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Agenda: 
 

Elke zaterdag  
 

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: februari 2010 

Hulp gevraagd: 
 

Binnen de vereniging zijn wij 
dringend op zoek naar:  
 

 Ouderraadsleden 
 Voorzitter 
 Penningmeester 
 groepsbegeleiding 

     En nog meer…… 
 

Neem vrijblijvend contact op 
met voorzitter@de-ruyter.nl of 
ouderraad@de-ruyter.nl 
 
 

Herfstkamp 2010             nr.4 
Waterwelpen 
 
Ik vond de Heerenduinen het 
leuks, de glijbaan ook heel leuk 
en de duikplank ook heel leuk. 
En de duinen ook heel leuk. En 
om vijf uur ook heel leuk en alles 
heel leuk en slapen ook nog en 
de speurtocht ook leuk! 
Don 

 

 Herfstkamp 2010             nr.1      
waterwelpen 
 
Er kwam een ontdekkingsreiziger 
dat was leuk en we gingen 
duizend stukjes zoeken en 
daarna kleuren en we gingen 
zwemmen. En we gingen van de 

glijbaan en nu gingen ik en Timo 
drop snoepen en Erik Kops wist 
het niet en dat was heel leuk. En 
we zijn vrienden voor het leven 
en echt voor altijd.  
Owen Beuving          

 
 

Waterwelpen-wet in een nieuw 

jasje.  

 

Herfstkamp 2010            nr.2 

Waterwelpen  
 
We gingen zwemmen en 
spelletjes doen dat was wel 
leuk! We hebben onze bedden 
opgemaakt. En een landkaart in 
stukjes. Die moesten we als een 

puzzel in elkaar zetten en dan 
op papier plakken. Eigenlijk 
moesten we de stukjes ook 
zoeken, maar de andere groep 
had ze al gevonden. Dat was 
jammer. Bij de normale 
spelletjes gingen we 

„balletjetrap‟ doen. Dat was 
leuk! En daarna gingen we naar 
het zwembad. 
Myrte 
 

Herfstkamp 2010          nr.3 
Waterwelpen  

 
Het was de eerste dag in de 
blokhut en toen ging we 
balletjetrap doen en toen 
gingen we galgje doen en toen 
kwam Columbus en vertelde 
dat hij een ontdekker was 
omdat hij Amerika ontdekt 
had. En toen gingen we naar 
het zwembad met een bus.  
Alex 

 

 

 

mailto:nieuwsbrief@de-ruyter.nl
mailto:voorzitter@de-ruyter.nl


Nieuwsbrief nr.19           Waterscoutinggroep Michiel Adriaenszn de Ruyter Velsen                 december 2010  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Contributie 

De contributie van leden is de grootste inkomstenbron van de vereniging. 
Als de contributie nog niet voldaan is, wilt u dat dan zo snel mogelijk doen? 

Herfstkamp 2010          nr.5 
waterwelpen 
 
Ik was in het zwembad, het was 
Halloween geweest er was ook 
een monster met zijn oogballen 
in zijn mond er was ook nog 

een monster die bang was voor 
mensen en dat was grappig. Er 
was ook nog één die had een 
dikke neus en dat was mijn 
„matie‟ en die ging mij bang 
maken en ging ook een 
brandalarm af. Iedereen in het 

zwembad was ongerust en ik 
had ook een vriendje mee en 
dat was mijn verhaal.  
 

Herfstkamp 2010            nr.6 
waterwelpen 
 
We zijn om 6 uur opgestaan, we 
gingen toen meteen aankleden 
en eten. Toen gingen we naar 
de duinen om sporen van dieren 

te zoeken. We hebben er zes 
gevonden en met gips hebben 
we de afdrukken afgedrukt. We 
hebben ook naar de bunkers 
gekeken. Toen we weer bij de 
blokhut waren hebben we 
hetzelfde als de dierensporen 
gedaan maar dan met handen. 
Groet Romme 
 

Herfstkamp 2010       nr.8 
Waterwelpen 
 

Zaterdag gingen we zwemmen, 
zondag gingen we naar het 
strand. Niet naar het strand zelf 
maar naar de duinen. Daar 
gingen we voetsporen zoeken 
van dieren en we hebben een 
afdruk gemaakt van onze 
handen voordat we weggingen 
moesten we eten en zo en toen 
we er uit moesten was het 5 uur 
en ik was moe, heel moe, want 
we gingen om kwart voor 10 
naar bed, dat was laat en we 
gingen een party houden. 

Groetjes Mandy.  
 

Herfstkamp 2010            nr.7 
waterwelpen 
 
We hebben in de duinen 
voetafdrukken gezocht en toen 

er gips ingedaan want dan krijg 
je de voetafdruk in het gips. En 
we zijn in veel bunkers 
geweest, het was geweldig en 
gister zijn we in het zwembad 
geweest en de staf ging ook 
mee en in de stroomverstelling 

hebben we haast de hele tijd 
geweest. En als hij uit was 
maakte we er zelf één door 
rondjes te rennen in het water 
en we hebben een golfslagbad 
gemaakt en we hebben een 
leuke speurtocht gedaan. 

Groet Timo 
 

 

 

 

Herfstkamp 2010 waterwelpen                                            nr.9 
 
Opstellen, Lars & Don werden geïnstalleerd. Saai hoor! Na dus we 
gingen blikkietrap doen. Jordy was hem. Ik, Myrte en Sanna gingen 

achter de blokhut verstoppen. Jordy zag ons en zei: “jullie zijn 
gebuut” toen op dat moment schiet iemand de bal weg dus we waren 
vrij. Toen zag Jordy ons weer dus weer de bal weggeschopt. Het was 
ondertussen twaalf uur en we gingen eten. Ik had geen lunchpakket 
mee, ik kreeg honger, ik krijg het koud en werd wit. Sanna ook. We 
gingen naar het zwembad heel gezellig hoor. Daarna gingen we de 

stafleden vastbinden vettttt!!!!! Ik kan wel duizend uitroeptekens 
zetten. DJ Didi van der Putten 

Herfstkamp 2010 waterwelpen                                                                                                 nr.10 
 
We gingen naar de duinen en een paar kinderen gingen in de bunkers en het was heel leuk. En we gingen 
voetsporen zoeken van een dier. 
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Herfstkamp 2010 waterwelpen                                                                                            nr.11 

 
Vandaag zijn we opkomst Yes!!. Als allereerst hebben we ons bed opgemaakt, nog niet helemaal. Daarna 
moesten we opstellen, dat ging best goed en er werden ook twee kinderen geïnstalleerd; Don en Lars. 
Twee kinderen erbij! Daarna hebben we balletjetrap gedaan. De tweede keer was Jordy hem en toen ik 
was gebuut werd de bal weggetrapt en dat gebeurde drie keer achter elkaar haha. Toen we in de blokhut 
waren kwam Columbus. We moesten een speurtocht doen en stukjes kaart vinden en het in elkaar en 
inkleuren was best leuk. Daarna gingen we naar het zwembad; LEUK! We kregen een raketje; lekker. 
Toen we weer bij de blokhut terug waren gingen we een soort communiceer truc voor boten op zee met 
een zaklamp. Niet die boten; die deden het met een kaars, dat is best lang geleden maar nu met een 
zaklamp - - . . /. -/- -/. - . - /. - /- -/. - . -. We hebben over heerlijke erwtensoep gegeten!! 
Mmmmmmmmmmmm LEKKER! 
Sanna van de Putten 
 

Herfstkamp 2010                   nr.1    
Zeeverkenners 
 
We begonnen ‟s avonds met een 
gezellig muziekje toen we 
aankwamen. We mochten ook gelijk 
onze tassen in de aak zetten maar 

we moesten beginnen met het 
opzetten van de tent en het 
zeilklaar maken van de boot. Toen 
we daarmee klaar waren gingen we 
een zeilspel doen met seinen en 
posten. Het ging niet zo goed omdat 
het zeilen niet wou. We gingen door 

een aanwijzing van Sjarrel toch nog 
naar een post. We moesten bij die 
post een spel doen met tikken en 
nummers het ging als volgt: we 
kregen één nummer die je moest 
onthouden en toen moesten we op 
een punt gaan staan waar het 

tikspel begon. De bedoeling was om 
alle vijf te tikken als je dat had 
gedaan moesten de mensen die 
getikt zijn terug naar hun plaats. 
Het ging om de tijd. Toen we naar 
een andere post wilde gaan ging het 
niet want we konden niet goed 

tegen de wind indraaien. Toen zijn 
we maar terug gegaan en hebben 
de boot „nacht-klaar‟ gemaakt en 
daarna even de tent inruimen. Toen 
nog wat chocolademelk drinken en 
naar bed maar. Matthijs 
 

 

Herfstkamp 2010            nr.3 
Zeeverkenners 
 
Vandaag was het steenkoud 
buiten en regende de heeeeele 
dag. De zeeverkenners gingen 
een speurtocht in Haarlem 
doen. Enfin… vanwege de harde 
wind had de staf besloten de 
kinderen te slepen. Opeens 
hoorde we een hele harde knal 
en toen gesis…. Natuurlijk was 
de sleper weer eens kapot. 
Gelukkig dankzij Sander en het 

zakmes van Sjarrel konden we 
het maken. Bart had Ron een 
foto gestuurd met zijn iphone 
zodat we wisten hoe we alles 
moesten fiksen. Aan het eind 
van de dag kwamen de 

kinderen en staf weer op de aak 
aan. Daar hebben we onze 
slachting-skills losgelaten op de 
pompoenen en hebben we daar 
soep van gekookt. In de avond 
hebben de kinderen Halloween 
pompoenen geknutseld en het 
resultaat was erg leuk. 
Sommige hadden zelfs 
schroeven nodig….!. Daarna 
hebben we nog een spel gedaan 
en zijn de kinderen lekker rozig 
hun bedden in gegaan. 
 

Herfstkamp 2010   nr.2   
Zeeverkenners 

 
‟s Morgens werden we al 
vroeg wakker en bleven we 
wachten tot de staf ons 
kwam halen. We gingen de 
boot zeil klaar maken en de 
tent af breken. Na het 

ontbijt gingen we een spel 
spelen. We dachten dat er 
niet veel wind stond maar 
er waren hele harde 
windvlagen, toen we 
terugkwamen bij de aak 
gingen we de boot 
aftuigen. Toen Michael en 
Frank pannenkoeken aan 
het bakken waren ging de 
rest de masten, vlonders 
en grootzeil opruimen. 
 
 

Enkele briljante uitspraken tijdens herfstkamp 2010 Zeeverkenners 
 
Matthijs Z na een speluitleg: “mijn hart klopt helemaal; ik ben voor de helft een geboren rietzeiler”. 
Sjarrel Bleker na het openen van de dieseldop: “eh, waar moet het water in?” 
Patrick de Groot: “Ik heb geen longinhoud” 

Jessica Burger als reactie: “dat is lastig leven” 
Sander Meinema tegen de zeeverkenners: “willen jullie nog naar de supermarkt?” 
Fabian Nijhof: “wat moeten we daar doen?” 
Frank Kieftenbeld aan boord van de aak: “het lijkt wel of we drijven” 
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 Roeiwedstrijden 2010 Zeeverkenners 
 
Vorige week (16 oktober) waren de roeiwedstrijden. Sander 
had zijn talent als organisator aangewend. Helaas waren de 
weergoden niet heel gunstig gezind. Was dit misschien de reden 
waarom De Ruyter ging zigzaggen en een riem brak?? 

Mark                          

 

Jaarlijkse sop- en klusdag  
 
Op 6 november hebben we met veel enthousiaste ouders de blokhut 
weer eens goed onder handen genomen. En het was nodig gezien het 
aantal liters sopwater wat gebruikt is. Ook is er veel opgeruimd met 

als resultaat dat de „grijze afvalbak‟ tot de nok gevuld was. De 
blokhut ziet er weer schoon en fris uit. Alle hulpvaardige ouders heel 
hartelijk bedankt voor jullie tijd en inzet en hopelijk weer tot volgend 
jaar! 
De ouderraad en staf  

Droogleggingsfeest 6-11-2010 Zeeverkenners 
Vergeet Holland Casino, stop met illegaal pokeren: zaterdagavond was er maar één plek waar je 
gulden echt een daalder waard was: de Casino-avond op 6 november 2010 in de blokhut! Voor de 
gokverslaafde zeeverkenners was speciaal ter gelegenheid van de drooglegging van de vletjes (die 
13-11 het water uit gaan) de blokhut omgetoverd tot een heus casino! De avond begon om 20.00; 

ruim voor deze tijd waren de gasten al aanwezig om zich te ontdoen van hun geld. De muziek stond 
al aan, naast het toepasselijke Viva Las Vegas van Elvis en Pokerface van Lady Gaga kon natuurlijk 
BlØf ook niet ontbreken. Na het verkrijgen van het entreebewijs werden deze hebberige, maar 
nieuwsgierige verkenners welkom geheten in de bar van het casino. Vervolgens werd men naar de 
casinohal geleid, waar de rest van de croupiers, gepast gekleed,  al achter de tafels zat om geld af te 
troggelen. Allereerst werd medegedeeld dat dit feest nog een tweede reden had; namelijk het vertrek 
van Jerry Bleeker bij de zeeverkenners. Jerry stopt na 3 jaar met het actief begeleiden van de 
zeeverkenners, en zal zich vanaf heden namens de “schilderspeltak” richten op het onderhoud van de 
aak. Het ontkurken van de champagnefles gebeurde natuurlijk, al geheel volgens thema, feestelijk: 
met de gebruikelijke spanning, grote plop en veel champagne in de lucht. Van een drooglegging was 
inmiddels niet meer te spreken. Toen volgde Jerry‟s afscheidsspeech: “Bedankt, en laten we 
beginnen!” Na deze woorden kon de avond natuurlijk pas écht beginnen! Er waren verschillende 
speltafels waar iedereen geld kon inzetten om vervolgens hun winst te behalen met behulp van goed 
geluk, lef en tactiek. Het geld kon natuurlijk ook verloren gaan aan de hebberige staf, oftewel: “Win 

big or lose it all”! Met Bart aan de BlackJacktafel was het goed boeren; de dealer zag zichzelf keer op 
keer verliezen en even leek het erop dat hij meer geld dan kaarten deelde. Ook Jerry bleek een echte 
gokker. Aan zijn tafel werd de sport van het dobbelen beoefend. Hoge ogen gooien werd hier rijkelijk 
beloond en Jerry zag zijn oude speltak het geld voor zijn neus weg spelen. Wie genoeg had van chips 
inzetten kon naar de bar om ze daar te eten. Frisdrank was in overvloed te koop aan de bar met 
Jessica en Patrick, daar kon het geld over de balk gesmeten worden om te trakteren op nog een 
ronde. In het casino gaf Sander Meinema ook veel rondes weg, de bal draaide ronde na ronde aan de 
roulettetafel en helaas voor de gokkers draaide het geluk met Sander mee. Zwart óf rood was vaak 
onvoldoende om te winnen. Degenen die zwart zagen van de schulden of in het rood stonden konden 
bij de bar terecht voor de speciale opdrachten om nieuw kapitaal te verdienen. Tevens waren er deze 
avond ook twee mystery guests aanwezig, genaamd Eric & Erik. Aan hun tafel was alles een raadsel, 
allerlei vreemde opdrachten werden uitgevoerd om maar een beetje geld te kunnen verdienen. Een 
goede daad is goud waard, uiteindelijk bleek dat ook bij deze geheimzinnige gasten uit te komen. Al 
met al werd het een complete avond: roulettetafels werden bespeeld, champagne werd geschonken, 

plaatjes werden gedraaid, het was genoeg om duizelig van te worden. Helaas maakte de klok om 
22.00 een eind aan het gedans en gegok, de ouders hadden zich alweer in de blokhut verzameld en 
het werd een vol huis binnen. De grootste kapitalisten kregen nog een beloning; een zilverstaaf of 
zakgeld voor het winnen van het meeste geld. Nu was de avond echt op zijn einde en met een volle 
buik en lege zakken ging iedereen, hopelijk tevreden, naar huis.  
Namens de staf; bedankt voor alle inzet.                                                          Pablo Paparazzi 
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Prettige kerstdagen 
en alle goeds, geluk 
en gezondheid voor 
2011! 

Loodsen 

Op een donkere avond aan het einde van de maand oktober hing er een mist 
van mysterie in de lucht. Op een onbekende locatie die ook wel met de 
naam blokh. aangeduid wordt kwam een mysterieus gezelschap bijeen. 
Onder de code naam "tussen nieuwjaar en kerst" hadden de deelnemers, het 
over project "oude koeien uit den schloot". Dit project ging over in het 
verleden behaalde resultaten die wel garanties voor de toekomst bieden. 
Hoewel het project strikt top secret is, is uw verslaggever wel geautoriseerd 
om enige details van project "oude koeien uit den schloot" te onthullen. Er 
werden details besproken met aansprekende codes als Nawaka 1997, 
zomerkamp 1992, zeilwedstrijden, roeiwedstrijden, Nawaka 2002, 
overlevingskamp Ardennen en zo nog veel, maar hiervoor is uw 
verslaggever niet geautoriseerd om zelfs maar de codenamen te onthullen. 
Ook werd er nog even speciaal stil gestaan bij leden van het genootschap 
die ons ontvallen, maar zeker niet vergeten zijn, uw verslaggever kreeg 

toestemming om in deze absolute primeur te onthullen. De leden van het 
gezelschap hebben deze avond gezamenlijk even stil gestaan bij hun 
ontvallen kameraden: Johan Koreman en Carlo Ruijgrok. Behalve dit 
moment van bezinning voor de aanwezige werd er vooral euforisch 
gesproken over de wildste belevenissen en plannen voor de toekomst, 
nieuwe plannen werden gesmeed en oude plannen van tafel geveegd. Al met 
al was uw verslaggever getuige van een bijeenkomst van zeer diverse maar 
toch zeer eensgezinde kameraden voor het leven die geen zins van plan zijn 
om dit ooit op te geven. Ongetwijfeld gaat deze bijeenkomst nog een 
staartje krijgen, maar er is uw verslaggever toevertrouwd dat hier nooit een 
pijl op te trekken is. Somewhere, some place, some time.                  Geert 

Drooglegging vletten 

Zaterdag 13 november ging, al vroeg in de ochtend, een 
ploeg zeeverkenners met hun staf aan het werk om de 
vletten weer op het droge te krijgen. Met hulp van Marco  
en zijn kraan was dit klusje in een half uur geklaard! 
Bedankt Marco; we hopen dat we in het voorjaar weer 
een beroep op je mogen doen. 
 

 

 

  

Oproepje!!!! 
Voor het opknappen van de vletten is veel materiaal nodig. Heeft u voor de scoutinggroep nog 
wat staan wat u zelf niet meer gebruikt maar nog prima is voor het opknappen van de vletten 
laat het ons weten of geeft het mee. Wij zijn onder andere op zoek naar: verfkrabbers, 

staalborstels, kwasten, verf, schuurpapier etc. etc.  
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Sinterklaas opkomst 2010 (waterwelpen & zeeverkenners) 
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Sinterklaaskamp  4 en 5 december 2010 (Zeeverkenners) 
We kwamen aan, allemaal surprises stonden er midden van de kamer tafels. Daar lagen kaartjes op. 1 
tot 6 en groene kaartjes. Het was de grote versie. Er werden teams gemaakt. Michael en Brigit 

4 december, zaterdag (Zeeverkenners) 
Het winterweer buiten. Er lag 10 centimeter 
sneeuw. De zon scheen. De surprises werden aan 
de lopende band aangevoerd. Midden in het 
zeeverkennershok stonden 3 tafels in een vierkant. 
Daarop lagen allemaal kaartjes met de nummers 1 
tot en met 6 als een speelbord verspreid. Als er een 
pion op het nummertje één kwam, moest het team 
een vraag beantwoorden zoals wat dit jaar het 
grote probleem  met de pakjes was. Bij nummer 
twee moesten ze tekenen, bij drie uitbeelden, vier 
een opdracht, vijf een liedje afzingen en bij zes 
mochten ze een ander team uitdagen. Zo werden er 
sneeuwengeltjes gemaakt, gejaagd op Zelor 

(Sjarrel) met sneeuwballen en trefbal gedaan met 
sneeuw. Uiteindelijk heeft iedereen zijn surprise 
kunnen uitpakken. Er zaten leuke gedichten tussen. 
Brigit had wel een beetje moeite om haar schattig 
kijkende hondje  open te maken om het cadeautje 
eruit te halen. Ondertussen kwamen er wat Pieten 
van de buren langs om te strooien. Dat lieten de 
zeeverkenners niet over zich heen gaan, dus voor 
bonuspunten werd er op ze met sneeuwballen 
gejaagd en uiteindelijk waren ze weer 
terugverdreven naar hun blokhutjes. Om 17.00 uur 
ging de helft van de zeeverkenners weg, omdat die 
dachten dat Sinterklaas die avond bij hun thuis zou 
langskomen. De rest ging lekker buitenspelen om 

daarna  binnen lekkere snert, ranzige tomatensoep 
en knakworsten te eten. Jammie! Het was 
uiteindelijk tijd. Tijd om te sleeën. Jessica en 
Sander gingen met Frank, Bas, Remco, Stefan, 
Fabian, Brigit, Michael en Rochelle naar de heuvel 
om daar vanaf  te glijden. Met zijn tweeën  op de 
slee was natuurlijk het vetst.  Gelukkig had de 

familie De Rooij een slee meegenomen. Terug in de 
blokhut was het tijd om het rode lampenspel te 
doen. Hierbij werden er talloze zeeverkenners 
uitgeschakeld door een sluiperd. Daarna was het de 
beurt voor een paar zeeverkenners om de rode 
lamp te beschermen. Maar nee, de bewakers 
konden ook uitgeschakeld worden, met 

sneeuwballen. Terug in de blokhut was het tijd om 
de hit van 2010 te spelen. Weerwolven. De staf was 
creatief geweest en heeft er een Sintversie van 
gemaakt. Na vele spelen was het toch tot een einde 
gekomen en gingen de zeeverkenners naar bed. 
Hier kregen ze nog een Sint verhaaltje te horen uit 
het Grote Verhalenboek van schorre Sander. Toen 

was het bedtijd. Welterusten.                                                
Klaas Kladbloklikker 
 

5 december, zondag (zeeverkenners) 
‟s Morgens werden we wakker gemaakt. Na 

een broodje ei dat Bas had gemaakt  gingen 
we sleeën met Sjarrel en Sander. Toen we 
teruggingen naar de blokhut hadden we een 
wedstrijd gedaan. Bas en Sander zaten op de 
slee en Sjarrel op de fiets. Brigit en ik 
moesten de slee voorttrekken. We dachten 
dat we het niet zouden winnen, maar we 
hadden  toch nog gewonnen. Toen we in de 
blokhut waren kregen we wat te drinken en 
gingen we het spelletje Weerwolf van 
Wakkerdam doen alleen in de Sint stijl. 
Daarna gingen we pepernoten maken met de 
instructies van chefkok Jerry en nu wachten 
we nog tot de pepernoten/taart klaar zijn. 
Doei. Rochelle 
 

 

 


