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Agenda: 
Op zaterdag na de vakantie: 
 
Waterwelpen: 
9.30 – 12.00 uur 

Zeeverkenners 
13.00 – 17.00 uur 
 
Voor meer info en overige 
informatie; zie      

www.de-ruyter.nl 

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: oktober 2011  

Dringende oproep: 
 

Binnen de vereniging zijn wij 
dringend op zoek naar:  
 

 Een voorzitter 
      
 
Neem vrijblijvend contact op 
met secretaris@de-ruyter.nl 

De wisselbekers zijn zoek! 
 
Wie-o-wie heeft er nog een wisselbeker van de familiedag in zijn bezit? Twee wisselbekers van 2010 

zijn niet meer bij de vereniging terug gekomen. Wil je zo vriendelijk zijn deze bij een volgende 
opkomst in te leveren? 
 
Bedankt. 

Einde voorzitterschap  
Arno Zandbergen. 
 
Het voorzitterstermijn van drie jaar zit 
er op. Het is namelijk goed en 
verfrissend voor elke vereniging dat er 
op een bepaald moment wisseling van 

de wacht plaats vindt. Het nadeel is dan 
altijd wel dat er gezocht moet worden 
naar een nieuwe voorzitter en een 
nieuwe voorzitter is nog niet gevonden. 
Het voorzitterschap is voor mij erg 
leerzaam geweest en er is veel gebeurd 
en bereikt. Toch had ik graag de 

voorzittershamer over willen dragen 
aan een nieuwe voorzitter om de weg 
die ingeslagen is ook te kunnen 
vervolgen. Want er staat nog veel te 
gebeuren en er is nog veel te 
verbeteren. Ik wil dan ook iedereen 
bedanken voor de leerzame en gezellige 
tijd en ik wens de groep „een behouden 

vaart‟. Arno Zandbergen 
 

Jutter/Hofgeest 23 juni 2011 

 

mailto:nieuwsbrief@de-ruyter.nl
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Familiedag 2011 

 
De weersvoorspellingen zagen er niet 
rooskleurig uit maar met man en macht werd er 
gewerkt om de familiedag 2011 doorgang te 
laten vinden. Een grote tent was aan wal gezet 
en in het ruim van de aak was koffie en thee in 
overvloed te krijgen. De opkomst dit jaar was 
minder dan vorig jaar maar dat zal met het 
weer te maken hebben gehad, want er werd 
weer gestreden om de felbegeerde 
wisselbekers. De grote groep kinderen met 
familie, al dan niet in regenpakken maar met 
reddingsvesten werden in drie teams verdeeld. 
Op het water moesten twee teams tegen elkaar 

strijden, het originele plan was om al zeilend 
eieren bij de sleper op te halen die op het 
Kleine IJ voor anker lag en deze balancerend op 
een lepel veilig aan wal te brengen. Helaas 
moest vanwege de harde wind dit spel 
aangepast worden en was het nu een spel 
geworden om de vlet met kinderen veilig naar 
de wal te brengen. Ondanks de wind en een 
klein regenbuitje werd het toch een spannend 
spel. Op de wal was een ander spel gaande; 
verspreid over de ligplaats hingen a4‟tjes met 
meerkeuze vragen die één voor één beantwoord 
moesten worden in de witte tent. Aan het eind 
van de dag was de grote prijsuitreiking. Na een 
drankje en een snoepje/koekje werd de 
barbecue aangestoken en werd er nog 
nagepraat over de leuke dag. Dank aan 
iedereen die zich ingezet heeft om deze dag tot 
een succes te maken. 
 
Meer foto‟s zijn te vinden op de website 
www.de-ruyter.nl (zeeverkenners) 

  

 

 

 

 

  

   

http://www.de-ruyter.nl/
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1. Zomerkamp 2011  
Dag 1. De reis begon goed, totdat we na een 
tijdje bij de Cruquius gemaal vast kwamen te 
zitten aan lager wal met tegenwind. Na lang 
proberen weg te komen kwam de vader van Brigit 
langs met zijn busje. Die heeft iedereen 
meegenomen behalve Bas, Bart, Fabian en ik 
(Remco). We waren van plan de vletten achter te 

laten maar toen kwam Jerry en Sander (Snaad) 
en hebben de boten slepend weggevoerd tot na 
de brug, toen konden we een stuk verder zeilen. 
Zes uur later kwamen we eindelijk aan bij de 
sleper die voor de brug lag vanaf daar konden we 
slepend verder naar Tjarda. Waar we rond één 
uur ‟s nachts warme knakworstjes en soep klaar 
stond.  Remco. 
 

2. Zomerkamp 2011 
Dag 2. Zomerkamp  2011 
(maand 7) 
We hadden lekker geslapen bij 
de scoutinggroep Tjarda , later 

gingen we naar een brug en 
toen wachten we tot de staf de 
hoek om was en toen gingen we 
naar de Mac en daar hadden we 
lekker gegeten. Daarna toen we 
daar net weggingen kregen we 
een sleepje tot de Kaag van de 
scoutinggroep waar we hadden 
geslapen en daarna lekker 
gezeild en de tenten neergezet. 
Reinier. 

 

3. Zomerkamp 2011 
Dag uitje Leiden. We gingen in 
Lieden een speurtocht doen. We 
begonnen met twee bakken, we 
moesten aanwijzingen vinden. 
De eerste hing aan een brug 
met daaronder een skelet. Na 
deze aanwijzing gevonden te 
hebben moesten we naar de 
Karnemelkbrug waar aan een 
foto hing van een kerk. Toen we 
eindelijk de kerk gevonden 

hadden gingen de bakken uit 
elkaar omdat de grotere anders 
wilden lopen. Uiteindelijk 
wamen we in een bioscoop 
terecht waar we Harry Potter 
gingen kijken.  Bas. 
 

4. Zomerkamp 2011 
Naar de blokhut Tjarda. 
We zeilde tegen de wind in dat 
was moeilijk. Het werd een 
lange tocht. Halverwege ging 

het heel hard regenen. Toen 
kwam het busje van de spullen 
tegen die heeft iedereen naar 
de blokhut gebracht. Twee 
kinderen, Bas, Remco en Fabian 
gingen met wat staf de boten 
daarheen brengen, zij kwamen 
om 24.00 uur ‟s nachts bij de 
blokhut. 
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5. Zomerkamp 2011 
2e dag. Na een eerste lange dag hadden we lekker geslapen bij Tjarda gingen we alle matjes en 
slaapzakken opruimen. En daarna ontbijten en de regenpakken mochten weer aan. We hadden de 
boten opgetuigd en gingen zeilen. Het eerste stuk ging nog wel maar toen we de hoek om gingen 
naar de brug toe lukte het niet meer, we gingen jagen, wrikken, zeilen en roeien en eindelijk kwamen 
we onder de brug en zagen we de Mac. Alle regenpakken gingen uit en liepen we daarheen. Nadat 
iedereen wat had gegeten kwamen we terug bij de boten en deden de regenpakken weer aan. Er 
kwam een scoutinggroep aan die ons gingen slepen, een hele grote sleep met heel veel andere 

scoutingboten. Ze sleepte tot de Kaag en wij moesten recht door en zij rechts. Het laatste stuk 
gingen we zeilen naar het scoutingeiland. We waren eerder dan de staf toen zij kwamen hadden we 
alles opgezet en hadden we nog wat gegeten, daarna gingen we slapen. Brigit. 

 

6. Zomerkamp 2011.  
Dag 1. De eerste dag gingen we de boot 
optuigen en gingen we papa en mama en 
opa en oma uitzwaaien. Toen was ik bij 
de brug en toen gingen we naar Leiden. 
We waren bij de derde brug maar het 
was aan het regenen en we kwamen niet 
meer bij de vierde brug toen er veel wind 

kwam. We zaten vast toen kwam 
Michaels vader met mijn vader, we 
gingen drogen toen Reinier en ik en nog 
een paar in de bus. Toen we aan het 
rijden waren kwam een agent en toen 
gingen we bukken,  toen de agent weg 
was kwamen er vier mensen in de bus, 
toen gingen we weer rijden. Toen 
kwamen we aan, toen gingen we ons bed 
opmaken en gingen we soep met 
broodjes eten, toen me vader wegging 
gingen we slapen. Einde. Frank van der 
Burg. 
 

7. Zomerkamp 2011 
Dag 1. Vandaag moesten we zelf verzinnen wat we aten maar eerst moesten we een zeilspeurtocht 
afleggen met kompas. Eerst voeren we fout maar later ging het goed. De Piranha‟s hadden het 
laatste relikwie te pakken maar het scheelde maar een paar seconden of de Robben hadden hem. 
Toen we alle relikwieën  te pakken hadden gingen we maar naar de supermarkt om ons eten voor die 
dag in te slaan. Naar de supermarkt was een heel eind roeien want het kanaaltje was te smal om te 
zeilen. De Robben waren lui en bleven aan het begin wachten op een sleep, maar de Piranha‟s 
(waaronder ook zeemeeuwen) gingen roeien. De Robben kregen een sleep maar wat voor één, een 
stom stinkend bootje van 4 pk maar de Piranha‟s werden beloond om hun zware werk en kregen een 
sleep met stijl. Een mooie boot met 150 pk, dus uiteindelijk kwamen we +/- om dezelfde tijd aan. We 
gingen naar de Digros. De Robben kozen ervoor om te gaan BBQ „en en de Piranha‟s gingen een 
maaltijd eten met van alles en nog wat. De BBQ ging met veel moeite aan maar uiteindelijk hebben 
ze heerlijk gegeten. ‟s Avonds heeft Snaad de dood ge-attacked en die was toen ook verleden tijd. 
Die nacht konden we dus heerlijk slapen. Fabian.  

 

8. Zomerkamp 2011 
Dag 1. Het begon niet met mooi weer, maar we moesten een heel eind varen. Maar we gingen naar 
een blokhut daar in de blokhut was het lekker warm. 
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9. Zomerkamp 2011 

We waren vertrokken vanaf de ligplaats waar we aan een bare tocht begonnen. We moesten naar 
Leiden zeilen en dan niet door Haarlem maar er langs. Dat bleek sneller te zijn. Onderweg was het 
super slecht weer. We gingen daar eerst bij een blokhut slapen van Tjarda. Dat was voor ons een 
echte luxe. We kregen daar naar toe een lift wand het regende pijpenstelen. We hebben daar 
schone kleding aangetrokken en kregen soep met knakworst. De volgende dag zijn we op tijd 
opgestaan omdat we daar vroeg weg moesten. Maar jammer genoeg was het weer echt slecht weer. 
Dus iedereen had zijn regenpak aangetrokken en we voeren aan de wind weg en vertrokken weer. 

We hadden heel veel moeite bij de Cruquius doordat we niet door de brug konden want we hadden 
tegenwind. We moesten daardoor hard roeien en wrikken. Toen we daar doorheen waren ging het 
wel goed. Dag drie. We hadden een lekker nachtje geslapen op zeeverkennerseiland. We hadden die 
dag ons laatste beetje eten opgegeten en besloten om naar de Albert Heijn te gaan die in Warmond 
zat. Daarna vertrokken we weer naar de kamp plek waar we het kampthema te horen kregen. Dag  
vier gingen we naar Leiden voor een speurtocht aan het einde toen de Piranha‟s gewonnen hadden 
gingen we met zijn allen naar Harry Potter 7 part 2. Dag vijf gingen we verkassen naar een ander 
eiland. We moesten vroeg opstaan want alles moesten  we inpakken. We moesten die dag alle 

bagage meenemen in de boot, maar het was gelukkig maar een klein stukje. Toen we daar klaar 
waren met de tenten opzetten en de spullen inleggen mogen we de rest van de dag doen wat we 
wilden dus gingen we zwemmen. Het was koud maar het ging wel. Dag zes, deze dag hebben de 
bootsen en kwartieren zeilinstructie gegeven, dus besloten Sander en ik omdat iedereen al een 
beetje kon zeilen en wrikken naar de Albert Heijn te gaan. We hebben voor de rest niet veel gedaan.  
Dag zeven, deze dag hebben we een missie gehad. We moesten zelf koken voor 25 euro. We 
hebben toen gekozen voor een BBQ, dat was een lekker feestmaal. We hebben die avond lekker met 
een choco om het kampvuur gezeten. Dag acht, deze dag zijn we in één keer naar de ligplaats 
gevaren. Onderweg heeft de sleper ons gesleept naar de Mooie Nel want anders konden we het niet 
redden. We hebben bij de aak toen wraps gegeten en mochten we gaan slapen. Dag negen; we 
moesten vroeg wakker worden want de ouders kwamen om de kinderen op te halen en er een 
gezellige dag van te maken en om de doop bij te wonen.  Matthijs Zandbergen. 
 
 
10. Zomerkamp 2011 
We gingen naar de ligplaats 
van de aak. Toen moesten we 
alles klaar maken voor als we 
gingen. Toen we weggingen 
zwaaide ik mijn ouders uit. 
Toen we op de helft zaten was 
het alweer avond. We gingen 

naar Tjarda (de blokhut van de 
scouts), daar sliep iedereen 
perfect. Toen het ochtend was 
gingen we weer verder met de 
zeiltocht. Toen waren we 
aangekomen bij de Kaag. Toen 
we aanlegde moesten we 
meteen de tenten, spullen en 
kookspullen opzetten toen het 
avond was, was ik meteen in 
slaap gevallen. ‟s Ochtends 
moesten we vroeg opstaan. 
Toen gingen we ontbijten. Toen 
gingen we een speurtocht 

doen. Het was leuk, we gingen 
even zeilen, het was weer ‟s 
avonds en we aten andijvie 
bahhhh!! Ik was gelukkig er 
niet want toen sliep ik. Toen 
het ochtend was en bijna 
iedereen sliep nog gingen we 
ontbijten.  
 
 

11. Zomerkamp 2011 
Het was een leuk kamp. Op de 1e dag was het geen mooi weer 
en daarom had de staf een blokhut gehuurd. Daar sliepen we 
één dag. Dag 2; we moesten vroeg op omdat we naar een ander 
eiland gingen, maar de wind stond niet goed en daarom vroegen 
we een sleep. En daar was de scoutinggroep waar wij geslapen 
hadden. Toen we op dat andere eiland aankwamen waren daar 
nog meer scoutinggroepen. Eerst moesten we de tent opzetten 
en daarna gingen we eten maar dat was om 23:00 uur, maar 

Wout, Matthijs en ik lagen al te slapen. Sander Buitenhuis 

Zeeverkenners gespot op de webcam van De Kaag!  
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12. Zomerkamp 2011 

Het was leuk om naar de stad 
of het dorp te gaan. Zaterdag 
en zondag waren niet zo leuk 
met al die regen. De speurtocht 
in Leiden en de zeilspeurtocht 
waren leuk en wel gezellig. De 
hele week door moesten we 
naar die dingen zoeken: de 
steen van wederkeer, de 
onzichtbaarheidsmantel en de 
zegevlier. Met de bak waar ik in 
zat hadden we de steen en 
toverstok gevonden. We hebben 
een nacht in een blokhut 
geslapen, een paar nachten in 

een tent en de laatste nacht in 
de aak. Rochelle 
 

13. Zomerkamp 2011 

Dag 1: zeilden we naar 
Hillegom, maar dat ging 
niet dus mijn vader met 
zijn bus naar Hillegom 
Dag 2: gingen we naar de 
Kaag 
Dag 3: gingen we naar 
Warmond 
Dag 4: gingen we naar 
Leiden en daar hadden we 
een speurtocht 
Dag 5: gingen we naar een 
oude boerderij 
Michael 

 

Waterwelpen zomerkamp 2011. 

Karlijn Broek, 8 jaar, was voor het eerst mee op zomerkamp van de  

waterwelpen en vond het allemaal best wel spannend maar vooral heel erg  

leuk. Hier haar verslag.  

Ik heb maar één keer heimwee gehad omdat we ‟s avonds laat in het donker 

van de ene tent naar de andere tent moesten verhuizen omdat de tent lek  

was. Er sliepen zeven meiden in een tent en er was ook nog een jongenstent. 

Van de zeven dagen hebben we 3 dagen zon en 4 dagen regen gehad. Er  

zijn nog wel wat kinderen naar huis gegaan omdat ze heimwee hadden dat  

was jammer want het was heel leuk.  Erik Struik was een Indiaan en Eric Kops een Eskimo. We 

zijn in kano‟s van de aak naar Leiden geroeid om te winkelen en ik heb een heel leuk poesje 

gekocht en kitkat. In Leiden moesten we een ruilspel doen, met 20 cent iets ruilen en wij hadden 

als laatste een plak worst van een oude mevrouw. Mandy had voor niks een doos chocolaatjes en 

die waren lekker. Ook mochten we “staf voor één dag zijn” dus moesten we zelf met hulp van de 

echte staf een spel bedenken. Dus hadden we drie groepjes: Timo, Sanna en Afra, Mirthe, Didi, 

Mandy en Bas, Karlijn, Sjoerd en Dita. Hier kon je een insigne mee verdienen. We hebben 

pannenkoeken gegeten die door Eric en Bas gemaakt zijn en twee keer pasta. Ook tussen de 

middag soep met brood. Maar het leukste was toch wel zelf broodjes bakken die we dan mochten 

vullen met hagelslag of iets anders. Het luchtbed van Mandy was lek en daarmee mochten we 

gaan kanoën, met zwemvest aan probeerden we naar het andere eiland te komen maar we 

moesten steeds een stukje terug omdat er nog meer boten aankwamen. Op het eiland mochten 

we spelen.  Ook mochten kinderen met zwemvesten aan van de aak af springen. Op de laatste 

dag was de doop. We moesten eerst achter een windscherm gaan staan en toen kwam Neptunus 

en die  zei dat ik zo dol was op afwassen. Daarna werden we ingesmeerd met modder, in mijn 

haren, in mijn shirt, op mijn armen en benen. Teun werd echt staf en die werd vastgemaakt aan 

balken en die mochten we onderspuiten met verf. Hij had wel een bril op hoor. Daarna moesten 

wij op een surfplank gaan zitten en Teun moest ons in een kano gaan redden. Vanaf de aak was 

een glijbaan en daarmee ging je zo een bad met modder in. Je werd aan je voeten nog even 

getrokken zodat je helemaal onder zat. Daarna mocht je het water in om af te spoelen. Gelukkig 

hoefde we niets vies te eten. Jammer dat er kinderen niet mee waren of weggingen want het was 

echt heel leuk en ik ga volgend jaar weer. 
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Reflecties van een gewezen schipper 

Het was een mooie tijd geweest. Maar zoals aan alles, kwam er 
ook aan mijn schipperschap een eind. Ik vond het tijd worden om 
hiermee te stoppen, zodat ik zelf andere dingen kan oppakken. 
Daarom heb ik op de slotdag van het zomerkamp – geheel 
volgens het thema van de dag It all ends (Harry Potter 7 part 2) – 
de figuurlijke helmstok overgedragen aan mijn opvolger. Ik kan 
wel terugkijken op een mooie periode dat ik aan het roer stond. 
In januari 2005 kwam ik in een goed geolied stafteam terecht. Na 
een prachtig zomerkamp in Friesland gingen 2 stafleden met de 
kaderbak (bijna alle toenmalige bootsen en kwartiermeesters) 
naar de wilde vaart. De schipper ging stoppen om een echte 
schipper te worden (hij kocht een boltjalk om op te wonen in 

Rotterdam) en een ander staflid wilde meer met de T.H.T. doen. 
Zo bleven we met z‟n tweeën over. 
Ondanks dat we met z‟n tweeën waren, hebben we een prachtig 
zeeverkennersreddingsplan gemaakt en uitgevoerd.  
 
 

 

Andere mensen uit de groep sprongen bij toerbeurt in bij de opkomsten en kampen om toch een 
gedegen programma neer te kunnen zetten. Uiteindelijk zijn we zelfs naar NaWaKa bij Zevenaar in 
2006 kunnen gaan. 

Na de zomer van 2007 waren de toenmalige kaderbakleden 2 jaar bij de wilde vaart geweest, dus was 
de tijd rijp om daar te mogen ronselen. Daar begon ik met het werven van een stafteam. Uiteindelijk 
heeft dit een veelzijdig stafteam opgeleverd. 
Intussen heb ik een gezond financieel beleid gevoerd, waardoor we nu een klein spaarpotje hebben. 
Hier kunnen we de komende periode de vruchten van plukken door wat zaken te vernieuwen en op orde 
te brengen. Dit beleid heb ik ook toegepast op de groep (als penningmeester) en daar zijn ook 
spaarpotjes ontstaan. Maar deze hoefden we alleen niet altijd aan te tasten. We hebben 2 vletten 

(gedeeltelijk) gedoneerd gekregen, 2 gerestaureerd en ook nog eens wat nieuwe tenten gekregen. 
Ondanks het strakke financiële beleid, hebben we wel veel mogelijk gemaakt. Zo behoorde een aantal 
jaar Fundays Camp in Walibi World tot het assortiment, een excursie naar Nemo en VOC-schip 
Amsterdam, naar de Koninklijke Marine, zeilopkomsten met andere Scoutinggroepen, filmnacht in de 
blokhut, trapperskamp op de Veluwe, Sinterklaaskampen en zomerkampen in Friesland (ondanks de 
stijgende brandstofkosten). 
Intussen doen we ook mee met de JeugdSportPas Velsen, wat leden oplevert. Aan de Nationale 

Scoutingloterij, wat een beetje extra geld oplevert. 
Het stafteam dat er nu zit weet wat ze van elkaar kunnen verwachten en maakt daar goed gebruik van. 
Ik zal zelf nog wel nauw betrokken blijven bij de zeeverkenners, maar nu eindelijk eens gewoon als 
stuurman. De dingen die ik hierboven genoemd heb, heb ik niet allemaal alleen mogelijk kunnen 
maken. Daar heb ik de hulp voor gekregen van anderen binnen onze groepsvereniging. Hen wil ik tot 
slot dan ook uitdrukkelijk bedanken! Sander Meinema 
 

Bouwaanvraag loods 
 
Enige maanden geleden zijn de eerste tekeningen en 
formulieren naar de gemeente Velsen gegaan voor de 
principe aanvraag voor de bouw van een loods op de 

ligplaats. Hierop zijn enkele op- en aanmerkingen 
gekomen vanuit de gemeente. Met deze gegevens is de 
bouwcommissie aan de slag gegaan en in week 31 is de 
officiële aanvraag voor de bouw van een loods op de 
ligplaats ingediend bij de gemeente Velsen en 
Rijkswaterstaat. Het wachten is nu op de officiële 
vergunning en zodat er nog voor de winter gestart kan 

worden met de bouw.  De bouwcommissie. 
 


