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: december 2011

Dringende oproep:

Graag uw aandacht voor het volgende:

Binnen de vereniging zijn wij
dringend op zoek naar:



Een voorzitter
secretaris

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

Al enige tijd vindt u in deze nieuwsbrief een oproepje voor een
nieuwe voorzitter. Dit is niet voor niets. Na het afscheid van Arno
Zandbergen als voorzitter van onze vereniging is deze plek nog
steeds vacant. Ook komt daar in januari 2012 de functie van
secretaris bij. Wat betekent dit voor de vereniging. Als er geen
opvolging komt dan ontstaat een zeer ongezonde en ongewenste
situatie, immers een vereniging zonder bestuur wordt stuurloos.
Daarom deze serieuze oproep aan alle leden en niet leden van onze
scoutinggroep. Ben jij diegene die het bestuur wil komen versterken
of heb je aspiraties om het bestuur te leiden. Of ken jij iemand die
dit leuk c.q interessant vind? Meld dit dan met spoed aan via
secretaris@de-ruyter.nl.

Wat doet het bestuur van onze scoutinggroep.

Agenda:
Op de zaterdag:
Waterwelpen:
9.30 – 12.00 uur
Zeeverkenners
13.00 – 17.00 uur
Voor meer info en overige
informatie; zie

www.de-ruyter.nl
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Het bestuur van de vereniging houdt zich bezig met de bestuurlijke
zaken die komen kijken bij het draaiende houden van een vereniging
en zorgt er voor dat er achter de schermen zaken besproken worden
die in het belang zijn van de vereniging. Het bestuur bespreekt en
regelt de financiële zaken en onderhoud contacten met de stafteams
en Scouting Nederland en pakt grote zaken aan zoals bijvoorbeeld
de nieuwbouw op de ligplaats. Het bestuur bewaakt de toekomst van
de vereniging, zodat de jeugdleden kunnen blijven genieten van het
spel. Zij bemoeit zich niet met de inhoudelijke spel- en
zeilopkomsten, maar met de grote lijnen en doelstellingen van de
vereniging. Het bestuur komt maximaal zes maal per jaar bijeen en
bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en een aantal
leden.
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Overvliegkamp 2011
Het jaarlijkse overvliegkamp vindt traditiegetrouw plaats eind
september/begin oktober, met het bijbehorende weer. Maar dit
overvliegkamp had meer weg van een dagje zomerkamp, zoals
Eric Kops opmerkte. Inderdaad; in plaats van regenpakjes,
modder en meer van dat soort ellendige dingen, had iedereen
een zwempak aan en was niet uit het water te krijgen. Zaterdag
ochtend werden de kinderen ontvangen en ging men aan het
eerste spel beginnen. Er werden twee teams gevormd; het ene
team moest een route uitzetten richting De Watergeus en het
andere team moest het spoor gaan volgen. Er kwam een kink in
de kabel want bij De Watergeus was blauw alg geconstateerd,
via een lange omweg (bedankt Matthijs en Sander) wandelde de
ploeg weer terug naar de aak. In plaats van de traditionele
macaroni-maaltijd werd er met dit weer natuurlijk de barbecue
aangestoken. Er waren dit jaar vier kinderen die overvlogen van
de waterwelpen naar de zeeverkenners. Dit kan natuurlijk niet
zomaar en ze moesten eerst een spel volbrengen. Later in de
avond werd er voor de zeeverkenners een spannende
spooktocht gehouden. Lijken vielen uit de boom, skeletten
hingen in het bos, er klonk spannende muziek en natuurlijk niet
te vergeten Eric met een kettingzaag. Hierna gingen de kids
lekker slapen. Op zondag werden de eerste kinderen al om
8.30 uur wakker en het weer was weer super. Er werd
gekanood, gezwommen en gespeeld in en rond het water. De
tenten moesten weer afgebroken worden en dat is voor een
geoefende zeeverkenner geen enkel probleem, voor je er erg in
had zaten alle tenten weer keurig in de zakjes en kon er
opgeruimd worden. Als afsluitend spel was er door de staf
midden op het Kleine IJ een driepoot gepionierd met een
scheepsbel in de nok. Het spel was om de stafleden die op de
driepoot stonden in het water te krijgen, met behulp van ballen
en waterzakjes. Er mocht gebruik worden gemaakt van kano’s,
een lelievlet of zwemmend. Hierna was het tijd om af te sluiten
en de jaarlijkse groepsfoto te maken.
Overvliegen
Voor iedereen die niet bekend is met de gebruiken van de scouting;
overvliegen is een officiële gebeurtenis waarbij een jeugdlid van de
ene groep, wat hij/zij ontgroeid is, naar de volgende (oudere) groep
gaat. Bij onze scoutinggroep gebeurt dit tijdens het overvliegkamp.
In dit geval gingen vier jeugdleden van de waterwelpen naar de
zeeverkenners. Didi, Sanna, Dita en Timo zijn na dit kamp
zeeverkenners. Overvliegen gaat natuurlijk niet zomaar, daar moet
je wel wat voor doen. “Er moest een catamaran gepionierd worden
van surfplanken”; aldus Dita. “Deze catamaran werd zwemmend
voortgetrokken door waterwelpen” verteld Sanna. Ze moesten bij de
lelievlet komen die op het water lag en mochten daarbij gehinderd
worden. Alle vier hebben het gehaald en mochten meteen bij de
zeeverkenners aansluiten, wat betekende dat ze ook meteen mee
mochten doen met de spooktocht die ’s avonds op de planning
stond. Didi vindt het wel een beetje spannend om naar de
zeeverkenners te gaan, maar wel leuk. En het is fijn op
zaterdagmiddag, dan kan ze ’s morgens uitslapen.
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De nieuwste high-tech nu ook op de Goede Verwachting.
Zoals menigeen onder jullie wel hebben gezien heeft de technische staf niet stilgezeten deze zomer.
Gelijk na het geslaagde zomerkamp is begonnen met het inbouwen van een AIS ( Automatic
Identification System) systeem. Dat had de nodige voeten in de aarde want zomaar eventjes lukraak
wat kabels trekken is het niet. Er zaten nog wel wat eisen aan vast. Maar we hebben het gefixed en
het systeem is naar behoren in werking gesteld. Heel erg mooi en leuk natuurlijk maar in onze ogen
nog niet af...... het systeem kan veel meer maar dat kost de nodige knaken en die hebben we hard
nodig om de vloot te onderhouden en de nieuw te bouwen loods te financieren. Tsja, daar zit je dan
met een mooi systeem wat niet af is. Toen hebben we de stoute schoenen maar aangetrokken en gaan
zoeken naar iemand die ons zou kunnen helpen het systeem af te maken. Diegene hebben wij
gevonden in de firma Stentec uit het pietoreske Heeg. Zij hebben ons voorzien van een gloednieuwe
navigatie software pakket inclusief de bijbehorende digitale waterkaarten. Dit geheel geintegreerd met
het AIS systeem geeft ons nu vele extra mogelijkheden. Via het GPS systeem wordt onze locatie,
koers en vaart gelijk op kaart geplot hetgeen ons de ellende van wegwaaiende kaarten e.d. bespaard.
Wij zien nu vanuit ons stuurhuisje andere, met AIS uitgeruste schepen varen en beschikken gelijk over
alle gegevens van dat schip zoals naam, marifoonroepnaam, bestemming en koers en vaart.
Tegelijkertijd zijn wij ook zichtbaar voor andere AIS gebruikers (dit zijn ook de brug- en sluiswachters
van de doorgaande vaarroutes alswel "oom" agent...). Al met al zijn wij er mega blij mee en danken
Stentec voor de sponsoring van deze software.
Namens de technische staf: Ron v S.
Sop- en klusdag blokhut
Op zaterdag 29 oktober a.s. willen we met een aantal ouders de
blokhut weer eens even lekker onder handen nemen. Er zal
worden gesopt worden en kleine klusjes worden gedaan. We
willen om 9.30 uur beginnen en hopen om 12.00 uur klaar te zijn.
Ik hoef u niet te vertellen dat vele handen licht werk maken, dus
we zullen het erg op prijs stellen als u aanwezig zou kunnen zijn.
Wij zorgen voor koffie/thee met een koekje, neemt u een
emmertje en dweiltje mee?
Erik Struijk stopt als staflid bij de Waterwelpen.
Na 10 jaar staflid van de waterwelpen waarvan 5 jaar als schipper
stopt Erik Struijk bij de Waterwelpen. We zijn hem gelukkig niet kwijt
voor de vereniging want hij zal nog binnen de vereniging actief blijven.
Erik bedankt voor je inzet voor de waterwelpen.

Nieuwsbrief nr.24

Waterscoutinggroep Michiel Adriaenszn de Ruyter Velsen

oktober 2011

