opkomst?
bomenspel.

Vraag 5
Antwoord:

Wie zou jij wel eens willen zijn voor 1 dag (beroemdheid of
scoutingfiguur)?
Hello Kitty.

Vraag 6
Antwoord:

Wat zijn je hobby’s / sport?
Gym, springen op de trampoline.

Vraag 7
Antwoord:

Wat vind jij het lekkerste eten?
Lasagne

Vraag 8
Antwoord:

Wat is jouw tip om een goede scout te zijn?
Goed luisteren.

Vraag 9

Wat zou jij graag nog eens willen
doen tijdens een opkomst?
Bomenspel.

Antwoord:
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Jeugdlid stelt zich voor!!
Vraag 1
Antwoord:

Naam, leeftijd en groep.
Esmee Franken, 10 jaar, ik zit bij de welpen.

Vraag 2
Antwoord:

Wat vind jij het leukste aan scouting?
Vies worden bij de spelletjes en met mijn vriendinnen spelen.

Vraag 3
Antwoord:

Wat is jouw leukste herinnering aan zomerkamp of weekendkamp?
De kabelbanen op zomerkampen.

Vraag 4
Antwoord:

Wat is het leukste spel bij een opkomst?
Hollandse Leeuwen.

Vraag 5

Wie zou jij wel eens willen zijn voor 1 dag (beroemdheid of
scoutingfiguur)?
Antwoord:
Ranomi Kromowidjojo.
		
Vraag 6
Wat zijn je hobby’s / sport?
Antwoord:
Turnen, wedstrijd zwemmen en scouting. Ik vind knutselen
en lezen heel leuk en samen met mijn oma iets maken op de
naaimachine.
Vraag 7
Antwoord:

Wat vind jij het lekkerste eten?
Zelf gemaakte pizza.

Vraag 8
Antwoord:

Wat is jouw tip om een goede scout te zijn?
Andere helpen.

Vraag 9
Antwoord:

Wat zou jij graag nog eens willen doen tijdens een opkomst?
Kano speurtocht.

de Brulboei - Lente 2013 | 13

Scouting App
Scouting op je smartphone? Het kan nu, want Scouting Nederland heeft een eigen App gemaakt, waar
binnen elke scoutinggroep z’n eigen gedeelte kan
maken. En natuurlijk zijn wij er ook meteen al in te
vinden
(oa omdat het een opdracht was tijdens de iScout).
Scouting heeft de app ontwikkeld voor iPhone en Android smartphones.

Hoe werkt het?
Download eerst de gratis app, door te zoeken in de App Store of Google Play
naar: Scouting nl.
Binnen de app kan je zoeken op plaats, en als
je daar Wassenaar invult, zal je onze groep
zien staan.
Klik onze groep aan, en daarmee wordt dat
meteen de standaard instelling binnen de
scouting app voor jou, of als je later nog
andere groepen, de regio, of evenementen
(zoals de HIT, Kaagcup, etc) kiest, dan krijg je
een favorieten-lijst binnen de scouting app
waardoor je snel kan wisselen tussen nieuws
van al die bronnen.
Voorlopig biedt de app nieuws van onze
website, van de regio, en aparte berichten die
wij klaarzetten voor de app, onze twitter feed,
een beperkte agenda, en wat foto’s.
Binnenkort komt er nog meer bij.
Suggesties over de invulling zijn welkom!
Veel plezier.
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Landscouts
Onze nieuwste speltak, de landscouts,
heeft onlangs z’n eerste weekendkamp gehad.
We gingen op het eigen scoutingterrein
kamperen, om daar ervaring mee op te doen. Omdat een deel van
de scouts ook zeeverkenner is, begonnen we pas zaterdagavond aan ons
weekend.
De eerste activiteit was natuurlijk, het opzetten van de tent. En aangezien dit
een ouderwets degelijk ingewikkeld model was, was dat meteen een hele goede
oefening in samenwerken.
Natuurlijk hielden we ook een kampvuur, en daarna was het tijd voor een nachtspel, waarbij het de bedoeling was, dat de scouts in groepjes naar een paar
plekken in Wassenaar liepen om daar een kaartje op te halen, zonder onderweg
door de rond rijdende leiding gezien te worden. Niet iedereen deed echt wat de
bedoeling was...
De volgende ochtend gingen de scouts aan de slag met een groot spel, waarbij
de scouts in groepjes een stad moesten verdienen/opbouwen, waarbij er steeds
activiteiten waren bij alles wat je wilde bouwen: een stukje pionieren om een
woonwijk te maken, marshmallows boven een gasbrander, die je eerst moest
leren gebruiken, etc.
Zo vloog de tijd voorbij en was het al snel weer tijd om naar huis te gaan.

Belangrijke data:
Vrijdag 14 juni:
Vrijdag 5 juli:
Vrijdag 12 juli:
Vrijdag 6 september

Geen opkomst
Poldercross
Geen opkomst
(eerste opkomst scoutingjaar 2013-2014)
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Verkenners
De zeeverkenners kwamen donderdag rond
13:00 uur aan op de kaag om daar alvast een
dagje in te zeilen voor de wedstrijden die vrijdag plaats zouden vinden. Na een flinke zeiltocht was het tijd voor het
avond eten en werden de borden met nasi in hoog tempo leeg gegeten.
De scouts mochten uiteraard na de afwas nog wat even voor hun zelf
doen om vervolgens in hun kooien (bedden)te klimmen en te gaan slapen. Zoals gebruikelijk mochten de bootsen nog even naar de stuurhut
om laten we maar zeggen aanvullende kaagcup tactieken te bespreken.
Vrijdag ochtend stonden zoals elk jaar Sylvester en Ingrid van de finish commissie aan boord met het verzoek om te vertrekken naar het Zweiland (een van de
meren) en daar halve wind voor anker te gaan. De wind was nogal krachtig en met
een groot schip zoals de Eendracht dan voor anker te gaan liggen was een hele
klus. Het boeg anker (voorkant) van de Eendracht is 150kg en dat blijft op de zanderige bodem van het Zweiland wel liggen, maar als je halve wind wil liggen moet
er ook een 2e anker komen aan de achterkant om het schip in positie te houden
en dat anker is maar een kilo of 50 en met harde wind blijft dat helaas een stuk
minder goed liggen op de zanderige bodem. Waardoor het even flink werken en
proberen was met het kleine motorvletje (motor bootje) om in de hoge golven
de Eendracht goed vast te krijgen. Uiteindelijke lukte het niet vanwege de harde
wind en werd de eendracht maar in de wind gelegd.
Een tijdje later zagen we wat kinderen aan land zwaaien met armen en dan ga je
natuurlijk even kijken. Het werd door hard geschreeuw vanaf de kant duidelijk wat
de bedoeling was… “zwemvesten” Onze nieuwe boots had vergeten om zwemvesten mee te nemen. Dus door de golven heen werd geregeld dat er zwemvesten kwamen en alle kinderen waren voorzien van een zwemvest. Vanwege het
weer werden de wedstrijden helaas afgelast en konden we onverrichte zaken
weer terug naar boterhuiseiland waar ons wachtschip normaal ligt. Zo hadden we
dus een paar uur over om even wat anders te doen.
Na het avond eten hadden we toch echt wel lang genoeg niks gedaan en was het
tijd om wat spel te doen op een ander eiland in de buurt. We begonnen met lummelen met een veel te zware bal en om iedereen echt goed moe te maken Hollandse leeuwen om het af te maken. In de tussentijd had de overige leiding 1 van
de ramen in de stuurhut vervangen, omdat het raam helaas kapot was gegaan.
Nog even genieten van alle gezelligheid op het eiland en uiteraard weer op tijd
naar bed om hopelijk zaterdag nog wel een wedstrijd te kunnen varen en dat ge16 | de Brulboei - Lente 2013

beurde! Zaterdag was de wind minder hard. Het regende wel, maar gelukkig zijn
de kinderen niet van suiker. Uiteraard werd de boots die gister de zwemvesten
was vergeten door de leiding 10x herinnerd dat de zwemvesten mee moesten.
Na de wedstrijd werd helaas bekend dat 1 van onze twee vletten gediskwalificeerd was, omdat veiligheid belangrijker dan winnen is moeten alle deelnemers
een zwemvest aan tijdens de race en dat was dus niet het geval. De andere vlet
werd uiteindelijk 5de in zijn klasse en ondanks dat dit net geen prijs is waren we
toch trots op de behaalde prestatie van deze boots en zijn bemanning. Na een
toch nog enigszins geslaagde kaag cup aten de zeeverkenners broodjes hamburger van de barbecue. Gelukkig was het weer wat beter geworden en kwam zelfs
de zon nog even kijken.
Tijdens het eten kwam de freyr langszij liggen bij de Eendracht. De Freyr is het
clubhuis en schip van de zeekadetten uit Gouda die voor het eerst dit jaar ook
meededen aan kaagcup. Het schip trok heel wat bekijks en er werden door de
leiding van het schip rondleidingen gegeven. Na de prijsuitreiking werd de Eendracht nog even opgeruimd en konden alle kinderen weer terug naar huis.
Michiel

Leiding stelt zich voor!!!
Een tijd geleden werd ik door Jörgen en Bryan gevraagd of ik mee wilde
ter ondersteuning van een weekendkamp. Zodoende ben ik de afgelopen
tijd wat regelmatiger aanwezig geweest om te helpen met wat grotere
opkomsten en kampen.
Ik ben Luuk, ben 22 jaar oud en werk op de Leidse instrumentmakers school als
technisch onderwijs assistent en ben vroeger altijd zeeverkenner geweest. Wat
mij bezig houdt in het dagelijks leven is muziek, techniek, werk en mijn Oldtimer.
Als jullie vragen hebben of gewoon nieuwsgierig zijn kunnen jullie me altijd aanspreken als ik aanwezig ben.
Groetjes,
Luuk van der Kleijn

Belangrijke data
13 tot en 20 augustus
Zaterdag 7 september

Eendracht op de werf (info volgt)
Eerste opkomst na zomervakantie

de Brulboei - Lente 2013 | 17

Weet je nog van toen…..
In vervolg op het leuke stukje van Kees Hoogduin in de Brulboei winter
2013 werd mij tijdens de algemene ledenvergadering van 2013 gevraagd
een stukje te schijven over de aansluitende periode. Hieronder een paar
notities uit mijn herinneringen.
We beginnen met een kleine overlap, in het voorjaar van 1977 ben ik overgevaren
van de welpen naar de zeeverkenners met een groep van ongeveer acht meisjes
en jongens. We hadden toen vier zeilboten, twee schouwen en twee vletten. Een
door het tijdstip van overvaren vielen we gelijk met onze neus in de boter, we
mochten gelijk beginnen met het onderhoud van de zeilboten, krabben, schuren
en verven want na de paasdagen moesten de boten het water in om te kunnen
gaan zeilen!
Door het grote aantal leden hadden we in het begin vijf en later zelfs zes bakken.
Op een zaterdag in het zomerseizoen gingen er vier bakken zeilen, een bak was
dienstbak en er was een Eendrachtbak. Het schema wisselde wekelijks door dus
van de zes zaterdagen, vier zeilen en twee andere taken. De dienstbak is de algemene corveebak. Deze bak verzamelde een half uur eerder op het Rozenplein
(de toenmalige verzamelplaats) vanwaar we per fiets richting het Boterhuiseiland
vertrokken. De dienstbak kwam als eerste aan bij de Eendracht en verzorgde het
openen van het schip, het hozen van het vletje en het overvaren van de groep.
Gedurende de dag zorgde de dienstbak voor eten en drinken, het schoonmaken
van de Eendracht en het vletje, assistentie van de leiding bij het varen en andere
hand en spandiensten. De Eendrachtbak was de bak die het klussen op de
Eendracht verzorgde, het krabben, schuren en verven van het wachtschip.
Iedereen droeg zijn steentje bij om al het varend materiaal schoon en in goede
staat te houden.
De zomerkampen waren voor iedereen een uitdaging waar naar werd uitgekeken.
In die periode gingen de zomerkampen altijd naar Friesland. De leiding, bootslieden en kwartiermeesters brachten de Eendracht naar Friesland de rest van
de groep kwam er per auto of trein achteraan. In het Zomerkamp trokken we
gedurende een week over de meren, plassen en kanalen en daarna, als het weer
mee zat, over het IJsselmeer terug zeilde met de vletten en schouwen naar Amsterdam. Halverwege de tocht wisselde de bemanningen van boot of schip want
zeilen op het IJsselmeer dat was spannend en dat werd de dienst- en
Eendrachtbak ook gegund! In alle jaren daarna hebben we Friesland onveilig gemaakt met ons zomerkamp. Met uitzondering van de jaren dat we deelname
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aan het NaWaKa (Nationaal WaterKamp). Tijdens deze kampen verzamelen zich
heel veel zeeverkennersgroepen om een gezamenlijk zomerkamp te vieren met
veel gezamenlijke spelletjes, wedstrijden en creatieve opdrachten op en rond het
water.
Om weer een link te maken naar het stukje in de vorige Brulboei pakken we de
draad weer op in 1978 toen Schipper Kees Hoogduin afscheid nam als schipper
van de groep vertrok er ook een grote groep kader (bootslieden en kwartiermeesters). Kees omdat zijn nieuwe bedrijf veel tijd van hem vroeg en het kader omdat
ze gingen studeren en op kamers gingen buiten Wassenaar. Voor mij was 1978
het jaar dat ik bootsman werd. In de periode eind 1978 tot en met voorjaar 1985
hebben we een aantal snelle wisselingen van schippers gehad. Zeven namen passeerde de revue maar brachten geen rust en continuïteit, dit gaf Peter Paul Barth
en mij geen goed gevoel en heeft ons doen besluiten om een duo schipperschap
aan te bieden bij het bestuur van de Van Wassenaer Van Obdam en zij stemde
hier mee in. De basisafspraak binnen het duo was dat we de taak in principe voor
vijf jaar zouden oppakken. Samen hebben we deze jaren in goede harmonie ruim
volbracht.
Toen Peter Paul in verband met zijn studie moest afhaken was het schip aangepast aan de nieuwe wettelijke eisen voor veiligheid wat een verbouwen van de
machinekamer en een compleet nieuw achteronder tot gevolg had. In 2001 heb
ik door een te druk baan en privéleven ook moeten stoppen met de taak van
schipper die ik met veel plezier door de jaren ingevuld heb. Het teamwerk waarmee iedereen binnen scouting kennismaakt is een mooie opstap naar later.
Mijn activiteiten bij de groep zijn op dit moment beperkt. Als lid en adviseur van
de groep en als bestuurslid van Stichting Eendracht blijf ik door de leiding en het
bestuur op een prettige wijze op de hoogte van het reilen en zeilen van de groep.
Mijn waardering voor iedereen die zich soms dagelijks inzetten voor de groep!
Erik Mentink
Ondersteuningsteam en bestuursstichting de Eendracht
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Verjaardagskalender
Juni
Michiel Porte 4 juni (welpen en landscouts)
Wilco de Kievit 12 juni (zeeverkenners)
Jenna van Adrichem 14 juni (bevers)
Leendert de Jong 18 juni (bevers)
Robin van Steen 21 juni (zeeverkenners)
Gabriel Mazairac 22 juni (Welpen)
Sam Waals 22 juni (bevers)
Melissa van der Lelij 23 juni (welpen)

Juli
Sil Kukler 16 juli (landscouts)
Ties Kukler 16 juli (landscouts)
Art de Boo 23 juli (Bestuur)

Augustus
Brigitte Franken 2 augustus (welpen)
Leon Kortekaas 5 augustus (zeeverkenners)
Ellen de Groot 16 augustus (bestuur)
Sarah de Boo 21 augustus (welpen)

September
Mirjam Franken 4 september (bestuur)
Silvano Veen 4 september (Landscouts en zeeverkenners)

