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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:december 2010 

Hulp gevraagd: 
 

Binnen de vereniging zijn wij 
dringend op zoek naar:  
 
 

 ouderraadsleden 
 groepsbegeleiding 

     En nog meer…… 
 
Neem vrijblijvend contact op 

met voorzitter@de-ruyter.nl of 
ouderraad@de-ruyter.nl 
 
 

 Wist u dat…….. 
 
 
…….er op 30 oktober weer een 
bijeenkomst van de meest 
geheimzinnige speltak van de 
groep is?????? 

               Overvliegkamp 2010 

Nou, en daar gingen we dan op 2 
oktober, lekker op overvliegkamp. Een 
volgeladen aak, wat kinderen in de 
vletten en een ploeg die in de kano's 
de wateren van de Mooie Nel gingen 
trotseren. Aangekomen op de 

kampplaats hebben we eerst alle 
spullen een plekje gegeven en de 
tenten opgezet. Na de groepsfoto die 
gemaakt is door de razende reporter 
Erik S. zijn we begonnen met de 
spelletjes. We hebben een heerlijke 
dag gehad. Tijdens het primitief koken 

op het kampvuur waren de weergoden 
ons niet zo goed gezind. Eerst een paar 
spetters regen in de overheerlijke 
zelfgemaakte soep, daarna wat plasjes 
regen in het deeg voor ons zelf te 
bakken brood. En al gauw was er niets 
anders te zien dan doorweekte 
kinderen en waterig voedsel. Evengoed 
hebben we een heerlijk kamp gehad en 
de nodige survival technieken geleerd 
van ons themafiguur Eric K.                                                         
Jessica  
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    Wist u dat…… 
 
….. overvliegen binnen de 
scouting betekent dat je van de 

ene groep naar de andere groep 
gaat? 

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? 
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                                                 Overvliegkamp 2010 door Jack Journalist 
De zeeverkenners en waterwelpen verzamelden zich op zaterdag 2 oktober weer voor het 
gezamenlijke kamp. Dit jaar viel het wat later dan gebruikelijk, dus was er wat herfstweer te 
verwachten. De vloot werd vaarklaar gemaakt. De waterwelpen gingen kanoënd en de 
zeeverkenners zeilend naar het strandje op de Mooie Nel voorbij TeletubbielandTM. Hier zetten de 
zeeverkenners hun tenten op om te overnachten en werden de lunchpakketjes genuttigd. 
Later begon de opening van het kamp en werden groepsfoto’s gemaakt. Hierna kwam themafiguur 
Bear Grills te voorschijn uit het water om het kampthema survival verder in te leidden. Vervolgens 

werden de jeugdleden verdeeld in 4 groepjes, die de posten af gingen lopen. Bij elke post werd een 
survivaltechniek geleerd. Zo leerden ze water zuiveren met een petfles en steentjes, stof en 
houtskool. Verschillende soorten kampvuren en hun nut. Jagen en mikken met ballen. Touwklimmen 
en hutten bouwen met materiaal uit de natuur. 
Na alle posten gehad te hebben, ging iedereen terug naar de aak. Hier werd even uitgerust. 
Vervolgens begonnen de waterwelpen met hun avondeten en gingen de zeeverkenners een rondje 
hardlopen naar TeletubbielandTM om aldaar scharentikkertje te doen. Hun conditie (en die van de 
staf) moest immers op peil gehouden worden. Terug aangekomen bij de aak gingen ze de 
ingrediënten snijden voor de champignonsoep: champignons, ui en natuurlijk een vers plantje 
bieslook. Buiten was al een vuurtje opgestookt, waarop de waterwelpen met blikjes bezig waren 
champignonsoep te koken. Hiermee werden extra vuurtjes opgestookt. Daarop konden de 
zeeverkenners hun soep koken en brooddeeg bakken. De waterwelpen hadden dit inmiddels al 
gedaan en gingen naar binnen. 
Intussen was het begonnen met regenen. De zeeverkenners hadden hun kleding inmiddels 

ingewisseld voor regenkleding en gingen stug door. Het was immers bikkelen op survivalkamp, 
alhoewel er wel allemaal lekkers te eten van het vuur kwam. Na een tijdje het volgehouden te 
hebben, lukte het door het hozen niet meer om het brood te bakken. Dus gingen de zeeverkenners 
ook naar binnen. 
De waterwelpen waren net bezig hun bedjes en spullen te spreiden door het ruim. De zeeverkenners 
wachtten druipend en geduldig bij de trap, terwijl de waterwelpen hun bedjes opstapelden onder 

leiding van gaststaf en digitale fotograaf Geert. Hierna hebben we de zeeverkenners gevoed met 
broodjes knakworsten. De waterwelpen bleken ook nog wel honger te hebben, dus aten gezellig 
mee. Nadat de zeeverkenners nog een handjeklapspel gedaan hebben, was het tijd voor de 
waterwelpen om naar bed te gaan. De zeeverkenners gingen dus weer naar buiten, maar gelukkig 
was het droog en stond het kampvuur nog een beetje na te smeulen. Dit was zo aan te krijgen. 
Even later kwam de staf naar buiten met een spannend (en grappig?) verhaal over een man die hier 
nog steeds ronddoolt. De jongste zeeverkenners gingen intussen bij het andere kampvuur staan, 
want we moesten natuurlijk niet hebben dat ze niet konden slapen. Verteller Jessica droeg het 
verhaal bij het vuur voor. Na het verhaal werden de pagina’s verbrand en gingen ze in twee 
groepjes onder begeleiding op pad. Onderweg kwamen ze allemaal enge mensen tegen, die ze aan 
het schrikken probeerden te maken. Terug bij de aak aangekomen, stonden de vuurtjes nog aan. 
Het was nog vroeg voor een zaterdagnacht en iedereen was nog druk (de zeeverkenners dan, niet 
de staf). 



Nieuwsbrief nr.18           Waterscoutinggroep Michiel Adriaenszn de Ruyter Velsen                 oktober 2010 

 

 
 
Wist u dat….. 

 
… al deze foto’s 
gemaakt zijn door 
Geert Simmer 
Bedankt Geert!!!! 

 
 

 

  

Vervolg Jack Journalist 
Dus besloten we te gaan avondzeilen. Boots Bas wilde dit altijd al doen en voor veel zeeverkenners 
was het voor het eerst. Er stond een lekker zacht windje om rustig het meer over te zeilen. 
Iedereen had zijn warme kleding etc. meegenomen. Aan de overkant aangekomen, gingen de ze 
een stukje lopen. Terug bij de aak was het bedtijd. 
De volgende ochtend begon met het opruimen van alle bedjes en het platgooien van de tenten. Het 
terrein werd een beetje opgeruimd en daarna gezamenlijk ontbeten. Vervolgens hebben de 

zeeverkenners in wedstrijdvorm afgewassen. Bonuspunten konden verdiend worden door het 
gebruikte gerei van de avond ervoor ook af te wassen. 
Daarna werden de vletten zeilklaar gemaakt en de zeeverkenners, waterwelpen en een paar 
zeilende stafleden verdeeld over de vletten. In drie groepjes gingen ze naar Spaarndam. Intussen 
kwam de aak ook al in de buurt en omdat de sluis nu ook zondagsmiddag draaide, ging de vloot er 
alvast doorheen. De jeugdleden stonden bij het pad bij de brug om dit alles te aanschouwen. 
Vervolgens hebben ze limonade gedronken en hun lunchpakketjes genuttigd om op te laden voor 
het middagspel: een vossenjacht. Er waren veel vossen verspreid door het dorp, elk met een 
ludieke opdracht. Zo moesten er 200 kastanjes verzameld worden bij houthakker Sjarrel of met een 
touw een kromme brug afgelopen worden. Na ruim een uur kwam iedereen bij de muziektent aan 
om weer limonade te drinken in het zonnetje. 
Niet alle Scoutingloten waren verkocht, dus hadden we bedacht deze in het dorp te verkopen. 
Iedereen die uniform(onderdelen) mee had trok deze aan en de groepjes gingen weer op pad. 
Groepsvoorzitter Arno beloofde de winnaar iets lekkers en co-host Sander een versnapering na 

afloop in dit subtropische weer… Met deze aansporingen ging iedereen gemotiveerd op pad. 
Uiteindelijk had het winnende groepje toch iets van 60 à 70 euro opgehaald. Bij het sluiten werden 
ze door Arno op lolly’s getrakteerd. 
Iedereen verzamelde weer bij de vletten om terug te zeilen naar de ligplaats. Daar werd afgetuigd 
en de kano’s opgeborgen. Intussen kreeg iedereen een aardbeienijsje om af te koelen in dit 
(onverwacht) toch prachtige weer. Na alles opgeruimd te hebben gingen de waterwelpen en 
zeeverkenners nog wat spelletjes doen en tot slot werd er gesloten. Hierbij werden de nieuwe 
waterwelpen en stafleden geïnstalleerd en bij de zeeverkenners Matthijs en Sander tot 
kwartiermeester gepromoveerd. Hiermee kwam het kamp ten einde. Iedereen, tot de 
Nieuwjaarsmaaltijd!                                                                                              Jack Journal ist 
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Wist u dat….. 
 
…….. de ouderraad 
altijd actieve 
ouders kan 
gebruiken, er is 
nog plaats voor 
ouders van 

waterwelpen! 
ouderraad@de-
ruyter.nl 

                                    

 
Wist u dat.. 
….er na kampen 
altijd veel 
gevonden voor- 

werpen zijn! 

Buiten-openhaard c.q. barbeque 
 
Wij hebben onlangs van de broer van Robert H een buiten-
openhaard gekregen. 
Die hebben wij, Robert H, Jerry B en ondergetekende met 
vereende krachten opgehaald en naar de stelling gebracht.  
Op 4 oktober heb ik het gevaarte in elkaar gezet op het speciaal 
daarvoor gemaakte plateau. En ik mag best zeggen: “dat ziet er 
gelikt uit allemaal”. 
                                                              Ron van Schagen 

 

 

 
 

 

                          Overvliegkamp 2010 Waterwelpen 

 
We begonnen dit kamp met openen, wat voor sommige van ons erg 
spannend was omdat ze voor het eerst op kamp gingen en dan gelijk met 
al die grote zeeverkenners erbij. Maar na het openen viel het allemaal best 
mee, de zeeverkenners waren erg aardig en wij gingen lekker een stukje 
kanoën naar onze kampplek aan de De Mooie Nel; wat een aardig stuk 

kanoën was. Na hele tijd gekanood te hebben zagen we de aak in het riet 
liggen. “Dat is een rare plek om de aak aan te leggen” dachten we,  maar 
toen we dichter bij kwamen zagen we dat ze hem op een strandje 
geparkeerd hadden. Toen wij de kano uit mochten gingen we lekker 
spelletjes doen en vervolgens samen op de foto. Toen wij op de foto waren 
gezet kwam er opeens een raar figuur aangezwommen die uiteindelijk Bear 
Grills leek te zijn die uitlegde dat hij aan het survivallen was voor de 
televisie en dat hij zijn cameraploeg en zijn survivalboek kwijt was. Of wij 
hem wilde helpen om alle survivaltechnieken met hem te gaan vinden 
d.m.v. een postenspel. In het postenspel hebben we een aantal dingen 
geleerd zoals midden in de natuur een slaapplek te maken, water te 
zuiveren, avondeten te vangen en verschillende soorten vuur maken. 
Daarna gingen we eten op het kampvuur. We hadden zelf onze soep 
gemaakt met lekkere champignons en ingrediënt X daarna gingen we een 

lekker broodje bakken op het kampvuur maar helaas dat viel in het water 
want het ging heel lang regenen. Wij zijn snel naar binnen gegaan om 
lekker droog te zitten waar we een lekker broodje knakworst hebben 
gegeten en een kop thee gedronken. We waren zo moe geworden van het 
kanoën en dat slechte weer dat wij lekker naar bed zijn gegaan. De 
volgende dag hebben wij lekker vroeg de staf wakker gemaakt ( ik geloof 
dat het een uur of 6 was) waarop we na een paar uur ons vermaakt te 
hebben eindelijk onze bedjes moesten opruimen, eten en op naar het dorp 
om een vossenjacht te doen waar we veel vreemde figuren hebben 
gevonden vervolgens hebben wij nog scoutingloten verkocht en gingen we 
weer lekker op weg naar huis.  Eric 
 


