Nieuwsbrief
Heb je iets meegemaakt met de scoutinggroep wat je graag wilt delen of heb je iets leuks voor de
nieuwsbrief stuur het ons. Het adres is: nieuwsbrief@de-ruyter.nl. Volgende nieuwsbrief:

In deze nieuwsbrief..
Ouderdag Bevers
Zwemopkomst
waterwelpen
Voorjaarskamp
waterwelpen

Beste allemaal!
Hier is alweer de nieuwsbrief nummer 39 van april 2014. Blijf op de
hoogte van de leuke en gekke dingen die gebeuren bij de Ruyter.
Heb jij iets leuks meegemaakt? Twijfel niet en stuur het op naar
nieuwsbrief@de-ruyter.nl en wie weet komt het wel in de volgende
nieuwsbrief!
Veel leesplezier!!

Even opfrissen..
Aankomende
agendapunten
Kookopkomst
Pasen

Ouderdag Bevers
Wat een gezellige morgen was het bij de Bevers op 29 maart 2014. Niet
alleen de bevers kwamen gezellig een opkomst draaien, maar alle
ouders mochten mee!
De ochtend begon met een aantal renspelletjes buiten. De kinderen
tegen de ouder. Het was erg spannend, maar toch wonnen de kinderen!
We gingen door met een aantal Oud-Hollandse spelletjes; spijkerpoepen,
koekhappen en blikgooien.
Het waren erg spannende spellen, want wie zou er uiteindelijk winnen?
De bevers moesten hun beste beentje voor zetten, want als ze zouden
verliezen mochten voortaan de ouders op zaterdagochtend naar scouting
komen. Máár, wonnen de bevers, dan werden zij geïnstalleerd en
mochten zij elke zaterdagochtend blijven komen.
Uiteindelijk hadden alle bevers heel goed meegedaan aan alle spelletjes
én meer punten gehaald van de ouders. 18 -16 was de eindscore! Het
was een erg actieve ochtend met als afsluiting de installatie van de
bevers!
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Paasopkomst
Het was weer de tijd van het jaar, de paashaas was weer
langs geweest!
Dit ontdekten we al bij binnenkomst, want er lagen overal al
blauw en rood glimmende papiertjes. Dit moest betekenen
dat er al iemand van de paaseitjes had gesnoept. De
kinderen hadden snel door dat niet alleen bij de vlaggenmast
paaseieren lagen, maar dat ze wel door het hele bos
verspreid waren! Gelukkig had Lange Doener aan ons verteld
dat het om wel 50 eitjes ging!!
Het was nog lang niet zo makkelijk, want ik geloof dat de
paashaas wel elke plek een goede verstopplek vond. In de
boom, op boomstronkjes, onder bladeren…
Toch is het gelukt om 48 van de 50 eitjes te vinden. Dit
betekende een lekker chocolaatje bij de limonade, want de
bevers hadden dit dik verdiend!

Aankomen agendapunten
Bevers:

Zwemopkomst waterwelpen
15 maart hadden de waterwelpen zwemopkomst, we
verzamelden om 10 uur bij zwembad de Heerenduinen in
IJmuiden om vervolgens met z’n allen het zwembad in te
duiken. Aan het begin van de ochtend was alleen het
recreatie bad open en hebben de waterwelpen hier vooral vrij
gezwommen en van de glijbaan gebruik gemaakt.
We hebben in een pauze met z’n allen even een frietje
gegeten om na een half uurtje rust het inmiddels geopende
wedstrijdbad onveilig te maken. Hier zijn wij van de
duikplank gaan springen en hebben wij op de drijvende
matten geprobeerd te chillen (al ging dit vaak niet lang
goed).

17 mei: eerstvolgende opkomst
na de meivakantie
Aankomende agendapunten
Waterwelpen:
5 – 12 juli: zomerkamp!

Voorjaarskamp Waterwelpen
In het eerste weekend van de voorjaars vakantie hadden de waterwelpen ook dit jaar weer een
voorjaars kamp. Tijdens het voorjaarskamp zijn we dit jaar druk bezig geweest met het insigne
natuur, hier waren wij de 2 opkomsten voor kamp ook al mee bezig maar voor de meeste welpen
was het kamp de afsluiter. In het kader van het insigne natuur zijn wij zaterdag middag met de
welpen naar natuurcentrum de Hoep in Castricum geweest. Ook mochten de waterwelpen in het
nabijgelegen bos hutten bouwen. We hebben de eerste dag afgesloten met een disco in de blokhut
ter eren van de goede Jantje Beton loten verkoop van het jaar ervoor. De tweede dag hebben we in
het kader van het insigne natuur op het kampvuur gekookt, wij hadden hiervoor de frisdrank blikjes
van de disco open geknipt en als pan gebruikt om groente soep te maken. De laatste activiteit voor
het insigne natuur was een vlot bouwen van zuiver in de natuur gevonden spullen, om deze
vervolgens in de vijver in Beeckestijn te testen. Hier waren hele mooie creaties uit gekomen.
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Een kleine
herinnering: Hoe
gingen deze
kopen ook al
weer?
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Kookopkomst Waterwelpen
Op 12 april was het voor de waterwelpen weer zo ver; ze mochten aan alle ouders, broertjes,
zusjes, opa’s en oma’s hun kookkunsten laten zien. Alle waterwelpen hadden het menu
samengesteld en deze op hun zelfgemaakte menukaart geschreven. Zo kon iedereen van tevoren
zien wat ze gingen eten. Over een lekker voorgerecht, hoofdgerecht én zelfs een nagerecht was
goed gedacht.
Van tevoren kreeg iedereen een mandje brood, dat vers was afgebakken, met een lekker kaasje of
kruidenboter.
Als hoofdgerecht werd een heerlijke pasta geserveerd met de keuze uit rode saus, witte saus of
stragiatella saus. Elke saus was goed gevuld met lekkere groente en zalm of gehakt.
Het dessert bestond uit heerlijke pannenkoekjes die heel goed gebakken waren, met vanille-ijs,
aardbeien-ijs of stracciatella-ijs en verse fruitspiesjes.
Er was veel voorbereiding nodig om dit menu in elkaar te zetten. Gelukkig waren de boodschappen
al gedaan, voordat alle waterwelpen-koks kwamen. Maar er moest nog veel gesneden en
afgewassen worden van tevoren! Enkele kinderen waren bezig met fruit snijden, sommigen waren
bezig met afdrogen en een aantal waren bezig met het helpen van Teun, om de bar strak te krijgen
en alles klaar te zetten voordat de ouders kwamen.
Alles liep op rolletjes en voordat we het wisten was het al zover; de eters kwamen aan! De
kinderen werden verdeeld in verschillende groepen. De ene groep zorgden voor de drankjes en de
andere groep zorgden voor de hapjes, want tja, iedereen moest wel te eten en te drinken krijgen!
Nadat het hoofdgerecht van tafel was gehaald, kwamen er al een aantal enthousiaste vanuit de
zaal. Het was helemaal een verrassing toen het dessert op tafel kwam! Ja, we hadden ook nog een
dessert klaar staan!
Met een volle buik konden we de avond afsluiten. Alle kinderen waren geslaagd voor hun insigne,
want ze hadden zo hard gewerkt!

Hallo allemaal het is bijna weer zover de bootjes gaan het water weer in dus het zeil
seizoen kan weer beginnen maar weten jullie nog wel hoe het moet ?
Daarom voor jullie een kleinen opfris cursus.
Te beginnen met de zeilkoersen
die weten jullie toch nog wel ?
1………………………………………
2-3 ………………………………….
4-5……………………………………
6-7……………………………………
8……………………………………….
In de wind - Recht tegen de wind in kunnen we niet zeilen! (Alleen achteruit, maar dat doen we
normaal gesproken niet. ;) De zeilen vangen geen wind en klapperen.
Aan de wind - Aan de wind betekent dat we schuin tegen de wind in zeilen. Alle richtingen die
tussen de twee aan-de-windse koersen liggen kunnen we niet zeilen. Je zou ze kunnen zien als
uitersten (als we van de ene naar de andere aan-de-windse koers willen zullen we dan ook moeten
draaien: dit heet overstag gaan). De richtingen die we niet kunnen varen zijn in het grijs
aangegeven: alle richtingen tussen de twee aan de windse koersen.
Halve wind - Halve wind betekent dat de wind loodrecht van opzij komt.
Ruime wind - Ruime wind betekent dat de wind schuin van achteren komt.
Voor de wind - Bij voor de wind komt de wind precies van achteren. Doordat de wind precies van
achteren komt, kunnen grootzeil en fok zowel aan bakboord als aan stuurboord staan.

Nieuwsbrief nr.39

Waterscoutinggroep Michiel Adriaenszn de Ruyter Velsen

Loef en lij ?
De loefzijde is de hoge kant van de boot, de lijzijde de lage
kant.
Het is namelijk zo dat de boot (een beetje) scheef komt te
liggen doordat de wind in de zeilen blaast. De wind komt altijd
aan de loefzijde de boot binnen en gaat de boot weer uit aan
de lijzijde.
Oploeven en afvallen
Oploeven betekent niet meer dan naar de wind toe draaien en
afvallen betekent dan natuurlijk van de wind af draaien.
Overstag gaan in stappen
1. zorg dat je aan de goede kant van je roer zit (loefzijde!)
zorg dat je goed aan de wind vaart
roep 'Klaar om te wenden!' (dit is geen vraag!)
2. roep 'Ree!'
het fok wordt losgelaten
je duwt je roer van je af
je gaat met je roer mee naar de lijzijde van de boot
je trekt het grootzeil verder aan
3. dit is het moment dat je in de wind ligt
laat je grootzeil ietsje vieren
als je weinig (draai)snelheid meer hebt kan je 'Fok bak' roepen
en wordt het fok aan 'de verkeerde kant' aangetrokken (zie
plaatje). Anders hoeft dit niet!
4. als je weer aan de wind vaart (met het grootzeil aan de
andere kant) doe je je roer weer recht
zorg hierbij dat je zelf aan de nieuwe loefzijde blijft zitten!
roep 'Fok over!' en het fok wordt naar de goed kant
aangetrokken maar nog niet helemaal strak
als je weer op snelheid bent roep je 'Fok aan!' en wordt het
fok weer strakgetrokken zoals dat bij aan de wind hoort
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Hoge wal en lage wal
Hogerwal is de wal waar de wind vanaf blaast en lagerwal is de wal waar de wind naartoe
blaast.

Hoe noem je ook alweer de linker kant van de boot?
stuuRboord is Rechts (als je met je gezicht naar de voorkant van de boot gericht staat) en
baKboord is linKs. (In het plaatje is SB stuurboord en BB bakboord.)

Volgende nieuwsbrief:
- Koningsdag Waterwelpen
- Laatste opkomst Bevers
- Meer over: de Wilde Vaart
- Meer over: De zeeverkenners
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