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EVEN
DE

VOORSTELLEN

NIEUWE VERKENNERLEIDING

Sergei van der Hoef
Binnen het leidingteam van de verkenners is de
afgelopen maanden veel veranderd. Zo namen
we afscheid van teamleider Stefan die na 8 jaar
is gestopt met leiding geven bij de verkenners.
Gelukkig kwamen er twee enthousiaste WV’ers
over om het verkennerteam te ondersteunen, en

sloten zelfs twee fanatieke ouders zich aan om
het team weer compleet te maken. Inmiddels is
er een nieuwe teamleider opgestaan, en is er
zelfs een assistent teamleider benoemt. Graag
stellen wij dit leuke, gezellige team aan jullie
voor!

Elleke

Hoe ben je in contact met scouting gekomen?

Om maar mee te beginnen, wie ben je? Waar
houd je je buiten scouting mee bezig?

Abel (nu bij de dolfijnen) wilde heel erg graag op
scouting maar toen hoorden we ook dat de Sealions
opzoek waren naar nieuwe leiding.

Ik ben Elleke en ik ben 34 jaar. Wij wonen met elkaar
(Wolter, Abel, Mischa en ik) nu bijna 6 jaar in Cothen.
We hebben ook twee honden, Hellas uit Griekenland
en Meis uit Portugal. Als het weer een beetje mee zit
gaan we lekker camperen met ons oldtimer Volkswagen camperbusje. Ook heb ik een moestuin waar ik
vaak te vinden ben.

Waarom leek het je leuk om leiding te worden
van de verkenners?
Lekker buiten en aan de slag met een leuke groep
jeugd!!
Wat is tot nu toe de leukste activiteit die je met
de verkenners hebt gedaan, en naar welke activiteit kijk je uit om te gaan doen?
Toen wij begonnen bij de verkenners lagen net de
boten uit het water voor het onderhoud dus ik kijk er
erg naar uit dat we ook bijna gaan varen. Ook heb ik
veel zin in het klimmen wat we in maart gaan doen.
Zijn er dingen die je binnen scouting graag nog
eens zou willen oppakken?
Waar ik mee aan de slag ga is de seizoensafsluiting
van dit jaar, ik hoop dat we daar een leuk feestje van
kunnen maken. En wij hebben natuurlijk helemaal
geen diploma's dus daar gaan we hard voor leren ;)
samen met de verkenners!
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Wolter

Iris

Om maar mee te beginnen, wie ben je? Waar
houd je je buiten scouting mee bezig?

Om maar mee te beginnen, wie ben je? Waar
houd je je buiten scouting mee bezig?

Hoi, ik ben Wolter, vader van (dolfijn) Abel, Mischa en
echtgenoot van Elleke (ook verkennerleiding). Naast
scouting ben ik druk met mijn werk als jongerenwerker, ons gezin en klussen aan het huis, onze Volkswagen bus en mijn motorfiets. We hebben ook 2 honden
dus bij lekker weer trekken we er ook graag met de
honden op uit.

Ik ben Iris, 22 jaar en zit op dit moment in mijn laatste
jaar van mijn opleiding hbo Bouwkunde in Utrecht.
Naast scouting vind ik het erg leuk om salsa te dansen
en te reizen.
Hoe ziet jou scouting verleden eruit? Hoelang
ben je al lid? Wat deed je hiervoor binnen scouting?

Hoe ben je in contact met scouting gekomen?

Ik ben pas relatief laat bij scouting gekomen, op mijn
19e.. Ik ben bij scouting begonnen omdat ik graag
wilde leren zeilen. Ik ben begonnen bij de Wilde Vaart
en ben daar tot vorig jaar lid geweest. Daarna ben ik
verkennerleiding geworden.

Ik ben met scouting in contact gekomen doordat Abel
graag bij de scouting wilde. Omdat bleek dat er (te)
weinig leiding was om nieuwe leden te binden, leek
het ons, ouders van Abel, leuk en zinnig om deel te
nemen aan het leidingteam.
Wat is tot nu toe de leukste activiteit die je met
de verkenners hebt gedaan, en naar welke activiteit kijk je uit om te gaan doen?
De leukste activiteit met de verkenners tot nu toe vond
ik de sinterklaasintocht. Daardoor kon ik nog net even
mee het water op voordat de boten op het droge gingen.
Hoe zou je de verkennergroep en hun leidingteam omschrijven?
De verkenners en de leiding vindt ik geweldig. De
verkenners zijn gemotiveerd, kunnen goed samenwerken en niet onbelangrijk: ze kunnen veel lol maken. Ook voor de leiding heb ik veel respect, er wordt
enorm veel werk verricht achter de schermen. En de
verantwoordelijkheden worden erg serieus genomen

Wat is je mooiste herinnering die je op scouting
heb meegemaakt?
Het leukste evenement binnen scouting, waar ik ook
elk jaar naar uit kijk vind ik MTC (3-daagse roeiwedstijden in Utrecht). Daarnaast is het elke zaterdag
gewoon gezellig om weer bij elkaar te komen en er
een leuke dag van te maken.

Zijn er dingen die je binnen scouting graag nog
eens zou willen oppakken?
Wat ik graag nog zou willen binnen scouting is wat
diploma's halen. Op dit moment ben ik aan het leren
voor CWO Roeien III. Ook zou ik graag willen leren
zeilen.

Waarom leek het je leuk om leiding te worden
van de Verkenners?
Het leek mij leuk om verkennerleiding te worden om
weer eens een nieuwe uitdaging aan te gaan. Om op
een leuke en gezellige wijze werkzaamheden voor
elkaar te krijgen en mensen iets te leren.
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Wat is tot nu toe de leukste activiteit die je met
de verkenners hebt gedaan, en naar welke activiteit kijk je uit om te gaan doen?

Gerard
Om maar mee te beginnen, wie ben je? Waar
houd je je buiten scouting mee bezig?

Het leukste wat ik tot nu toe gedaan heb met de
verkenners is het kerstkamp, dit waren 4 hele gezellige dagen. En er gaan nog veel meer leuke activiteiten aankomen. Ik kijk erg uit naar het klimmen en
zomerkamp natuurlijk.

Examen van school en daarna werken. Gamen is een
hobby.
Hoe ziet jou scouting verleden eruit? Hoelang
ben je al lid? Wat deed je hiervoor binnen scouting?
Geen idee, ik ben al lang lid. Volgens SOL (Scouting
Online) sta ik vanaf 1 april 2008 ingeschreven.
Wat is je mooiste herinnering die je op scouting
heb meegemaakt?
Zomerkamp met de WV.
Waarom leek het je leuk om leiding te worden
van de Verkenners?
Leuk leidingteam en de uitdaging.
Wat is tot nu toe de leukste activiteit die je met
de verkenners hebt gedaan, en naar welke activiteit kijk je uit om te gaan doen?

Hoe zou je de verkennergroep en hun leidingteam omschrijven?
Ik vind de verkennergroep en het leidingteam een hele
gezellige groep die er samen een leuke tijd van
probeert te maken. Natuurlijk hebben wij weleens te
maken met een puberale aanval van een van de leden
;) maar samen komen we eruit en zijn we zowel gemotiveerd om onderhoudt te verrichten als samen lol
maken.

Het afgelopen kerstkamp was erg leuk.
Hoe zou je de verkennergroep en hun leidingteam omschrijven?
Gezellig.

Zijn er dingen die je binnen scouting graag nog
eens zou willen oppakken?

Zijn er dingen die je binnen scouting graag nog
eens zou willen oppakken?

Komende tijd wil ik mij focussen om verder te komen
met het behalen van mijn diploma’s. Door veel te oefenen hoop ik eind van dit vaarseizoen wel weer een
stap hoger te zijn op zeilgebied. Daarnaast wil ik mij
verder ontwikkelen in het leiding geven.

Ik ga werken aan mijn zeildiploma’s.
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Sergei

Hoe zou je de verkenner groep en hun leidingteam omschrijven?

Om maar mee te beginnen, wie ben je? Waar
houd je je buiten scouting mee bezig?

Ik vind dat we een super gezellige verkenner groep
hebben met de leukste leden van de SeaLions. Iedere
zaterdag is hierdoor voor mij een feestje. Daarnaast
denk ik dat wij een ontzettend enthousiast en
leergierig stafteam hebben, waar ik ontzettend trots op
en blij mee ben.

Ik ben Sergei van der Hoef, 20 jaar en speltakschipper
bij de verkenners. Buiten scouting heb ik een full time
job als begeleider op kinderdagcentrum de Boemerang. Dit is dagbesteding voor kinderen met een
verstandelijke en/of lichamelijk beperking. In juli vorig
jaar heb ik mijn studie begeleider specifieke doelgroepen afgerond en komend september ga ik starten
met HBO toegepaste psychologie. Naast mijn drukke
baan, scouting en straks ook school ben ik ook fanatiek aan het hardlopen maar hou ik ook van een
heerlijke avond Netflix.
Hoe ziet jou scouting verleden eruit? Hoelang
ben je al lid? Wat deed je hiervoor binnen scouting?
Ik ben als sinds ik 8 ben lid, dat is dus alweer 12 jaar.
Begonnen bij de dolfijnen en doorgegaan naar de
orca’s en daarna verkenners. Na de verkenners er
even tussenuit geweest om na een jaartje weer terug
te keren als dolfijnenleiding. Na twee ontzettend leuke
jaren bij de dolfijnen heb ik geleidelijk aan de overstap
gemaakt naar de verkenners, waar ik sinds november
2016 speltakschipper ben.

Wat is tot nu toe de leukste activiteit die je met
de verkenners hebt gedaan, en naar welke activiteit kijk je uit om te gaan doen?
De leukste activiteit is voor mij ook mijn leukste herrinering NaWaka 2014, dit was mijn eerste kamp als
verkenner staf. Ik kijk ontzettend uit naar het klimmen
en NaWaKa 2018 wat ook steeds dichterbij komt.

Jij bent de teamleider van de verkenners, wat
houdt deze rol precies in?
Als speltakschipper ben ik verantwoordelijk voor het
overzicht binnen de verkenners. Ik zorg er voor dat
alles goed geregeld en overgedragen is. Daarnaast
ben ik de schakel tussen mijn leidingteam en het
bestuur. Binnen mijn rol als speltakschipper ben ik op
zaterdagen net als de rest gewoon staflid en probeer
ik er een leuke opkomst van te maken.

Zijn er dingen die je binnen scouting graag nog
eens zou willen oppakken?
Ik ben sinds kort ook secretaris voor de Scout-In die in
september plaats vind. Dit is een weekend speciaal
voor alle stafleden en vrijwilligers van Scouting Nederland. Een scoutingkamp op landelijk niveau organiseren, dat vind ik zo ontzettend leuk. Daarom zou ik
speciaal voor de SeaLions ook nog een keer een
groot, misschien wel internationaal, kamp organiseren.
Toekomst droom, wie weet ooit werkelijkheid?

Wat is je mooiste herinnering die je op scouting
heb meegemaakt?
Mijn mooiste herinnering is voor mij NaWaKa (nationaal water kamp) 2014, speciaal voor alle waterscouting groepen uit Nederland wordt er een heel groot
zomerkamp georganiseerd. 10 dagen lang varen,
vrienden en gezelligheid.
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kerstkamp, lekker op de achtergrond dat vind ik het
leukste.
Verder ga ik ook mee met de roeiploeg voor de MTC
dat is voor de 16+ daar roeien we 2 km 8 km en 500
meter dat is altijd een heel spektakel, super leuk.
Wat ik ook erg leuk vond, was helpen opbouwen met
het kampterrein van NAWAKA in Roermond 2014
Eerst was er alleen weiland toen paden, tenten,
hekken en later gewoon een heel dorp, keukens en
feest tenten.
Erg leuk was het moddertraject met de verkenners.
Daar ging ik echt hard op mijn (kont) van de glijbaan.

Jan-Dirk
Om maar mee te beginnen, wie ben je? Waar
houd je je buiten scouting mee bezig?
Ik ben al een tijdje leiding bij de Verkenners. Buiten
scouting ben ik de vader van Raymond en Marleen die
beide verkenners zijn.
Ik ben timmerman van beroep, en doe ik van alles:
van dakramen, uitbouwen, dakkapellen, ramen en
deuren afhangen en nog veel meer.

Jij bent assistent teamleider, hoe is dit zo
gekomen, en wat houdt het in?
Nadat Stefan stopte bij de verkenners, ben ik Sergei
gaan helpen als assistent teamleider bij de verkenners. Wat dit inhoud???
Haha Sergei helpen!
Dus de dingen doen waar hij geen zin in heeft, maar
het valt mee hoor.
Het is vaak samen dingen overleggen en bedenken.
Sergei is een hele goede teamleider bij de verkenners,
hij doet het super goed en we zijn erg blij met hem,
net als met de rest van het nieuwe team.
Wat is tot nu toe de leukste activiteit die je met
scouting hebt gedaan, en naar welke activiteit
kijk je uit om te gaan doen?

Vroeger had ik als hobby honden sport en tropische
vogels maar die heb ik nu niet meer. Maar mijn lievelingsdier is nog steeds de oud Duitse herder en van de
vogels de Japanse nachtegaal.
Naar school gaan hoef ik gelukkig niet meer (dat is
niet mijn ding) haha, ik denk dat dat het voor jullie ook
niet is maar het moet soms.

Iets waar ik nog elke keer weer naar uitkijk is de MTC.
Ook kijk ik uit naar volgend jaar want dan is er weer
NAWAKA, dat lijkt mij weer erg leuk om weer mee te
maken.
Ik had de vorige keer nog nooit zoveel scouts bij elkaar gezien tussen de 5000 en de 7000 scouts!!!!

Hoe ziet jou scouting verleden eruit? Hoelang
ben je al lid? Wat deed je hiervoor binnen scouting?

Wat is je mooiste herinnering die je op scouting
heb meegemaakt?

Voordat ik lid werd in 2013 was ik een beetje hulp bij
het onderhoud van het gebouw.
Een van de eerste dingen die ik heb gedaan (heel
jammer) is nog steeds niet af, zijn de kozijnen in de
rondingen beneden. Ik zou die heel graag afmaken
maar ja, dat is niet aan mij.
Samen met Gert van Grinsven en Robert van
Grinsven hebben we er voor gezorgd dat het trappenhuis verlichting heeft.

Dat is een erg moeilijk vraag! Er zijn er zoveel, scouting is gewoon leuk.
Iets wat ik persoonlijk super gaaf vond, was de kleine
Lucas die met zijn bloem (welke geknakt) was, als
laatste de bloem bij de dodenherdenking bij de kerk
ging leggen.
Dat was een momentje voor mij persoonlijk.

Ik ben ook vaak te vinden in de kookgroep van de
kampen die we doen zoals PIKA en zomerkamp en

Ik hoop er de aankomende jaren nog meer mooie
herinneringen met jullie samen te maken, bij de
SEALIONS Wijk bij Duurstede.
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OVERVLIEGEN
SPRINGEN,

KLIMMEN, GOOIEN, ROLLEN

Joris Soeterbroek
En natuurlijk… Overvliegen

gezellig☺. Al deze spellen stonden in het teken van je
nieuwe speltak beter te leren kennen. Het groepje dat
als eerst was kreeg natuurlijk ook nog een lekker prijs.

Elk jaar gaan een aantal leden van jong tot oud, naar
de volgende speltak. Deze stap(of beter gezegd
vlucht) naar de nieuwe speltak werd dit jaar op zaterdag 30 oktober gemaakt. Bij deze dag waren alle
leden tegelijk op de oven. Iedereen deed met elkaar
verschillende spellen en activiteiten. Van springen tot
rollen alles werd op deze dag gedaan.

“super leuk om ook met andere leden
spellen te spelen” Gerdien Achterberg

Na de spelletjes, werd het overvliegen officieel
gemaakt. Door volgens traditie, te “crowdsurfen” naar
de andere kant. De leden die niet overvliegen zorgen
dan dat de overvliegers veilig een stuk over de handen vliegen. Als je aan de andere kant bent, ben je lid
van je nieuwe speltak(Orca’s, Verkenners, Wilde Vaart
of Loodsen).

De dag begon met de uitleg van het spel. Het ging om
een postenspel. Elk groepje moest een aantal namen
van leden en leiding raden. Om daar achter te komen
mocht je bij de posten vragen stellen. Maar dat mocht
natuurlijk niet zomaar. Daarvoor moest je eerst een
opdracht of een spel voorbrengen. Elke post had weer
een andere activiteit. Het groepje dat als eerst alle vijf
de namen geraden heeft, is de winnaar!!

“leuke dag met lekker weer, vond vooral
het touwtje springen heel leuk” Misha van
der Hoef

Zo kon je vragen verdienen met bowlen, een mik spel
en een teken spel. Ook bij het samen touwtje springen
werd de samenwerking op de proef gesteld. Daarnaast werden er ook nog kerstliedjes gezongen voor
vragen. Wel een beetje vroeg in oktober, maar wel

Er werd goed samengewerkt, fanatiek gespeeld en
natuurlijk veel gelachten. Kortom samen hebben alle
leden er met elkaar een leuke gezellige dag van
gemaakt!
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DOLFIJNENUITJE
GEOFORT HERWIJNEN
Marit Krijgsman
15 oktober is het dan zover, om 9 uur verzamelt ons
fantastische team van helpende ouders en leiding op
het scouting gebouw. Terwijl wij de laatste voorbereidingen treffen stromen ook langzaam alle dolfijnen
binnen. Hun enthousiasme en nieuwsgierigheid van
wat we gaan doen van hun gezichten af te lezen. En
dan, nadat alle kinderen een bandje met het telefoonnummer van Nadja om hun arm hebben gekregen,
vertrekken we naar Herwijnen. Het is een beetje koud
en de weersvoorspellingen leken eerst niet zo goed te
zijn, maar niks of niemand kan de dolfijnen stoppen
van genieten van waar ze zijn en lekker buiten spelen.
Dat hebben ze dus ook gedaan en wij ook.

nadat alle dolfijnen al weer aan het spelen waren (en
natuurlijk heel veel hadden laten staan) zat Abel nog
heerlijk zijn bakje met frietjes leeg te eten.

Na de lunch zijn we nog lekker buiten wezen spelen
waar de meeste dolfijnen in de vleermuizen speeltuin
te vinden waren. Hier kon je op allerlei dingen klimmen en klauteren. Maar ook kon je hier met een waterbak spelen waarbij je dammen kan maken en zo
het water de gewenste weg kan laten gaan. Zeker
Gideon, Lisan, Willem, Jens, Finn, Jesper, Kasper en
Anne-Fleur vonden dit erg leuk en droog bleven ze
dan ook net niet helemaal.
We konden naar het middelpunt van de aarde reizen,
onze zintuigen testen in het geurendoolhof, een aardbeving-proof gebouw maken, door een vleermuizen
speeltuin klimmen, meten hoeveel voet en duim we
groot zijn (voor Nadja en Marit blijft dit tegenvallen ;)),
naar ons sterrenstelsel kijken, zelf vulkanen bouwen
en laten uitbarsten en nog véél meer!

Daarna zijn we langzaamaan maar weer terug naar
Wijk bij Duurstede gekeerd. Om daar nog lekker een
broodje knakworst te eten die er prima in ging na zo’n
drukke dag.
En toen was deze leuke, vermoeiende dag alweer tot
een einde gekomen en mochten alle dolfijnen (en
(bege)leiding) moe maar voldaan, lekker hun bed in,
slaap lekker!

Toen kwam de lunch en zelfs nadat alle dolfijnen hun
rugzak aan het begin van de dag vol hadden met
snoepjes, chipjes en drinken hadden we allemaal heel
veel zin in de frietjes en snack die we kregen. En lang

Voor meer foto’s van deze leuke dag,
zie onze website: www.sealions.nl
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ZWERFKAMP
ARRRRG,

DE

ORCA’S

Z I J N P I R AT E N G E W O R D E N

Susan van Grinsven
Hier moesten ze wel een hoop voor doen.

Op de tweede dag moesten ze het water veroveren.
Dit deden ze door middel van een flinke kanotocht. De
dag werd geëindigd bij een mooi kampvuur waar ze
de schat op konden eten.
De laatste dag moesten ze weer terug naar de echte
wereld. Hiervoor hebben ze meer dan 30 km gefietst.
De grote finale was dat we de grote kerk in Dorestad
hebben beklommen.

De eerste dag hebben ze meer dan 10 km gelopen
om een schat te vinden. Toen ze hem hadden gevonden moesten ze nog wel munten langs de douane
smokkelen om hem te kunnen kopen. De schat waren
heerlijke witgouden marshmallows.

Nog wat leuke feitjes
Ronald heeft sinds dit kamp startkabels in zijn auto
liggen.
Marjolein heeft afgewassen met limonadesiroop
Tijdens het slootjes springen werden er de hele tijd
foto’s en filmpjes gemaakt, behalve toen er een orca
met een been in het water belandde, toen natuurlijk
niet
Tijdens het smokkelspel maakten de orca’s slim gebruik van de leden van de andere groep op het terrein.
Ook bleven ze proberen de douane te misleiden. Het
helpt alleen niet als je recht in de armen van een
douanier rent.

11

KERSTKAMP
KERSTKAMP

VAN DE

VERKENNERS

Evi Krijgsman & Marleen van Garderen
We zijn gezellig met een nieuwe staf op kamp
gegaan,dat waren namelijk Jan-Dirk, Sergei, Gerard en Iris en als ondersteuning van de Wilde
Vaart Silvana, Gerdien, Mark en Owen.
Maandag kwamen we aan in het gebouw en hebben
we ons bed klaar gemaakt. Na dat we daar klaar mee
waren zijn we naar de eetruimte gegaan om de regels
door te nemen. ’s avonds hebben we spelletjes
gedaan.
Dinsdag hebben we na het ontbijt het joekoeloekoe
televisie spel gedaan. Een spel met verschillende rondes over televisie programma’s bedacht door Iris.
Omdat het zo’n groot spel was werd het joekoeloekoe
spel genoemd. Vervolgens hebben we het ruil spel
gedaan. We begonnen met een ei en moesten daar
mee ons eigen avond eten bij elkaar zien te krijgen.
Na dat we dat hebben gedaan zijn we het avond eten
gaan maken en heeft iedereen iets heel lekkers
gemaakt. En ’s avonds hebben we de hike gedaan.

Woensdag waren we allemaal heel moe van de hike
en daarom gingen we zwemmen, nadat we klaar
waren gingen we weer terug, toen we terug waren
hadden we een momentje rust en die tijd ging de leiding eten klaar maken en het spel klaar zetten daarna
werden we geroepen en gingen we het spel ik hou van
Holland dat Sergei had bedacht spelen. daarna ging
de leiding verder eten maken dat was namelijk andijviestamppot met gehaktballen en de gehaktballen
waren gemaakt door Stefan en Niels. Daarna hadden
we afgeruimd en hadden we kampoverleg met de
bootsen.
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Donderdag werden we wakker gemaakt en hebben
ontbeten toen hadden we even rust daarna. gingen we
het muziekquiz van Jan-Dirk spelen. en daarna gingen
we lunchen toen mochten we wat voor ons zelf gaan
doen later. op de dag werden wij geroepen voor het
spel 30 seconde van Gerdien en Silvana daarna hadden we het spel van Gerard en Mark gedaan dat was
het smokkelspel dat deden we in het donker en moest
je wat meenemen en aan de overkant brengen maar
als een zaklamp op je scheen moest je terug en anders moest je hem in leveren aan de overkant en had
je punt daarna gingen we terug en gingen we eten de
leiding had een kampvuur gemaakt en daar gingen we
ons eten opleggen zodat alles smolt en als dat warm
was dan kon je dat lekker op eten dat heet hobobacken. Toen iedereen dat op had gingen we liedjes zingen
en kregen we sterretjes met oliebollen er bij toen dat
op was gingen we slapen.
hebben met ze alle gedaan dat ging super snel toen
alles klaar was hadden we nog het dweilspel gedaan
van Sergei daarna hadden we een paar banken in een
lokaal neergezet en hebben we een film gekeken met
chips en drinken toen we dat klaar hadden kwamen de
ouders de ons ophalen.

Onze mening van het kamp!!
We vonden het een “super” leuk kamp. We vonden de
spelletjes die er bedacht waren erg leuk. Het was super!
Het was fijn dat we niet steeds vroeg op hoefde te
staan, omdat de leiding zelf ook niet vroeg op wilde
staan.
Natuurlijk hebben we ook de andere mensen die mee
zijn geweest op dit kamp, gevraagd wat ze er van
vonden. Ook zij vonden het een erg leuk en gezellig
kamp.

Vrijdag werden we wakker moesten we gelijk onze
schoenen aan doen en naar buiten daar gingen we
ochtend gymnastiek doen we hadden het met ze allen
super koud toen dat was afgelopen gingen we ontbijten met een lekkere warm kop thee toen we klaar
waren met ontbijten toen gingen we alles schoon
maken en opruimen dus alles vegen en dweilen dat
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R E G I O R A L LY
RACE

TEGEN DE

RODE

CIJFERS

Misha van der Hoef
12 november was het weer zover: De Regiorally, een
jaarlijkse wedstrijd waarbij verschillende teams met
scouts een hike via de auto afleggen: Chaos, lachen,
veel rijden en nog meer chaos!

Zodra we iets voor half 8 bij het startpunt waren
aangekomen, begon de rally dan officieel. Waar sommigen de cryptische omschrijvingen wel hadden begrepen, was dit bij onze auto niet zo. Vanaf punt A riep
het al redelijk verkeerd, en hebben we eerst nog eens
even 3 rondjes gereden om te checken “of we nou wel
goed reden”: Wat een drama die ‘routebeschrijving’!

Verdeeld over 3 auto’s deed de Wilde Vaart dit jaar
weer mee aan de regiorally. Ieder jaar is het de bedoeling dat je vanaf het startpunt bij het feestje aanbeland, wat dus het eindpunt is. Dit feestje heeft ieder
jaar een verschillend thema, en een daarbij passende
dresscode. Dit jaar was dit “Race tegen de rode cijfers”, dus zodra we allemaal in onze meest politiek
correcte outfit waren gehesen konden we dan eindelijk
vertrekken. Verdeeld over 3 auto’s zouden we naar
het startpunt rijden. Bij Mark in de auto zaten Marit,
Gerard, Ynte en Misha (ik). Auto 2 bestond uit Gerdien, Silvana, Jochem en Alex met Iris achter het stuur.
De derde auto bestond uit de samenstelling Bart, Marjolein, Mans en Floris die als chauffeur fungeerde.

Aangekomen bij de eerste post moesten we een spel
doen om de volgende routebeschrijving en bonuspunten te bemachtigen. Dit was voor mij zo’n ingewikkeld
spel, dat ik het nu wel zou kunnen proberen uit te
leggen… Maar mij was verteld dat ik het stukje niet al
te lang moest maken, dus laat ik het kort en bondig
proberen uit te leggen: Het was iets met rennen, blokjes en rekenen. Moeilijk dus.
Onderweg naar de tweede post kwamen we er achter
dat de nieuwe routebeschrijving ook flink verwarrend
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Mark ons terug reed naar de tweede post, werd ons
duidelijk gemaakt dat de mensen van de laatste post
ook richting het feestje gingen. Dus konden wij beter
daar ook gaan.

was. Dus reden we hierbij ook verkeerd, uiteraard. Na
een aantal donkere weggetjes begon het vermoeden
al te ontstaan dat we misschien niet helemaal goed
waren gereden. Dit werd bevestigd toen we bij een
doodlopende weg ineens rechtsaf moesten: Dat ging
niet lukken. Maar na een aantal keren verkeerd te zijn
gereden kwamen we dan toch aan bij de tweede post!

Het feestje was in het Archeon, en was een stukje
minder politiek correct dan iedereen hun outfit. Na een
hoop foute feestnummertjes en nog meer gezelligheid
kwam de Regiorally 2016 voor ons half 3 tot een
einde, en raceten we er weer vandoor!

Nadat we hier ook een klein spelletje hadden gedaan,
kregen we de volgende routebeschrijving. Maar vlak
nadat we wegreden zagen we dat het 10 minuten duurden voordat het feestje zou beginnen. Dus nadat
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KERSTDINER
Silvana Rood
17 december hebben we met z’n allen kunnen genieten van een heerlijk kerstdiner. Het was een avond
met een grote opkomst, een gezellige kerstsfeer en
iedereen zag er op en top uit. Het was een super
avond waarop iedereen zich prima heeft kunnen vermaken. We hebben heerlijk gegeten en er was tijd om
gezellig te kletsten. Gedurende de avond waren er
verschillende leuke spellen te spelen, zoals een speciaal gemaakte kerstquiz en pictionary.

Er was weer een hoop werk en tijd aan besteed. Aan
het einde was er zelfs nog een lekker knapperend vuurtje met glühwein en warme choco…. Immers, wat
moet een scout nu zonder vuur? Heerlijk.

Op het menu stond als voorgerecht een uitgebreide
keuze aan zelfgemaakte soepen. Het hoofdgerecht
bestond uit verschillende pasta’s en quiches bereid
door de Wilde Vaarders. En het dessert was een heerlijk gevulde pannenkoek met fruit gebakken door een
aantal ouders.
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KERST
K E R S T - G O U R M E T - C A D E AU TJ E S - AVO N D
Mark van Rennes
7 Januari 2017 was het voor de Wilde Vaart Kerst.
Omdat het ons ontbrak aan een kerstkamp, besloten
we om in plaats hiervan een avond te gaan gourmetten. Zo gezegd, zo gedaan. Op de bewuste dag herverzamelden de huidige wv, tezamen met de net-nietmeer-wv’ers, zich na de opkomst rond 6 uur op het
gebouw. Het WV-Hok werd omgetoverd tot dineer-hok
door de toevoeging van een paar tafels en gourmet
stellen. Met een aantal kachels erbij en de gourmetstellen aan, werd de temperatuur al snel meer dan
dragelijk en was men klaar voor het eten.

Bestaande uit 3 rondes, was het doel van het spel om
de op tafel verzamelde cadeaus zo veel mogelijk te
spreiden en iedereen een voorkeur te laten ontwikkelen, om vervolgens alles weer door te wisselen zodat
het fanatisme hoog blijft. Ronde 1 bestond uit het
uitvoeren van opdrachten en het van tafel halen en
verdelen van de cadeaus. In ronde 2 werden de
meeste cadeaus uitgepakt en weer gehusseld waarna
in ronde 3 de definitieve verdeling werd gemaakt.
Toen het eten (hoofdbestanddeel: vlees) ook zijn
aantreden deed, konden we beginnen met alles
klaarzetten en snijden, om vervolgens aan tafel te
gaan. Nadat het meeste eten op was (een goede
schatting qua hoeveelheid, iets wat nog wel eens mislukt) en allen genoeg hadden gegeten, werd het tijd
om het hok om te bouwen tot spel-hok.

Ieder, al dan niet tevreden met de gewonnen cadeaus,
had vervolgens een andere tactiek met betrekking tot
wat te doen met de prullaria. Een deel werd snel
opgegeten, een ander deel bewaard voor boven het
bed en een deel werd maar gelijk aangestoken; “omdat het kan”. Waarom ook niet eigenlijk?
Zoals aan alles kwam dan ook aan deze avond, nadat
het hok weer een wv-hok was geworden, een eind.
We hadden dan wel geen kerstkamp, maar wel een
leuke kerst-gourmet-cadeautjes-avond.

Iedereen had namelijk voor ongeveer 5 euro aan
kleine, bijzondere, cadeautjes gekocht. Voornamelijk
bestaande uit artikelen van de action, blokker en
Kruidvat, was het ‘gadget’ en “woohh vet, die wil ik!”
gehalte erg hoog. Voordat de cadeaus mochten worden uitgepakt echter, moest het spel wel worden
gespeeld.
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PLANNING
Juni 2017

2 - 5 juni Pinksterkamp

Klap over de Lek
17 - 18 juni Zeilkamp

Dolfijnen
Orca’s
Verkenners
Wilde Vaart
Loodsen
Orca’s
Verkenners
Admiraliteit

Juli 2017
1 juli Praktijkdag

Admiraliteit

1 juli Seizoensluiting

Dolfijnen
Orca’s
Verkenners
Wilde Vaart
Loodsen

8 - 15 juli Zomerkamp

Verkenners
Wilde Vaart

10 - 15 juli Zomerkamp

Dolfijnen

September
2017
15 - 17 Merwede Trinity
september Cup
22 september Theorie
23 - 24 Volvo Klassieker
september Beurs

Wilde Vaart
Loodsen
Admiraliteit
Wilde Vaart
Loodsen
Leiding
Dokwerkers

