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STAFPRAAT  

STAFPRAAT
Hallo allemaal, 

Voor je ligt de nieuwe InDePeiling over het jaar 2009. Als het goed is lees je deze 
supperdikke InDePeiling in het begin van 2010. Dit is precies het begin van een 
speciaal feestjaar! 

Het jaar 2010 is namelijk het jaar waarin we jarig zijn. In 2010 bestaat Scouting 100 
jaar in Nederland en onze scoutinggroep wordt 40 jaar. Uiteraard laten wij dit niet 
ongemerkt voorbij gaan. We gaan in 2010 weer veel op kamp, het water op en leuke 
zaterdagen beleven. Daarnaast zullen er ook een aantal extra activiteiten worden 
georganiseerd om dit feestjaar compleet te maken.
  
Het is helaas al weer een tijd geleden dat de laatste InDePeiling is verstuurd. Hoe 
komt dat? Onze groep is een relatief kleine groep die draait op een aantal actieve 
vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn (naast hun school/werk) over het algemeen erg 
druk met het organiseren van de wekelijkse activiteiten op de zaterdagen en de 
kampen die veel planning en organisatie vergen. Daarom heeft het ledenblad een 
wat lagere prioriteit. Omdat we het toch belangrijk vinden om iedereen te informeren 
over onze activitieten en belevenissen hebben we een samenvatting van 2009 
gemaakt.  

In deze editie van de InDePeiling hebben we alle verhalen over 2009 gebundeld 
om nog even na te kunnen genieten en ons alvast te verheugen op het komende 
feestjaar. 

Het wordt bijna standaard maar ook dit jaar heeft de Wilde Vaart weer veel prijzen 
gewonnen met de Jan Krul. Voor o.a. de Muiderhardzeildagen, Westlanderzeildagen 
en de Gouden Gaffel race kon de bemanning naar voren komen om de eerste prijs op 
te halen. Het hoogtepunt van de Zeeverkenners was toch wel weer het zomerkamp, 
maar ook de Pooltocht was een hoogtepunt. De Dolfijnen hebben ook weer van alles 
gedaan, afgelopen jaar hebben ze bijvoorbeeld het Muizenfort bestormd. 

Over al deze activiteiten lees je van alles in deze jaareditie van de InDePeiling. We 
wensen iedereen veel plezier toe bij het lezen van deze editie. 

Groetjes,
De leiding van de Zeeverkenners, Dolfijnen en Wilde Vaart
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ALGEMEEN  

PAMPUS GROEP 40 JAAR!!!

Een van de vele pogingen om een groepsfoto te maken tijdens het Zomerkamp 2009 van de Zeeverkenners.

Samen met het 100 jarig bestaan van Scouting Nederland zijn wij ook 
jarig. De Zeeverkennersgroep Pampus Muiden bestaat namelijk 40 jaar. 
Op 17-09-1970 is onze vereniging opgericht. 

De vrijwilligers van scoutinggroep Pampus Muiden bieden al 40 jaar activi-
teiten voor de jeugd aan op en rond het water. Met kano’s, vletten en  onze 
Wilnisser Hevelaak kunnen de leden op zaterdag met elkaar zeilen. Maar 
zeilen is niet het enige wat we doen. Door allerlei activiteiten proberen we 
een belangrijke rol te spelen in de ontwikkeling van het kind. Hierbij gaat 
het niet om wat een kind niet kan, maar juist om wat een kind wel kan. 
Teamwork is hierbij het sleutelwoord.

Dit jaar bestaat Scouting Nederland 100 jaar en onze organisatie 40 jaar en 
dat moet gevierd worden met allerlei activiteiten voor jong en oud. Met de 
activiteiten willen we op een leuke en eigenzinnige manier kenbaar maken 
waar onze organisatie voor staat en wat wij in de toekomst graag willen 
doen. Onze hoofdactiviteit is het organiseren van een dakconcert op de 
Westbatterij (ons clubgebouw) voor alle geïnteresseerden en de inwoners 
van Muiden. We zijn momenteel druk bezig met de organisatie hiervan en u 
hoort hier vast en zeker nog meer van.

Verder zullen wij uitpakken op de Vlaggetjesdag in Muiden. Dit is de dag 
waarop de schippers uit Muiden hun schepen presenteren aan het publiek. 
Uiteraard zijn wij als waterscouting ook aanwezig op deze dag. In het op-
richtingsweekend (begin september) willen we een reünie gaan organiseren 
voor alle oud-leden en vrijwilligers die ooit lid zijn geweest bij onze groep. 
Het lijkt ons leuk om samen met al deze mensen terug te kijken op 40 jaar 
Pampusgroep. Inmiddels is hier een e-mailadres voor geopend: 40jaar@
pampusgroep.nl Via dit e-mailadres, mond op mond reclame en internet 
gaan we proberen zoveel mogelijk leden op te sporen.

De ‘normale’ activiteiten gaan gewoon door. Pooltocht is net achter de rug 
en ZuWaKa komt er weer aan met Pinksteren. Voor het zomerkamp hebben 
we de mogelijkheid om naar het JubJam100 kamp te gaan. Dit lijkt ons een 
heel leuk kamp. Het probleem is echter dat de Maasplassen bij Roermond 
wel heel erg ver weg zijn. We hebben daarom besloten om ons zomerkamp 
niet te houden in Roermond, maar iets dichterbij. Momenteel is de leiding 
van de zeeverkenners nog druk bezig met het vinden van een geschikte 
zomerkamplocatie. 1 ding weten we in ieder geval al wel; het wordt een 
topkamp!

In December willen we het jaar afsluiten met een eindfeest voor alle men-
sen die hebben bijgedragen aan onze vereniging. We zullen via onze 
website,nieuwsbrieven en nieuwe versies van de InDePeiling iedereen op 
de hoogte houden van bovenstaande activiteiten. Mocht iemand extra 
ideeën hebben, dan horen wij dat graag.
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 JubJam100
Van 26 juli tot en met 4 augustus 2010 vindt het klapstuk 
van het jubileumjaar plaats. In Roermond komen 15.000 
scouts uit binnen- én buitenland bij elkaar voor een waan-
zinnig JubileumJamboree. Aan de Maasplassen bouwen 
meer dan 1500 vrijwilligers een grandioos kampeerterrein 
(uit het niets!!) waar alle leeftijdscategorieën en alle spel-
onderdelen van Scouting (land-, lucht- en waterscouts) 
tien dagen lang nieuwe vrienden maken, bijzondere Scou-
tingtechnieken aan elkaar overbrengen en geweldig feest 
vieren. Ondanks dat dit ons een zeer leuke zomerkamp 
voor de zeeverkenners lijkt, hebben we besloten om niet 
te gaan. Roermond vinden we net iets te ver.

 Ter afronding van dit unieke feestjaar vindt er in het 
najaar van 2010 nog een daverend spektakel plaats voor 
de oudste jeugdleden binnen Scouting, de roverscouts 
(18 - 21 jaar). Dit evenement staat gepland voor november 
2010.

In het feestjaar voert Scouting Nederland ook tal van 
vernieuwingen uit in het Scoutingspel. Zo is in september 
2009 een nieuwe kledinglijn geïntroduceerd, start vanaf 
het nieuwe Scoutingseizoen een nieuwe trainingsroute 
voor deskundigheidsbevordering voor kaderleden van de 
vereniging en zijn de landelijke jubileumevenementen ge-
goten in de vernieuwde spelthema’s van het Scoutingspel.

ALGEMEEN  

SCOUTING 100 JAAR
Scouting in Nederland bestaat in 2010 100 jaar. De grootste jeugd- en 
jongerenorganisatie van dit land viert een jaar lang uitbundig feest 
met alle jeugdleden en vrijwilligers. 

In heel 2010 vinden tal van Scoutingactiviteiten en Scoutingevenementen 
plaats. Op zowel lokaal, regionaal als (inter)nationaal niveau feliciteren de 
meer dan 100.000 scouts Nederland met de eeuwlange aanwezigheid van 
Scouting in dit land. Zo worden o.a. de volgende activiteiten georganiseerd:

Tijd voor taart 
In januari 2010 bieden groepen hun lokale overheid een grote slagroom-
taart aan om de bestuurders te bedanken voor de samenwerking maar ook 
om de aanwezigheid en de rol van de Scoutinggroep in hun gemeenschap 
te benadrukken. In samenwerking met Multivlaai wordt aan menig burge-
meester een heerlijke taart aangeboden. Ook wij zullen een taart aan te 
bieden aan de gemeente Muiden bij de eerste gemeenteraadsvergadering 
van het jaar.

Scouts2day
Op zaterdag 15 mei 2010 veroveren tienduizenden scouts Utrecht. De 
meest centraal gelegen stad van het land wordt voor één keer omgetoverd 
in de Scoutinghoofdstad van Nederland. Op de straten, parken en pleinen 
van de Domstad vieren scouts met elkaar en anderen het 100-jarig bestaan 
van Scouting in Nederland. 

 Bever-Doe-Dag 
Een tweede reden voor een feest in 2010 is het jubileum van de allerjongste 
speelcategorie binnen Scouting; de Bevers. Kinderen in de leeftijd van 5 - 7 
jaar begonnen 25 jaar geleden met het Scoutingavontuur. Daarom beleven 
zij op 12 juni 2010 in het DierenPark Amersfoort een fantastisch eigen-
tijds Scoutingavontuur. Helaas hebben wij geen Bevers in onze groep, dus 
daarom doen wij niet mee aan deze activiteit. 
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kleding. We wachten in het 
cafe van het zwembad tot ie-
dereen was omgekleed. We 
stapten weer in de auto en 
reden richting Muiden. Daar 
eenmaal hebben we nog 
wat gepraat en opgeschept 
omdat mijn boot gewonnen 
had. Toen mijn ouders er wa-
ren ben ik naar huis gegaan 
en dat was het. Ik hoop dat u 
veel plezier heeft gehad met 
het lezen van dit verhaal. En 
ik weet dat u denkt dat dit 
een te lang verhaal is om te 
lezen, bedenk dan dat ik er 
veel langer over heb gedaan 
om het te schrijven.

kamer gelegd bij de leiding (die 
toen nog niet ging slapen) en lag 
daar een beetje met een snurkende 
Jelle Bruns 3 bedden verder. Toen 
ik eenmaal bijna sliep kwam er een 
hele drukke Bart naast me liggen. Ik 
werd zo ongeveer een halfuur wak-
ker gehouden door zijn gepraat in 
bed en toen ik eenmaal in slaap viel 
heb ik aan een stuk (3 uurtjes) gesla-
pen. Ik werd wakker met Bart naast 
me en dat is toch best schrikken zo 
in de vroege morgen. Ik wurmde me 
uit mijn bed en liep naar de andere 
kamer waar ik nog eventjes zou 
praten met de rest voordat we onze 
tassen moesten inpakken. Na het in-
pakken gingen we ontbijten. Daarna 
werden we in de auto’s die er waren 
ingedeeld in groepjes. We reden 
naar het zwembad en kleedde ons 
om. Ik deelde een kluisje met Carlos 
en ging zwemmen. In het zwembad 
hebben we van alles gedaan. Van 
stomen tot touwklimmen. Na het 
zwemmen droogden we ons af en 
kleedde ons weer terug in “casual” 

deerd alles op te ruimen en binnen 
4 minuten weg te zijn uit “zijn” bos. 
Zo snel mogelijk werd alles opge-
ruimd en werd onze halfgebakken 
patat in een plastic zak gedaan om 
op te eten (was niet te vreten). En 
toen de boswachter eenmaal had 
gezien dat alles goed was kwamen 
we achter het volgende probleem. 
Het vervolg van onze tocht liep door 
het bos waar wij niet meer in moch-
ten. Na een alternatieve route langs 
de weg te hebben uitgestippeld 
begonnen we te lopen. We kwamen 
uit op een parkeerplaats waar we 
gingen zitten om onze honger te 
stillen met knakworsten. We had-
den een bal gevonden en begon-
nen te voetballen. Toen we hadden 
gegeten werd ons een keuze voor-
gelegd. Of we zouden wachten en 
lopen met de andere groep of we 
zouden met de auto naar de over-
nachtingsplek worden gebracht. 
Een stel(waaronder ik) besloot om 
naar de slaapplek te gaan met de 
auto en de rest wou wachten op 

met Bart wisten we het weer en vervolgende onze tocht wij hebben ons nog verbaast 
over een stel hangjongeren die ons uit aan het lachen waren en we liepen een stenen 
pad op. Na zo’n kwartier wou iedereen eventjes uitrusten en wou Boy eventjes nieuwe 
batterijen in z’n zaklamp doen. Na een kwartiertje zitten begonnen we weer te lopen. 
We kwamen in een bos terecht waar het aardig donker was en er dus een paar man 
op hun plaat gegaan zijn, ondanks het feit dat er 3 zaklampen waren binnen hand-
bereik. Toen we eenmaal een zaklamp zagen schijnen in de verte die niet van iemand 
van ons was en ook niet van de leiding dachten we al gelijk aan de boswachter die 
we eerder hadden zien lopen. En begonnen gelijk te rennen omdat deze vast niet blij 
was met een stel kinderen in z’n bos in de avond. We renden onder het zachte geluid 
van een schreeuwende man achter ons aan. Toen we eenmaal aan het einde van de 
weg waren zagen we de provinciale weg lopen recht voor ons, u denkt nu natuurlijk, 
dit komt wel goed. Maar er was een probleem. Er zat nog een hek met prikkeldraad en 
punten tussen ons en de weg in. Iedereen begon als een gek te klimmen en te krijsen 
dat iedereen aan de kant moest omdat ze erover wilden. Toen er enkele erover waren 
begon ik aan mijn overtocht over het –het nog best wel hoge- hek. Eenmaal boven 
gleed ik uit een bleef met m’n broek hangen. Deze scheurde zo’n 4 centimeter door 
en ik hing daar met een boze boswachter die al zo’n 30 meter dichtbij ons was. Flem-
ming en Boy tilden me van het hek en we begonnen weer te rennen. Na eenmaal zo’n 
100 meter hoorden we geen boswachter meer en liepen verder. Ik zag in het licht van 
een lantaarnpaal dat ik 6 gaatjes in mijn hand had van het prikkeldraad(ik zou er later 
nog achterkomen dat mijn gehele been geschaafd was. We kwamen bij een post en 
er werd patat voor ons gemaakt. Toen we nog geen 10 minuten waren kwam er een 
auto aanrijden. Er stapte een boze boswachter uit die ons verbood om in het bos (we 
stonden midden in een grasveld van de grootte van een voetbalveld in verband met 
brand in het fornuis die niet over mocht slaan naar het bos) vuur te maken en patat te 
bakken. Na een heftig gesprek met deze boswachter en Ben werden we gecomman-

WILDE VAART/ ZEEVERKENNERS  

POOLTOCHT 2009
Door: Jitse Morrema (zeeverkenner)
Deze pooltocht was mijn eerste keer dat ik een pooltocht had. 
Toen we rond 4’ren dacht ik in Muiden aankwamen na ge-
bracht te zijn door m’n ouders werden we geïnformeerd over 
allerlei dingen op de brug voor het Fort. 
Toen gingen we naar binnen waar we een verhaal te horen 
zouden krijgen van “politiecommissaris” Ben, over een verbrand 
politiegebouw en de verdachte van deze brand. Hierna kreeg 
elke boot een brief met een codetaal aan cijfers. Deze moesten 
worden opgelost voordat je weg mocht. Mijn (ik zal het even 
voor de gemakkelijkheid mijn boot noemen terwijl ik geen 
boots was) boot begon gelijk aan het ontcijferen. We kwamen 
erachter dat je het alfabet moest nemen en dat telkens een 
bepaalde uitkomst van de som te vermenigvuldigen en dan die 
letter in het alfabet te nemen. Maar door een “rekenfoutje” van 
desastreuze gevolgen waren wij uiteindelijk als net niet laatste 
weg. We stapten zo snel mogelijk in de auto en we begonnen 
aan de heentocht naar Zandvoort (kwamen we later achter). 
Daar eenmaal aangekomen (na een lifter te hebben meege-
nomen die wij bedanken voor z’n aardigheid) zochten we de 
rest van de leiding op. Die zeiden waar we heen moesten en 
we begonnen goed, namelijk met een hapje bij de viskraam. 
Daarna hebben we het gehele strand afgelopen en een beetje 
gepraat(waar we de hele avond nog door mee zouden gaan) 
toen we eenmaal bij een hotel waren gingen we van het strand 
af. We zagen rienk en tjado zitten en zeiden dat tegen flem-
ming, die natuurlijk reageerde met het normale IK WEET HET 
ECHT WEL BETER HOOR verhaal. We liepen dus de post voorbij 
en gingen de duinen in waarover niks op de kaart stond. Na 
ongeveer 2 uur lopen op een eindeloos pad door de duinen 
begon Flemming wel te twijfelen of we wel goed liepen. Na 
een telefoontje met Tjebbe bleken we het hele verkeerde pad 
op te zijn gegaan. Omdat we natuurlijk zo snel mogelijk weer 
terugwouden zijn, liepen we terug door de duinen zonder 
het pad te volgen maar gewoon over de heuvels te lopen. Na 
8 keer in de buffelstront te zijn gestapt waren we dan einde-
lijk weer bij het strand. We renden naar Rienk en Tjado toe en 
hoorde wat we bij die post zouden gaan doen. We mochten 
een interview met Tjado afleggen die verdachte zou zijn in 
deze zaak. Na dit te hebben gedaan kregen we een aanwijzing 
waar  we heen moesten lopen. Na een hele tijd lopen in totale 
stilte begon er weer een gesprek. Dit keer over de bettijden 
en over de schooltijden. We liepen een heel stuk tot we weer 
eens niet wisten waar we heen moesten. Na een telefoontje 

de anderen. Na een ritje met de auto 
(Nico bedankt voor de rit) waren we in 
een scoutinggebouw waar we zou-
den gaan slapen (ik noem dit gebouw 
even voor de makkelijkheid thuis) 
toen we thuis eenmaal alle tassen uit 
de auto hadden gepakt (er was ook 
een stel aan slaapzakken enz. met ons 
meegereisd in de auto) en naar boven 
gebracht gingen ik en wat anderen 
om de wachttijd op de rest op te vul-
len maar alvast onze bedden klaar te 
maken. Toen de rest er eenmaal was 
duurde het niet lang voordat iedereen 
in zijn slaapzak lag. Toen er eenmaal 
een snoepje uit Flemming’s richting 
op mijn hoofd kwam wist ik niet dat 
dit het begin was van een ware food-
fight. Ik gooide een winegum terug 
maar raakte Bernd. Deze gooide weer 
op mij met een leeg blikje maar raakte 
Siebe doordat hij niet zag waar ik lag 
door het donker. Dit tafereel ging zo 
de hele avond door totdat Rienk bin-
nen kwam. Hij plukte mij eruit omdat 
ik zogenaamd “de onrustmaker” zou 
zijn geweest. Ik werd in de andere 
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Dit was voor iedereen wel wat spannender want 
zoals je op de foto kan zien waren er bij dit onder-
deel wel wat grotere vlammen maar onder toeziend 
oog van de 2 brandweermannen is iedereen er in 
geslaagd deze te blussen.
Daarna bleef er nog 1 onderdeel over en dat was 
een klein brandje in een container.
Er zijn verschillende soorten brandblussers die zijn 
verdeeld in verschillende groepen: A,B,C,D,E en F de 
meeste brandblussers zijn van de brandklasse A,B,C 
ook bij dit onderdeel hebben we een ABC brand-
blusser gebruikt en terwijl er een paar in de contai-
ner bezig waren, was de rest zich aan het verbazen 
dat er een net leeg gespoten brandblusser aan de 
grond was gevroren.
Daarna hebben we nog een uitleg gehad dat je 
geen camping gas busjes op het vuur moet gooien.
Toen zijn we terug naar de brandweer kazerne en 
daar hebben de dolfijnen een tas met nog wat leuke 
dingen gekregen en zijn toen opgehaald door hun 
ouders.
De dolfijnen en de leiding hebben zeker een leuke 
dag gehad met dank aan de Brandweer Solvay.

Groetjes Nico

DOLFIJNEN  

BIJ DE BRANDWEER 2009

 ALGEMEEN 

HALLOWEEN
Eind Oktober’08 hebben wij samen met het Comité Openbare Feesten voor 
de eerste keer een spooktocht georganiseerd voor alle Muidernaren. Omdat 
dit zo’n succes was hebben we besloten om dit jaar weer een spooktocht te 
organiseren tijdens Halloween. 

In 2008 was ons fort De Westbatterij het eindpunt van de spooktocht en zat 
het fort vol met allerlei schrikeffecten. Voor sommige kinderen en ouders! 
was dit best schrikken, maar uiteindelijk stonden er veel kids weer in de rij 
voor een tweede rondje. Om dit succes te evenaren hebben we in 2009 een 
heel nieuw idee bedacht. Niet alleen een spooktocht met allerlei schrikef-
fecten, maar een heel spookverhaal dat zich afspeelt in één rondje door het 
fort. 

Het fort was omgetoverd in een Slot waar je werd aangeraden om niet naar 
binnen te gaan. Ging je toch naar binnen dan kwam je niet meer naar buiten 
tenzij je bereid was om de koning te betalen. Als eerst kwamen de groep-
jes binnen bij de gierige graag die wakker gemaakt kon worden door het 
drinken van zijn bloed. De gierige graaf vertelde dat hij te gierig was om de 
koning te betalen en dat hij daarom nog steeds ronddwaalde op het slot. Hij 
vertelde de kinderen dat ze het fort alleen nog uit zouden kunnen komen 
door vijf muntstukken te betalen aan de koning.  

Deze muntstukken konden verzameld worden in de verschillende compar-
timenten van het fort. Onder begeleiding van een gebochelde kwamen de 
groepen van ongeveer 10 personen uiteindelijk aan bij de jolige rijke ko-
ning die omkomt in het vele geld en luxe. 

Nadat de groepen hem betaald hadden, met de muntstukken die ze in het 
fort hadden verzameld, mochten ze uiteindelijk het fort verlaten voor een 
tocht terug naar huis. 

Op de beide foto’s zien jullie de koning in het midden zitten met alle vrijwil-
ligers rondom hem heen. Bij deze willen wij alle vrijwilligers van het COF 
uit Muiden nogmaals bedanken voor deze leuke tocht, wat ons betreft tot 
2010!!

Begin 2009 zijn de dolfijnen uitgenodigd door 
de Brandweer Solvay (bedrijfs brandweer) voor 
een blustraining.
Om 10 uur waren alle dolfijnen aangekomen 
op het afgesproken punt en werden daar opge-
haald door iemand van de brandweer Solvay.
Na een klein stukje lopen kwamen we aan in de 
brandweer kazerne daar hebben we wat te drin-
ken gekregen. Daarna zijn we naar een ander ge-
bouw gegaan en hebben daar een voorlichting 
film gekeken over hoe je bijvoorbeeld een vlam 
in de pan moet bestrijden met een blusdeken en 
nog wat verdere informatie.
Daarna zijn we met een brandweer wagen en 
de brandweer bus naar de andere kant van het 
terrein gereden.
Na wat verdere uitleg mochten we zelf een in de 
brand staande computer en een vuilnisbak blus-
sen met een brandblusser na een aantal brand-
blussers leeg hebben gespoten zijn we naar het 
volgende onderdeel gegaan.
Hier moesten we een bepaalde vloeistof wat 
vlam had gevat blussen, ook hier hebben de 2 
brandweermannen eerst uitleg gegeven en het 
voorgedaan en daarna moesten wij dit na doen.
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ALGEMEEN  

WEBSITE
Voor het laatste nieuws en foto’s kunt u terecht op onze website www.pampusgroep.nl

Heeft u suggesties, de webmaster hoort het graag!

Ook hebben wij een forum!
Heb je vragen of wil je ergens over praten of heb je gevonden voorwerpen dan kan je terecht op ons forum.
Je kan het forum berijken via de navigatie menu op de website onder het kopje “Forum”
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avonds bepaalt in de grote live show, waarin 
elke groep een programma verzorgde. De 
score die een groep ’s avonds haalde, bepaal-
de de uiteindelijke verdeling van de kijkers. 
De absolute aantallen kijkers per tijdslot be-
paalde vervolgens de bak welke de meeste 
kijkers had en dus de meeste reclame-inkom-
sten. Deze bak was dus de winnaar!! 

Snapt u het nog? Het blijkt in ieder geval heel 
moeilijk om het spel uit te leggen, maar we 
kunnen in ieder geval concluderen dat we 
een goed weekend hebben gehad. Hopelijk 
wordt het in 2010 weer een geweldig ZuW-
aKa. Net als in 2009 hopen we op veel zon en 
wind, een grandioos programma en gezellige 
waterscouts. De locatie was vorig jaar super 
en daarom heeft de admiraliteit besloten dat 
ook het ZuWaKa van 2010 hier wordt geor-
ganiseerd.  Kan je niet wachten, check dan 
alvast www.zuwaka.nl

netten. Het doel was om met je bak zo goed 
mogelijk scorende programma’s te kopen 
en dit te programmeren op een zo’n gunstig 
mogelijke tijd om daarmee vervolgens zoveel 
mogelijk kijkers te trekken.
Voor de spelen (posten) verdienden de zee-
verkenners punten en geld. Voor de punten 
konden ze zendtijd kopen. Primetime was 
duur, maar had vanuit ervaringsgetallen ook 
hoge kijkcijfers, de daltijden hadden lage 
kijkcijfers en waren relatief goedkoop. Met 
het geld kon men programma’s kopen. Er 
waren dure en goedkope programma’s te 
koop. De dure programma’s waren de echte 
kijkcijferkanonnen (Idols/ Mooi weer de 
Leeuw), terwijl de goedkope programma’s de 
irritante zendtijd vulling (Astro-TV/ Tell-sell) 
voorstelde. 
De waardering van de programma’s bepaalde 
de verdeling van de kijkers in het tijdslot tus-
sen de verschillende zenders. De verdeling 
werd bepaald door de “kwalificering” van het 
programma (kijkcijferkanon of zendtijd vul-
ling) en de uiteindelijke “waardering van de 
kijkers”.De “waardering van de kijkers” werd ’s 

ZEEVERKENNERS/ WILDE VAART  

ZUWAKA 2009
Door: Bart (Staf)
Pinksteren volgt tien dagen op 
Hemelvaart en valt op de 50ste dag 
van Pasen (dus 49 dagen na Pasen). 
Maar Pinksteren betekent voor de 
meeste Scouts van de Admiraliteit 
11 ook een lang weekend zeilen en 
feest. ZuWaKa!

ZuWaKa staat voor ZuidWalKamp en 
is een jaarlijks terugkerend kamp/
feest voor alle zeeverkennersgroe-
pen van onze regio (admiraliteit 11). 
Het weekend wordt gevuld met vele 
activiteiten op en rond het water. Er 
worden zeilwedstrijden gehouden 
en er is elk jaar een groot posten-
spel. Dit jaar werd het ZuWaKa voor 
het eerst georganiseerd op “de Wie-
lewaal”. Dit is in het Nijkerkernauw in 
Zeewolde, tussen de Nijkerkersluis 
en het recreatiecentrum De Eemhof 
(Centerparcs). 

Het thema van 2009 was ZapWaKa. 
Dat betekent dat alles draaide 
om televisie. Op het centrale ter-
rein stonden de netmanagers met 
uitzendschema’s van verschillende 
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ALGEMEEN  

UIT DE OUDE DOOS
WAARDE BOOTSMAN:

Het toeval beheerst het leven en zo had ik het geluk toevallig jouw baks-
stukje te zien voor het werd afgedraaid. 
Geschiedenis van de bak in zijn prilste begin door een lid van die bak ver-
teld:
In 1976 begon ik mijn carrié ín een naamloze en bootloze bak. Zomer-
kamp ’77 werden er drie nieuwe boten in gebruik genomen, te weten 839, 
840, 841. De laatste twee boten voeren al snel, de 839 echter moest nog 
een half zomerkamp wachten, totdat op haar maiden-trip het grootzeil 
naar beneden kwam zeilen. De bak die op deze boot voer heette Batavie-
ren, bootsman was éné André Koenderds, wiens bewind mij nog steeds 
bijstaat. Wat de loodsen van destijds met de half getuigde boot hebben 
gedaan en hoe Niessen, Attema en Stoet de zaak hebben overgenomen is 
velen al bekend.

       Een ex-839-er. 

IN DE PEILING 16E JAARGANG, NUMMER 1, MEI 1991

STAFPERIKELEN

We beginnen weer met frisse moed aan een nieuw zeilseizoen met een 
nieuwe kleur voor de boten en nieuwe ideeën. We hebben de uniformen 
weer ingevoerd. Voor de duidelijkheid:
Iedereen wordt weer elke zaterdag verwacht in blauwe uniformblouse en 
met een rood/gele zeeverkennerdas om. “Waarom?”, hoorde ik van vele 
kanten. Hiervoor zijn twee redeneren. Ten eerste, elke voetbal-, hockey, 
of biljartclub heeft zijn eigen tenue; bij ons is dat het uniform. De tweede 
reden is even belangrijk. Doordat er zoveel gestolen wordt in de jachtha-
ven (begin april nog de grootschoot van de pilo’s) let de havenmeester 
goed op vreemde personen in de jachthaven. Als wij het uniform dragen, 
kan de havenmeester ons goed herkennen. Ik wil nu gelijk nog een andere 
strenge regel uitleggen. We schorsen iemand één week als hij over het hek 
tussen de dijk en de jachthaven klimt. Dit geldt ook voor iemand die zware 
fokkezakken, ankers, riemen, of iets dergelijks over het hek gooit. We zijn 
zo streng omdat we absoluut geel last willen hebben met de havenmees-
ter. We hopen dat iedereen zich hieraan houdt. Voor de fokkezakken en de 
anders hebben we trouwens het karretje. Je hoeft dus niet te sjouwen. 

Goed, nu de leuke berichten. 
Voor het kader starten we met hulp van de Admiraliteit een cursus voor 
het certificaat Machtiging Bootleiding voor zeilboten. Deze cursus heeft 
een praktisch en een theoretisch gedeelte. Voor de hele groep willen we 
elke zaterdag een uurtje vrij maken om vooral praktische dingen over 
het zeilen te leren. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: Wat zijn de windrich-
tingen? Welke koers vaar ik nu? Wat is de beste stand van de zeilen? Hoe 
moet ik ankeren? Hoe hijs ik de zeilen? Hoe reef ik het zeil? Kortom er moet 
gestudeerd worden. Echt moeilijk wordt het niet … hopen we. 

Voor de rest staan Zuwaka en Zomerkamp weer op het programma. Hier-
over kun je in dit blad meer lezen. 
In het voorjaar hebben we een zeilwedstrijd tegen de Olav en in het najaar 
moeten we onze krachten meten tegen alle andere groepen van de Admi-
raliteit Zuidwal.

Zoals je ziet bruist het in de komende maanden bij de PAMPUS weer van 
de activiteiten. 
We wensen jullie een goed zeilseizoen. We hopen jullie nog vele de Staf 
malen voorbij te varen. 

IN DE PEILING SEPTEMBER 1982

BALEN IN SNEEK

We waren aan het kruisen richting Sneek en moesten steeds uitwijken voor 
boten. Wij balen. Zeil naar beneden en een sleep gevraagd, na 3 keer suc-
ces. Toen we bij Sneek waren hadden we onze vlet aan de kant gegooid en 
waren op zoek gegaan naar de snackbar die we volgends opdracht moes-
ten zoeken. Tien keer gevraagd zonder resultaat. Wij balen. 
Na 1 uur ja hoor, kassa, ping, ping. Een paartje wijst ons de weg. Een bakslid 
vindt 10 piek en wil niet trakteren. Wij balen. Patat gegeten en terug naar 
de boot gelopen. Een andere bak had de vlet aan de overkant vastgelegd 
(geintje) wij omlopen en balen. We moesten onder een brug door, brug-
wachter zegt: gooi je mast maar naar beneden anders moet je drie kwartier 
wachten. Afijn, balen en mast naar beneden gedaan, Zijn we net onder de 
brug, gaar ie omhoog. Brugwachter uitgekafferd en tegen stroom en wind 
ons uit de naad gewrikt en gebaald, helemaal door Sneek. Van moeheid 
naast een boot gaan liggen en wachten op een sleep. Na veel vragen kre-
gen we er één en konden we moegewrikt en gebaald verder.

      Een ex-839-er.

IN DE PEILING FEBRUARI 1978

ZOMERKAMP 1978

Het kamp zal gehouden worden in de periode 10 augustus t/m 20 augustus 
1978.

Het ligt in de bedoeling om in 1979 met de gehele groep een kamp in het 
buitenland te gaan houden. Mede om deze reden in uitgezien naar een 
goedkoper kamp in 1978. 

Na het combineren van alle wensen zoals: avontuurlijk, piraten. Eiland, 
stranden, mooi zeilwater, alleen, woest etc ect kwamen wij op het idee naar:
HET EILAND PAMPUS te gaan.

Als nadeel werd ervaren de op het eiland aanwezige open putten en de 
landingsmogelijkheid. Nadat gebleken was dat op eenvoudige wijze heide 
problemen voor 100% veilig te maken waren, werd een verzoek tot toe-
stemming gestuurd aan de Rijksdienst. Hierop is nog geen antwoord, maar 
wij verwachten niet veel problemen. 
Op zondag zullen alle belangstellenden welkom zijn op ons pirateneiland. 

De kosten voor dit kamp zullen per persoon niet meer dan hfl. 85,00 bedra-
gen.

Nadere gegevens volgen zodra de Rijksdienst haar toestemming heeft 
gegeven.

De Schipper
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Maar het was goed om de tijd te verdrijven om te wachten tot de BBQ werd aangesto-
ken.

Eindelijk, we konden de BBQ laten opwarmen dit was lekker snel gebeurd in het 
warme weer en binnen een half uur rolden de eerste worsten van de roosters. Smik-
kelen en smullen was het weer geblazen en natuurlijk beginnen de kinderen snel met 
veel eten, maar is het oog toch nog iets te groot voor de maag en blijft er toch wat lig-
gen op de BBQ. Gelukkig weten wij daar wel raad mee en is dat ook binnen de kortste 
keren op een magisch wijze verdwenen.
Toch is het gek dat het kleine beetje sla, tomaat en paprika wat er heerlijk uitzag, 
nauwelijks was aangeraakt. En dit terwijl ik toch echt mijn best heb gedaan voor die 
komkommers, wat weer lekker is met een stokbroodje op zo’n zwoele zomeravond. 

Na het avondeten is er nog een beetje tijd om rond te banjeren in het water, wat ook 
wel lekker is op zo’n echt wel te warme dag in Nederland. Tenminste voor de kinders, 
want wij mogen als iedereen weg is nog even alles opruimen. En na een lange dag 
gaat dat toch wel moeilijker. Maar dat maakt niets uit, de stemming was goed en 
iedereen heeft zich echt prima vermaakt.
Voor mij hoeft 29 graden niet meer, veelste warm als je met veel spullen moet sjou-
wen.

Groeten uit Muiden van Wouter.

ZEEVERKENNERS  

VLOTTENBOUWEN 2009
Er was dit jaar nog beter weer voorspeld, dit zorgde ervoor 
dat we met een goed gevoel konden beginnen. Ik zelf zit 
natuurlijk bij de staf dus voor ons begint het al een paar 
uur eerder. Er moeten spullen verzameld worden en klaar-
gezet. 
Gelukkig doen we dit in samenwerking met de voetbal 
vereniging s.c.m. Muiden en de mensen van het jeugdwerk, 
want op zo’n warme dag ben je zeker wel blij dat we dit niet 
alleen hoeven te organiseren. Maar de stemming zat er 
goed in en om 13:00 was het al bloed heet, maar we waren 
wel klaar om het gespuis uit de omgeving van Muiden te 
ontvangen.

De kinderen druppelde binnen en verzamelden zich op de 
banken. Daar werd de opening van het evenement verzorgd 
door een wethouder uit Muiden. Hierna kregen de kids nog 
een korte uitleg die eigenlijk niet nodig was omdat iedereen al 
wel een keertje was geweest. Toen kon het feest eindelijk echt 
beginnen.

Geknutsel en gestuntel van de deelnemers om ervoor te zor-
gen dat zij een vaarvaardig vlot konden bouwen. Natuurlijk 
was er wel weer een groepje dat een 10-tal kleine vlotjes in de 
strijd gooide. Maar voor de spellen is hier rekening meer ge-
houden en daarom is het wel beter om een groot vlot te bou-
wen.

Uiteindelijk waren alle vlotten drijfvaardig en kon begonnen 
worden met de spellen. Waar moet je dan aan denken? Nou 
bijvoorbeeld aan Vlottrekken, een heuse Vlottenslalom race, 
Vlottenzeeslag en Vlottentikkertje.

Na deze spellen op het water kon er even uitgerust worden 
met een glas limonade en natuurlijk was het succes van vorig 
jaar terug: spijkerbroek hangen. Misschien iets minder belang-
stelling dan vorig jaar, maar dat kwam misschien ook doordat 
Raymon het ook een beetje vergeten was en er wat laat bij was. 
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ZEEVERKENNERS  

ZOMERKAMP 2009
Ook in 2009 zijn we 
in de eerste week van 
de zomervakantie op 
zomerkamp geweest. 

Zomerkamp is het 
kamp waarin de 
zeeverkenners le-
ren zeilen, roeien en 
wrikken en heel veel 
andere dingen doen. 

We waren dit jaar op 
het zeeverkennersei-
land @ De Kaag. 

Door: Siebe Pels (Zeeverkenner)
Zaterdag
S’morgens 8 uur op het fort zijn en verzamelen.
Spullen in de boten, sleepje maken en gaan varen richting 
Amsterdam.
Eenmaal in Amsterdam door de Oranje sluizen en nog een 
stukje over een kanaal en de grachten van Amsterdam in.
Dat is toch best raar als iedereen die op de kant staat naar 
je kijkt ….
Uiteindelijk uit Amsterdam nog een klein sluisje door en 
verder varen naar de kaag.
Na best lang nog hebben gevaren waren we er.
We zaten dus op een zeeverkenners eiland wat een le-
lievlet haven heeft en nog een hele rij met boxen voor 
lelievletten

We komen aan en moeten alles uit de vletten slepen waar 
we wel even mee bezig zijn geweest.
Toen de tenten opzetten en spullen in 
de tenten dumpen.
Toen gingen we eten.
Daarna komt Ben aan met het verhaal 
dat we het eerste spel gaan doen van 
het kamp: namelijk roeien rond een 
(voor ons toen nog onbekend) eiland.
Ben had het wel uit gelegd maar het 
was nogal onduidelijk waardoor we 
uiteindelijk best wel verkeerd kwamen.
We waren na een paar uur varen terug 
en toen gingen we eigenlijk niet zoveel 
doen.

Zondag 
Gingen we naar Leiden varen
Dat was een stukje varen dus we gingen we maar zeilen.
Eerst een stukje op kruisen en we gaan de hoek om en 
denken: huh weer opkruisen, we gaan toch halve wind?
Op de kaag was de wind nogal hinderlijk omdat die op de 
ene plek anders waaide dan die andere plek.
Na nog een halfuurtje varen kwamen we bij de Zijlbrug 
waar de masten omlaag moesten en we moesten gaan 
roeien
Nadat we bijna waren aangevaren door een of andere 
grote rondvaart boot die net door de brug kwam varen 
gingen we roeien.
5 minuten later vroeg iemand van een sloep of we een 
sleepje nodig hadden.
We werden dus ongeveer tot de passanten haven van 
Leiden gesleept.

Eenmaal in Leiden aangekomen moesten we een Toeris-
tische tocht maken wat normaal alleen de echte toeristen 
maken.
Dit spel zou uitmaken wie die avond pleecorvee had.
Wij ( de Maegt) hadden een paar vragen fout omdat het 
anders opstond geschreven en dat vonden we erg flauw.

Die avond was er alweer vuur gemaakt en Mike had net 
zoals vorig jaar zijn gitaar meegenomen en speelde wat 
liedjes.

Maandag
Maandag ochtend werd het thema uitgelegd.
Het Thema was Wie is de Mol?
We zouden elke dag een Mollen test maken net zoals ze 
in het echte programma deden
De eerste dag moesten we naar Warmond zeilen.

Dat bleek niet zover te zijn omdat 
het alleen maar over het meer was, 
dus waren we er binnen een kwar-
tiertje ofzo.
Eenmaal in Warmond zijn we op 
zoek gegaan naar een supermarkt 
om boodschappen te doen voor het 
eten voor die avond.
Toen we weer terug waren bij de 
boten gingen er een paar mensen 
zwemmen en later zeilden we weer 
terug naar het eiland ging iedereen 
koken en eten.

Die avond was er weer vuur. 

Dinsdag
Dinsdag was het echt super slecht weer dus zeilen zat er 
niet bepaald in.
Dus zijn we gaan zwemmen in een zwembad in Leiden.
Na een uurtje zwemmen gingen we wat ‘mensen’ laten 
zien wie er de baas was in het bubbelbad in het zwem-
bad. Na dat we dat hebben gedaan is er gewoon nog 
even gezwommen en toen zijn we boodschappen gaan 
doen voor het avondeten
Na het eten zijn we gaan zeilen met leiding ( Mike Rienk 
en Bart)
Toen is iedereen een paar keer overstag gegaan en heeft 
iedereen gegijpt.
Na ongeveer een uurtje te hebben gezeild zijn we terug 
gevaren en hebben we s’avonds weer de mollentest ge-
daan om uit te vinden wie de mol is.

lees verder op pagina 6
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ZEEVERKENNERS  

ZOMERKAMP 2009

Oproepje
Voor het winteronderhoud 

kunnen wij altijd allerlei hulp-

middelen gebruiken die door 

de meeste mensen worden 

weggegooid. Hierbij valt bij-

voorbeeld te denken aan oude  

theedoeken, oude dekbedover-

trekken maar ook aan blikken 

en potjes. Mocht u iets over 

hebben…wij hebben er in de 

meeste gevallen wat aan!!! Al-

vast bedankt

Woensdag
Woensdag ochtend was het plan om naar Katwijk (aan zee) 
te gaan.
We waren al een stuk onderweg toen de sleper langs 
kwam en ons naar Oegstgeest sleepte met de mededeling 
dat Katwijk toch verder was als ze dachten.
Dus zijn we maar naar Oegstgeest gegaan op zoek naar 
een winkelcentrum.
Uiteindelijk hadden we een winkelcentrum gevonden.
Daar werd het volgende spel uitgelegd: het bood-
schapspel.
We moesten zoveel mogelijk dingen vinden die op de 
‘boodschappenlijst’ stonden.
Daar stonden gewoon makkelijke dingen op zoals een ei 
en een tomaat maar ook onmogelijke dingen zoals een 
spoorbrug of een Ford mustang uit ’69.
Voor dit spel hadden we 2 dagen de tijd. We moesten het 
de volgende dag na het avondeten inleveren.
Na dit wat spullen hebben gevonden zijn we terug ge-
roeid/gezeild omdat het nu beter weer was dan die mid-
dag.

Die avond waren er 2 spellen, trefbal en blikspoed.
Deze spellen speelden we voor punten, elke keer als er 
iemand af was gingen er punten af voor zijn bak.
Die avond zijn we nog naar een eiland gevaren waar we 
het smokkelspel gingen spelen.
Het was de bedoeling om zoveel moge-
lijk water naar de pan brengen waar Kim 
en Mike zaten
Maar natuurlijk ging dat niet zo mak-
kelijk omdat er ook nog een mol in het 
spel rondliep en er ook nog een douane 
(leiding) rond.
Na een tijdje spelen komen we met een 
groepje aan wat rondgelopen was en 
kwamen we erachter dat de mol al had 
toegeslagen door de hele pan leeg-
gooien 
Na nog een uurtje te spelen zijn we weer terug gevaren en 
zijn we weer om het vuur gaan zitten.

Donderdag
Donderdag zijn we weer naar Leiden gegaan om het 
boodschappen spel te spelen en om boodschappen te 
doen. Maar om in Leiden te komen moesten we eerst weer 
een stukje roeien en de leiding had een flink stuk door de 
grachten van Leiden ingepland om te roeien en dat heb-
ben we ook gedaan.
Eenmaal in Leiden zijn we op zoek gegaan naar een winkel 
voor het avondeten en spullen voor het boodschappen-
spel.
Na dit te hebben gedaan zijn we terug geroeid naar het 
eiland.

Later na het eten komt Ben met het verhaal dat iedereen 
zijn zwemkleren aan moet trekken en verzamelen.
We zouden ergens rond de Kaag gedropt worden en zou-
den het laatste stuk moesten zwemmen omdat ze ons niet 
kwamen ophalen van de overkant.
Ben verdeelde de groep in 3 boten 
Bo, Karsten, Anne-roos, Djonno, Tjebbe, Sanne en Flem-
ming zaten op de sleper die ging als eerste weg. 
Toen zei de leiding dat we een parcours, moesten maken. 
Iedereen wist het eigenlijk al, dit was de doop van dit jaar.
Dopen is dat de nieuwe zeeverkenners een parcours 
moeten afleggen en dat ze van Neptunes (de god van de 7 
zeeën) een doopnaam krijgen.
Na een parcourtje te hebben gemaakt kwam de sleper 
terug met de mensen die gedoopt moesten worden.

Maar Tjebbe , Sanne en Flemming waren al gedoopt 
maar die gaan naar de Wilde Vaart dus was dit een soort 
afscheid.
De mensen die gedoopt werden moesten kruipend naar 
ons parcours komen.
Ze waren ook nog eens geblinddoekt.
Eerst moesten ze onder een paar banken door kruipen 
en toen over een zeil wat wij later weer over hun heen 
vouwde.
Daarna moesten ze allemaal naar Neptunes komen.
Ze kregen een voor een een doopnaam
Djonno was ‘spons’ ,Carsten was Speedo Gonzalez Anne-
roos was Ini-minie, en Bo werd gedoopt tot Idefix
De andere 3 kregen alleen maar WV (wilde vaart)  op hun 
voorhoofd.

Vrijdag 
Vrijdag was er een niks doen dag en 
zeil dag.
Iedereen moest een Test maken wat 
over zeilen ging.
Hierna zijn er nog een paar mensen 
gewoon gaan zeilen.

Bijna iedereen ging die middag ook 
weer voetballen.
De rest van de middag is er niet zo-
veel gedaan.

Die avond was er barbecue om het kamp af te sluiten en 
de soort van prijsuitreiking 
De Zwarte valk was 3de de Maegt 2de en de Haai 1ste 
Er zat ook nog een mol in het spel en die werd ook ont-
huld. De mol was Kim. 
Zij had een paar mensen afgegooid met trefbal en zij had 
ook de waterpan omgegooid tijdens het smokkelspel.

Zaterdag
Zaterdag ochtend moest iedereen vroeg opstaan om zijn 
spullen in te pakken en in te laden.
De tenten gingen plat en iedereen laadde alles in de 
boten.
Daarna gingen de masten naar beneden en werd er een 
sleep gevormd.
Zo zijn we weer teruggegaan naar Muiden.

Eenmaal op de haven werd alles uitgeladen en naar het 
fort gebracht.

Iedereen werd opgehaald en ging naar huis. Het was een 
leuk kamp.
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WILDE VAART  

ZOMERKAMP
De Wilde Vaart is dit jaar ook op kamp gegaan. Ze hebben 
een trektocht gemaakt met de Jan Krul. De start was in 
Muiden om vervolgens naar de Spiegelplas te varen. De 
avond werd doorgebracht in Nederhorst Den Berg. Hier 
kan je echt keihard feesten...NOT. De volgende dag zijn we  
verder de vecht afgevaren om te belanden in Loosdrecht.  
Daarna doorgevaren richting Vinkeveen, waar Mike zich 
wederom heeft verwond. Vanaf deze plaats zijn we door-
gevaren naar Uithoorn en Alsmeer. Hiertussen hebben 
we een aantal stops gemaakt en het nachtleven van de 
verschillende dorpen verkend. Dit is natuurlijk een korte 
samenvatting, voor meer details is boek Sigaren en Bellen-
blazen te bestellen bij Geert. 

Groetjes, De Wilde Vaart

De foto’s zeggen het al........een geslaagd Zomerkamp!!!
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staan 2e. Jelle B ziet een windvlaag aankomen en Jelle 
R. en Bas v. S. staan op de kop klaar om te bomen.
De windvlaag kwam en met een precies goede timing 
gooide Jelle het roer om en gingen Bas en Ruiter bo-
men. En toen stonden we eerste! De laatste meters tot 
de finish stonden we gespannen en werd er gefluisterd 
dat we gewonnen hebben. Langzaam voeren we naar 
de startlijn toe en werden we als eerste af-getoeterd. 
Er wordt gejuicht aan boord, we hebben gewonnen! 
Het kratje bier word gepakt en even snel word er een 
aanlegbiertje gedaan en ge-chillt in de zon.
 
Bij de prijsuitreiking was het een groot feest toen 
Edwin en Jelle B naar voren liepen om de prijs op te 
halen. Ik dacht dat ik mijn stem al had op-gejuicht 
maar nee er kon nog wat uit komen. Maandag kwam ik 
op mijn stage met een echte ToDeTo-ish stem. 

WILDE VAART  

GOUDEN GAFFEL 2009
Vrijdagavond kwamen 

we aan in Warmond met 

een flinke regenbui en on-

weer in de verte. Een erg 

leuk begin al zeg ik het zelf!

In de bartent even een 

biertje gedaan en de vol-

gende ochtend stond Car-

los op het dek te springen 

en gooide een luik om, 

precies boven Jelle R. Het 

had geregent dus Jelle was 

zeiknat maar wel in één 

keer klaarwakker. Nadat 

wij in een deuk lagen heb-

ben we gegeten en ging 

Jelle B. naar de briefing.

Door: Iris van Stijgeren
Toen zaterdag de zeilrace begon stond er een 
licht briesje. We waren redelijk achteraan gestart 
en de wind was niet om over naar huis te schrij-
ven. Op een gegeven moment werd de lucht don-
ker en steeds donkerder... En het ging waaien! Op 
een gegeven moment hebben we een riff in het 
grootzeil gelegd en gingen we heerlijk zeilen. Het 
stukje in Warmond vlak voor de aanlegsteiger 
is het erg ondiep, dus Jelle R. stond op de kop te 
bomen op commando van Jelle B. Hierdoor ein-
digde we de eerste dag als 5e .
 
Zaterdag was het heerlijk weer en gelijk na de race 
een aanlegbiertje gedaan. O jee, het bier is op! 
Edwin is toen naar de AH gestuurt om een kratje te 
halen (Amstel = ons bier) en Spa Appel voor Jelle R., 
want een mens moet toch kunnen drinken hé!
Die avond hebben we ge-BBQ’t en heerlijke gesprek-
ken gehad. 
 
Zondagochtend scheen de zon en stond er een lek-
ker windje. Windkracht 6. met windvlagen.
De route werd bekend gemaakt en Jelle B. legde zijn 
plan uit...
We hesen het grootzeil met de reven er in en die 
hebben we er lekker in laten zitten!
Het was een spannende nek-aan-nek race waar we 
op de lange stukken af en toe menig schip voorbij 
voeren!
 
Het is de laatste bocht in de race in een luwte. We 



16 IDP 2010

DOLFIJNEN  

BESTORMING MUIZENFORT
Door: Mike Ottenhoff (Leiding)
Zoals iedereen wel weet heeft de scouting allemaal 
soorten vaartuigen, van kano´s tot vletten van aken 
tot polyester zeiljachten. 
Nu heeft de eerst genoemde  categorie, de kano wel 
iets heel speciaals meegemaakt, en daarmee bedoelen 
wij natuurlijk de dolfijnen.

Deze stoere mannen en vrouwen of jongens en meisjes, 
zijn door de vrijwilligers van het Muizenfort uitgedaagd 
tot het veroveren van ditzelfde fort.
 In hun kano´s hebben de dolfijnen dan ook voor het 
eerst in hun of onze (de leiding) carrière gewoon onder 
een open brug door gekanood.
Hierna hebben ze, nadat ze een rondje hadden gevaren 
ter verkenning eigenhandig het Muizenfort overgeno-
men. 

Omdat de `Duitsers`  echt niet zulke hele slechte verlie-
zers waren kregen de overwinaars van deze verliezers 
zelf nog een glas limo en een lekkere koek om daarna 
het fort nog even te mogen verkennen. 
Hierna gingen wij onder alweer een open brug terug 
naar onze thuisbasis voor de zomer, de kannonen re-
mise, om hier de zoete overwinning nog even te vieren. 
Zo was deze dag dan toch mooi afgesloten.

Ludieke bestorming Muizenfort
De zeeverkenners van de Pampus Groep Muiden hebben zaterdag vanuit hun kano’s het Muizenfort bestormd. 
De kinderen voeren vanaf hun eigen onderkomen in gebouw F naar het fort. 
Ze maakten eerst een verkenningsrondje om het fort en hergroepeerden zich voor de aanval vanaf de trekvaart. 
Na de ‘bestorming’ door de piraten gaven de aanwezige manschappen zich over met de handen in de lucht. 
Vervolgens was het tijd voor de verzoeningsbijeenkomst met limonade en koek. De bestorming was de laatste activiteit van de forten- en mobilisatie-
maand in Muiden.
                         (Weespernieuws 30-Sept-2009)

ALGEMEEN  

VESTEN
Bij scouting is iedereen hetzelfde! Wij maken geen onderscheid tussen kinderen om de kle-
ding die je aanhebt. Dit is ook een van de redenen dat wij een uniform hebben. Of beter 
gezegd een Scoutfit (want dat is de nieuwe naam voor het uniform). De tweede reden voor 
de Scoutfit is de herkenbaarheid. Door onze Scoutfit zijn we herkenbaar op bijvoorbeeld de 
Koninklijke jachthaven in Muiden.

De Wilde Vaart heeft naast het uniform al sinds jaren een trui of een vest. Op dit vest staat 
het logo van onze scoutinggroep en een afbeelding van de Jan Krul. Dit vest wordt gedragen 
tijdens alle zeilwedstrijden waaraan de Wilde Vaart meedoet en natuurlijk tijdens de normale 
opkomsten. Op deze manier is de Wilde Vaart herkenbaar in Volendam, op de Kaag, in Mo-
nickendam en natuurlijk in Muiden. Altijd handig als je iemand zoekt in de kroeg, gewoon de 
grijze trui met de Jan Krul erop zoeken, en dan maar hopen dat diegene bij de bar staat. 

Naast de Wilde Vaart is de leiding van de zeeverkenners ook verzot op deze truien. En ook 
de zeeverkenners willen wel eens een trui. Daarom hebben we besloten om een algemene 
groeptrui te laten maken. Hiernaast zie je het ontwerp. 

Momenteel wachten wij op de offerte en binnenkort weten we dus ook de prijs per trui. Wil 
je een trui bestellen, email dan naar info@pampusgroep.nl en vermeld daarbij je naam en je 
maat. We denken dat de prijs per trui ongeveer 20 euro wordt. Wil je eerst even de prijs af-
wachten, dan is dat natuurlijk ook goed. Zodra we meer info hebben, laten we dat weten.

Voorkant

Achterkant
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Pas bij de Hollandse brug zagen 
we een mogelijkheid om bij ze te 
komen, en Flemming en ik gingen 
aan boord om te helpen. Toen we 
roeiend bij Muiderberg aangeko-
men waren bleek daar de Maeght 
van Muyden te liggen, hun helmstok 
was gebroken en ze waren vastgelo-
pen op de ondiepte bij Muiderberg. 
Nu moesten ook Flemming en ik 
eraan geloven en staken we van de 
Zwarte Valk door het koude water 
over naar de Maeght. Hier eenmaal 
aangekomen moesten we nog een 
manier bedenken om allebei de 
boten er weg te krijgen. Gelukkig 
kwamen op dat moment net de 
vader van Siebe, Jelle Bruns en Rienk  
ons met de boot van de Koninklijke 
Jachthaven helpen, en zij sleepten 
ons terug naar de haven.

We finishte dan ook met een aardige 
tijd.
Het aanleggen ging weer wat min-
der gesmeerd, onze kiel kwam per 
ongeluk in een innige verstrenge-
ling met de anker lijn van de boot 
van de Cornelis Lely groep terecht. 
Toen we met de hulp van onze 
eigen sleper eindelijk los waren 
gekomen waren we te laat voor ons 
welverdiende broodje knakworst en 
hadden we het begin van de prijs-
uitreiking gemist.

De terugtocht was ook weer een 
avontuur op zich. We kwamen weer 
twee keer vast te zitten (Mike en 
Carlos moesten het ijskoude water 
in om ons los te krijgen) en tot over-
maat van ramp ging de sleper ook 
nog een kapot, en moest hij naar 
Naarden gesleept worden. Toen we 
eenmaal weer veilig in de vaargeul 
zeilden werden we gebeld vanaf de 
sleper dat de Zwarte Valk erg ver 
achter lag op de rest. Wij keerden 
dus weer om de Zwarte Valk op te 
halen, alleen deze bleek ver buiten 
de vaargeul te varen, aangezien wij 
niet nog een keer vast wilden ko-
men te zitten besloten we op gelijke 
hoogte mee te varen in de vaargeul. 

ZEEVERKENNERS/ WILDE VAART  

REGIONALEZEILWEDSTRIJDEN
Door: Tjebbe Harte
De afgelopen regionale zeilwedstrijden wa-
ren een uitgelezen moment om te testen of 
de nieuwe aanwinst van de Wilde Vaart, het 
kleine kajuitbootje genaamd Thunderbird II, 
wedstrijdpotentieel had. 

We begonnen de eerste wedstrijd dan ook met 
een typische Wilde Vaart instelling; “We zien wel 
waar het schip strand.” Dit blijk al vrij snel te zijn, 
na een aardige start liep onze boot namelijk 
al bij de eerste boei vast op de bodem. Na een 
paar mislukte pogingen om de boot zelf los te 
krijgen gaven we de moed op, en wachtte we 
op redding. Aangezien onze eigen sleper als 
boeiboot moest fungeren kwam deze redding 
in de vorm van een sleper van een andere scou-
tinggroep, die ons na een aantal keer proberen 
los kon trekken. Toen we eindelijk los waren 
had het al geen nut meer voor ons om de wed-
strijd voort te zetten, en zijn we teruggekeerd 
naar de startlijn om te wachten op de tweede 
wedstrijd.
Door deze mislukking tijdens de eerste wed-
strijd begonnen we de tweede wedstrijd wat 
fanatieker, want het zou toch maar gebeuren 
dat we twee wedstrijden niet zouden finishen.
Na weer een redelijke start wisten we de on-
diepte bij de eerste boei te omzeilen, voor een 
boot met een ontzettend scheef roerblad zeilde 
de Thunderbird II best lekker en de rest van de 
wedstrijd ging dan ook van een leien dakje. 



18 IDP 2010

het feest op een boot die uit mijn geheugen De Ster heette. Een boot 
die vanbinnen compleet leeg was met in het midden een bar. Er werd 
voor gezorgd dat onze muziek, Sander Vos en de Waterlanders, ge-
draaid werd. Na veel geschreeuwd, heel even gedanst en veel gepraat 
keerden wij terug naar de Jan Krul om nog wat slaap te pakken voor de 
laatste racedag. Een van de bemanningsleden had toch iets meer drank 
op dan verwacht en de spreekwoordelijke en letterlijke uitwerpselen 
konden we op het achtersteven ontdekken. Keurig als hij is heeft hij het 
opgeruimd.

’s Ochtends stonden we iets minder fris, maar wel fuitig, op. De laatste 
dag van zweten was aangebroken. Nergens was een zuchtje wind te 
bekennen dus het werd weer roeien en  jagen. Keihard beuken om in 
ieder geval op tijd de eindstreep te halen. Een van de scoutingvletten 
van een andere groep was hierbij iets te enthousiast en zorgde ervoor 
dat hun boot volledig omgetrokken werd. De foto’s waren hilarisch. Op 
tijd kwamen we aan en dat werd gevierd met een biertje en broodje 
knak. We werden geprezen voor ons doorzettingsvermogen. We waren 
trots en konden met een opgelucht hart naar huis. De Turfrace was een 
hel. De leukste hel waar ik aan meegedaan heb. Volgend jaar weer?

WILDE VAART  

TURFRACE 2009
Ohh NEE!!! We zijn het verhaaltje kwijtgeraakt over Turfrace 2009 dus 
komt hier een verhaaltje dat naar herinnering is geschreven. Kort 
maar krachtig en zeker de moeite waard.

Turfrace 2009 was de eerste keer dat ik meedeed aan het evenement. Van 
te voren had ik er veel over gehoord en hoe de zwaar de totale 100 km 
zijn om de boot voort te slepen. Natuurlijk vond ik dat maar onzin, uhum, 
en ging met veel zin naar de race. Tot mijn grote schrik begon de avond 
niet met een potje bier, maar juist heel serieus met een vroege bed actie. 
Mijn interesse was hierdoor meteen gewekt. Het was geen race waar de 
kroeg tot laat open was en je s’ ochtends vroeg, nog een beetje pips van 
de avond ervoor, de Jan Krul opstapte. Om elf uur kon je de krekels horen 
schreeuwen in het ruim.  

Wakker geworden op een lek luchtbed, hoe kon het ook anders, stond 
ik toch wel een beetje brak op.  De race zou vroeg beginnen en er wer-
den snel wat eitjes met spek en kaas gebakken om voldoende energie te 
genereren voor de tocht. De eerste dag werd met Jaap Kuipers gevaren. 
Een bekende en een beruchte zeiler uit Muiden. Door de smalle slootjes 
en sluizen loodste hij, samen met Bruns, ons al jagend naar de eindstreep. 
Gelukkig konden we het laatste stukje nog zeilen om zo toch nog op tijd 
aan te komen bij de volgende halte. Voor degenen die niet weten wat 
jagen is: bind een lijn om je lichaam en sleep de boot vooruit. Voor som-
migen klinkt het natuurlijk wel bekend en weten ze hoe zwaar de opgave 
is, maar vooral hoe vervelend het is om terug aan boord te springen. Mike 
kan hier goed over meepraten. Aangekomen werden we getrakteerd op 
een lekker juttertje aangeboden door de plaatselijke zeilvereniging. Het 
bier vloeide even, maar al snel stapten mensen terug op de boot om zich 
voor te bereiden op de volgende racedag. 

De tweede dag begon met een poging tot roeien. Op de Jan Krul een 
zware opgaaf, omdat je zelf redelijk hoog van het water zit. Met liedjes 
probeerden we de sfeer erin te houden. Oude kaskrakers als ‘Jelle had 
een vaantje op zijn neus’ en ‘Heb je even voor mij’ zorgde voor een lekker 
tempo. Natuurlijk brak er uiteindelijk een roeiriem die door de aanwe-
zigen aan elkaar is geklust tot een werkend geheel. De slootjes konden 
blijkbaar nog smaller worden dan de dag ervoor en we trotseerden dit 
met moed die alleen verwacht kan worden van de geharde zeilers die 
wij aan boord hadden. Als laatste kwamen we binnen, maar er werd hard 
gejuicht en zelfs voor dat we aanlegden bij de eindsluis werd het eerste 
rondje door de jongens van de kant doorgegeven. Ze hadden bijzonder 
veel respect voor ons. Wij hebben bij deze wedstrijd, voor de verandering, 
de zwaarste, langste en breedste boot die er te vinden is. Die avond was 
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Check je 
Gegevens! 

In ons ledenblad heeft al vaker 

wat gestaan over de ledenadmi-

nistratie. Dit omdat we altijd de 

meest actuele gegevens in ons 

systeem willen hebben. Voordat 

een kamp begint printen we dan 

een lijst met alle gegevens. Zo 

komen we nooit voor verassin-

gen te staan. Wist je trouwens 

dat je deze gegevens ook zelf 

kunt controleren via internet. Op 

de website www.sol.scouting.nl 

kun jij je gegevens bekijken. Met 

behulp van je lidnummer kun je 

jouw gegevens controleren en 

eventueel bijwerken.

Groetjes,

De ledenadministratie

WILDE VAART 

TODETO 2009
Door: Geert Jan Verhoef
Zware regenbuien en hevige windstoten waren 
beloofd op de dagen die wij, als Wilde Vaart, op 
Flevoland zouden doorbrengen. Voorgaande 
jaren hadden we juist veel te maken gehad met 
een dodelijke windstilte, maar nu zou het een 
spannende tocht worden waarbij er niet alleen 
gefeest en geroeid zou worden. Al drie jaar wa-
ren wij de onverslagen kampioen op ToDeTo en 
de druk op de scoutinggroepen uit de provincie 
Flevoland om de titel als meesters van de lange 
route was daarom ook heel groot. 

Woensdagochtend stond Geert met een kleine 
kater van de avond ervoor op. Deze vrije dag zal hij 
samen met Wouter gebruiken om de eerste voor-
bereidingen te treffen voor de competitie op twee, 
drie en vier oktober. Allebei met kleine oogjes pak-
ten we de spullen bij elkaar om de overtocht te ma-
ken met de twee vletten die nodig zijn. Voor Geert 
en Wouter was het al een hele tijd geleden dat ze 
solo een vlet hadden gezeild, maar het ging als een 
leien dakje. Na een middagje zeilen en wat geruzie 
met de sluiswachter van de Zuidersluis legden zij de 
boten neer bij de Noorderplassen. Dit is een terrein 
waar vaak Zuwaka wordt gehouden. 

Vrijdagavond werden de laatste voorbereidin-
gen getroffen voor het evenement. De biertent 
deed goede zaken met ons, maar het feestje werd 
niet het feestje waar iedereen op los kon gaan. De 
Pampus heeft nog vaak geprobeerd mensen mee 
te krijgen in een goed potje freestyle dans of een 
karaokeliedje. Alles mocht niet baten. Uiteindelijk 
verplaatste het feestje zich naar onze eigen tent 
waar we voor nog een paar biertjes achterover 
gooiden. Filosofische gesprekken over het leven 
en nutteloze uitspraken wisselden elkaar met hoog 
tempo af. Terwijl de nacht ten einde liep, dropen de 
meeste af naar de tent. Met een slaperig oog zagen 
we vanuit onze slaapzakken nog net een meisje 
voorbij onze tent kruipen. 

Zaterdagochtend werden we gewekt met muziek 
dat officieel illegaal verklaard hoort te worden. 
Overal om ons heen hoorden we gevloek, er vlogen 
dingen door de tent en wakker waren we. Effectief 
was het uiteindelijk dus wel. De biertent werd om-
gedoopt tot de ‘heilige’ koffietent waar de liefheb-
bers een vers bakje koffie konden halen. Voor de 
anderen was er thee. Pascal en Sebas, van de Corne-
lis Lely, begonnen aan een korte briefing waarin de 
dag werd uitgelegd. Nog even inschrijfgeld betalen 
en we konden beginnen aan de Tocht Der Tochten. 

Het eerste deel begon, na een korte roeiperiode, 
met een leuk stukje zeilen over de plassen. Achter 
ons zagen we een boot die tegen de wind in pro-
beerde te zeilen met enkel een fok gehesen. Dit 
werkt natuurlijk niet. De Pampus haalde net niet de 
sluis voor de boot die besloten had alles te roeien. 

De dag verliep verder als elk ToDeTo. Vieze, moei-
lijke en uitdagende spelletjes die voor de een beter 
uitpakte dan de ander. Moe en uitgeput kwamen 
we uiteindelijk als tweede en derde aan bij de finish, 
maar nog wel voordat er iemand was gefinisht van 
de korte route. Wij deden uiteraard de lange route. 

Zaterdagavond begon het feestgedruis met wat bier en een 
karaoke spel waarbij wij het moeilijkste nummer voor de kie-
zen kregen. Sommigen denken aan opzet door de organisa-
tie om ons zo geen eerste te laten worden. Anderen denken 
dat het gewoon toeval was. Het doet er eigenlijk ook niet toe. 

De avond bestond wederom uit bier en gesprekken. Flem-
ming, die nog moest pinnen, werd door Mike en Thamar 
afgezet bij een pinautomaat. Het bleek dat Flemming he-
lemaal niet kon pinnen en daarom heeft hij het stuk terug 
moeten lopen. Hij had Thamar namelijk tien euro beloofd om 
hem terug te brengen. Later probeerde hij zijn charmes uit 
op een jongedame van de Hannie Schaft, maar niemand van 
ons weet of er iets moois uitgaat bloeien en of er überhaupt 
iets is gebeurd. Er zijn verder veel leuke momenten, maar dat 
moet besproken worden bij een goed potje bier in bijvoor-
beeld de Mol. 

Zondagochtend was het afsluitspel, een roeiwedstrijd, en de 
prijsuitreiking. De roeiwedstrijd is niet gewonnen door ons. 
Wouter had problemen met zijn dol die hij dan ook vol pas-
sie en agressiviteit zover mogelijk het water in gooide. Het 
inpakken ging snel en we konden op tijd weg naar de sluis, 
maar eerst hielpen Mark, Tjebbe en Geert nog het bootje 
uit de open klasse het water uittillen. Goede scoutingdaden 
hoeven nu voor een jaar niet meer worden gedaan. 

Bij de sluis bleek de wind iets heviger te zijn dan verwacht. 
Toch waagde iedereen het erop en trotseerde de golven van 
tweeënhalve meter. Na twee kilometer zeilen keerde de Jan 
Kroket, een van de boten, terug naar de veilige haven van 
Almere. De mast stond zo krom dat er een S in te lezen was. 
De andere boot is wel doorgezeild. s’Avonds hebben we met 
z’n allen genoten van een gefrituurde frikadel en patat. 

Het was een leuk ToDeTo 2009 en volgend jaar pakken we 
gewoon weer de eerste prijs of gaan we toch met de open 
klasse meedoen? Wie zal het zeggen. 
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DOLFIJNEN/ ZEEVERKENNERS  

INSTALLEREN 2009
Door: Siebe Pels (Zeeverkenner)
Zaterdag 10 oktober hebben we geïnstalleerd.
Dit betekent dat de mensen die nieuw bij de groep zitten en 
de mensen die zijn overgevlogen en degenen die kwartier of 
bootsman zijn geworden moeten een eed afleggen.
Om 12 uur gingen we naar het dak van het fort om te instaleren.
Eerst een stukje van Bart wat we allemaal gingen doen.

Eerst werden de Dolfijnen geïnstalleerd, per 5 dolfijnen moesten 
zij de eed na zeggen:

Ik beloof mijn best te doen
een goede dolfijn te zijn,
iedereen te helpen waar ik kan
Jullie kunnen op me rekenen.

Daarna waren de Zeeverkenners aan de beurt, Die moesten ook 
een eed afleggen:
De zeeverkenners werden per bak geïnstalleerd.

Ik beloof mijn best te doen
een goede zeeverkenner te zijn,
iedereen te helpen waar ik kan
Jullie kunnen op me rekenen.

Er is nu dus een nieuwe bootsmannen en kwartier  meesters.

Zwarte Valk:
Mathijs(bootsman)
Martin(kwartier)
Ceyon
Bo
Davey

Haai:
Bernd(bootsman)
Jitse(kwartier)
Cees
Djonno
Danny

Maegt Van muyden
Siebe(bootsman)
Boy(kwartier)
Laura
Micha
Anne-roos
Yordy
Carsten

Hierna kwam Bo nog dik te laat dus is hij niet geïnstalleerd. 
Hierna gingen we gewoon zeilen met harde wind, naar het eerste eiland.
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de Ontmoeting die niet in onze klasse zat. De boten uit onze eigen klasse hebben we alleen 

gezien bij het aanleggen. Gerrit van de Jacobschelp was kort gezegd niet amused om ons 

aan de kant hem binnen zien te varen. Eenmaal in de tent aangekomen kwamen we erachter 

dat we de eerste dag een voorsprong van veertig minuten hadden opgelopen op de tweede 

in onze klasse. Ook kwamen we erachter dat er maar drie boten onze klasse bevoer in plaats 

van de beloofde acht. Als we zijn werd er gefeest onder de muziek van een coverbandje dat 

Hype heette. Leuk bandje met een rits aan aantrekkelijke dames die blijkbaar ook nog kon-

den zingen. Na de drank was het dan toch weer tijd om naar bed te gaan. 

De ochtend erna was iedereen minder brak dan die ochtend ervoor en dat was een groot 

pluspunt door de wind die aangewakkerd was. Deze dag startten we met alle boten uit onze 

klasse op hetzelfde moment. Wij als laatste, maar al snel hadden we de Lis en de Jacobschelp 

ingehaald. Op het tweede rak vonden we het toch verstandig om te reven. De rest ging als 

een leien dakje behalve het moment dat we hem even knepen door het bijna omslaan van 

de Jan Krul. Binnengekomen werd het een groot feest waar iedereen van genoot. Het gejuich 

in de tent was oorverdovend wanneer Jelle onze welverdiende prijs ging ophalen. 

WILDE VAART  

MUIDERHARDZEILDAGEN 2009
Door: Geert Jan Verhoef

Het was de tijd van het jaar. Een thuiswedstrijd die door 

de Jan Krul gewonnen moest worden. Al jaren zijn we 

ongeslagen kampioen tijdens dit evenement. Oké, een 

jaar ging Nico overboord, maar dat is een klein detail. 

Dit jaar hadden we weer ons best gedaan om al onze 

moed te verzamelen en nog een keer te winnen.

Zoals gebruikelijk begonnen we vrijdagavond met een 

feestje bij Gielink. De tent was nog niet helemaal volgeladen, 

maar we maakten er een echt Pampus Groep Muiden feestje 

van. Het bier vloeide rijkelijk en er werd schipperbitter bij-

geschonken bij ieder die dat wou. Zwalkend fietsten Willem, 

Wouter en Geert naar huis. Het zou geen complete avond 

zijn als Geert op zijn bek ging, omdat Willem ook niet meer 

echt controle had over zijn stuur.

De ochtend begon brak. Iedereen was wonderbaarlijk op 

tijd in het fort om te genieten van een ei met spek en kaas 

geserveerd op een bruine boterham. Met deze maaltijd kon-

den we beginnen met de eerste dag van de race. Nog snel 

de boot inspecteren en weg waren we. De hele wedstrijd 

hebben we voorin het veld gelegen en streden we tegen 
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WIST JE DAT?!
- Dat een ijsbeer links handig is?!
- Dat Mike weer gewond is geraakt tijdens zomerkamp?!
- Bernd van rodepepers houd.
- En daarna alle komkommers heeft opgegeten
- En dat de rest dat niet zo heel erg leuk vond.
- En dat hierna de cola en de sinas aan de beurt waren
- En dat dit dan weer een uur lang zo doorging.
- De aak een nieuwe mast krijgt.
- De fotoplay een leuke aanwinst voor het staflokaal is.
- En nu al stuk is…
- Dat de kast van Mike en Nico er nog steeds staat (Zie IPD Nov. 2008).
- Thamar en Ed getrouwd zijn.
- En dat ed in zijn spijkerbroek trouwde
- En dat Tham zwanger is
- Eeeuhm..inmiddels samen een kind hebben: Zegge Zoë
- Carlos een auto heeft gekocht.
- En z’n oude al echt goed stuk is.
- Rienk een nieuw huis heeft.
- Bart een minder leuke avond heeft gehad tijdens het staf uitje.
- Een weekend lang computerspellen spelen slecht is voor een mens.
- Maar dat fortlan zich daar niks van aantrekt.
- Dat Bernd en Laura een geheime relatie hebben.
- Dat Laura niet graag meer vies wordt.
- Dat Flemming een zwak gestel heeft.
- De goedkoopste ijsjes toch echt het lekkerst zijn
- Ceyon 2 nieuwe kalfjes heeft.
- Dat de Wilde Vaart nu echt beet is genomen door de ToDeTo organisatie.
- Maar dat we der niet mee zitten.
- De dolfijnendisco heel gezellig was.
- Halloween met het COF weer een groot succes was
- Mike enorm veel zin heeft in Pooltocht
- Dat de Maya’s het einde van de wereld hebben voorspeld in 2012
- Maar dat dit dus helemaal niet waar is.
- De kleur groen eigenlijk blauw en geel zijn
- De gemeente eindelijk weer een handtekening heeft gezet
- De boten weer uit het water zijn
- Leiden best gezellig is, zo met de zeeverkenners
- En met de wildevaart eigenlijk ook
- Dat alle leiding vrijwilligers zijn
- En nog steeds met enorm veel plezier leiding zijn
- Melk goed is voor elk
- Jitse een geboren pyromaan is en zwaar in de Puberteit zit
- En dus ook wel hjitsig wordt genoemd
- Boy erg van knuffelen houdt
- Danny en Davy  zelf popcorn hadden gemaakt
- En dat ze dit hadden uitgedeeld
- En dat er door het fort popcorn lag
- En dat dit de schuld van de zeeverkenners was
- Dat Micha van suikerklontjes houdt
- En daar ziek van is geweest.
- Het hele fort weer is opgeruimd
- En dat Sandra eindelijk haar waterbed en andere spullen heeft weggegooid?
- Muizen niet zo goed tegen grote ratten vallen kunnen.
- En grote rattenvallen niet zo goed tegen vuur kunnen.
- En vuur niet zo goed tegen water kan
- En water niet tegen spons 
- En spons niet tegen vuur
- En dat de dolfijnen met dit principe wel een spelletjes spelen 
- Dat Ceyon dit jaar waarschijnlijk andere schoenen aantrekt tijdens Pooltocht
- Dat de fotoplay inmiddels al weer uit het fort is
- Dat Oud en Nieuw op het fort best gezellig is
- En dat het daarna wel weer een zooitje is
- Dat we zo nog wel erg lang door kunnen gaan
- En daarom...
- Is dit het einde...

Dat wij altijd input kunnen gebruiken voor deze pagina.

IN DE PEILING SEPTEMBER 1984

WIST U DAT…..?

Er hele families op het zomerkamp ontstaan
De langharige meisjes hun haren in polonaise vlechten 
Bakker en Bakker de Haai vanuit Friesland hebben teruggezeild
De kampdoop voor de dopelingen pas geslaagd is wanneer 
iedereen nat is
Dit voor anderen juist niet zo is
Hier niks tegen helpt, behalve zelf in het water springen
Huibert het schrikdraad vanaf de fiets weleens dichterbij wilde 
onderzoeken
Hij traag van reactie was
Dit een half uur later nog steeds niet leuk vond 
Iedereen, iedereen in het water gooide 
Zelfs de staf op dit gebied niet altijd te vertrouwen was
De groep vooral ’s morgens vroeg nog veel en veel minder 
vertrouwd werd
Pieter-jan het zomerkamp buiten gewoon netjes begint naar 
aan het einde….
De koffie van de staf weleens met het verkeerde water gezet 
werd
Dit dan watervlooien bevatten
Het ontdekt werd tijdens het tandenpoetsen
Harmen hier niet tegen kon
Gevinden zwangere poezen niet tegen melk kunnen
Ze hiervan het liefst in de tent de dunne krijgt
Nachtspel voor de buurt ook heel leuk is 
De Noordkaper telkens het grondzeil van de Viking bezette
Arjans tenen dan belegd werden
Hierna zijn bananen en tomaten ketjup aan de beurt waren
Dit met verband werd afgewerkt 
Waarna de staf bijna in het ooitje genomen werd
Medicijnen nog wel eens vergeten werden
Het de hele week mooi weer was
Dit het einde is 
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VERJAARDAGEN
14 Januari Arjen van der Goes
16 Januari Martin Stork
25 Januari Siem van Capel
31 Januari Casper  Verschuure
08 Februari Bas van Schelven
09 Februari Sandra Boogaard
16 Februari Mike Ottenhof
22 Februari Micha Tensen
02 Maart  Geert Jan Verhoeff
09 Maart  Sem Tadema
20 Maart  Sanne van Dalen
20 Maart  Laura van Dalen
28 Maart  Carsten Ros
05 April  Djonno Redegeld
05 April  Cees van de Griend
11 April  Edwin van den Bergh 
15 April  Rienk Zevering 
17 April  Carlos Geldrop 
17 April  Danny Fokker 
17 April  Davey Fokker 
17 April  Anne-Roos van Wijk 
05 Juni  Jordy van der Wurff 
07 Juni  Bennie  Boogaard 
07 Juni  Mark Dokter 
14 Juni  Wouter Sander 
19 Juni  Jelle Ruiter 
06 Juli  Willem  Herderschee  
07 Juli  Wouter Meijndert 
08 Juli  Nathalie van Raaij 
12 Juli  Jitse Morrema  
10 Augustus Siebe Pels 
11 Augustus Kimberly Jenkins 
11 Augustus Ceyon van der Kroon 
21 Augustus Ivar Trok 
25 Augustus Boy Wilhelm 
29 Augustus Bart Verweij 
29 Augustus Jan Koomen 
12 September Floris Hilders 
30 September Bernd de Groot 
06 Oktober Jelle Bruns 
13 Oktober Siem van Burgel 
16 Oktober Thamar Deuschle 
16 Oktober Márek van der Velde 
24 Oktober Renske  Pels 
25 Oktober Jan Dammers 
25 Oktober Jesse Baars 
30 Oktober Martijn van Kampen 
01 November Mathijs de Jong 
10 November Bo Ballering 
12 November Flemming Dokter 
21 November Tjado Morrema 
21 November Tjebbe Harte 
22 November Tijn Louter 
11 December Sydney Boogaard 
20 December Nico Dalmulder 

Check je 
Gegevens! 

Klopt een verjaardag niet of 

staat die van jou er niet tussen, 

zorg dan dat je gegevens klop-

pen bij de ledenadministratie. 

Je kunt zelf je gegevens checken 

op het ledengedeelte van www.

scouting.nl 

Mocht je problemen hebben  

met inloggen dan kun je con-

tact opnemen met Bart. Heb je 

wijzigingen dan kun je een wij-

zigingsbericht versturen naar  

onze ledenadministratie: Renske 

Pels. Email naar: pjpels@gmail.

com
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CONTACT GEGEVENS
Dolfijnen leiding
Ottilius (Nico)        06-43871106 
Pal (Mike)       06-47430441

Zeeverkenners leiding
Bart Verweij        06-13843509
Wouter Sander       06-27405588

Wilde Vaart begeleiding
Jelle Bruns        06-30726989

Telefoon gegevens

Email gegevens

Dolfijnen leiding

Leiding: pampusdolfijnen@gmail.com

Zeeverkenners leiding
Leiding: info@pampusgroep.nl

Wilde Vaart begeleiding
Begleiding: jankrul@pampusgroep.nl

Ledenadministratie
Mevrouw R. Pels:  pjpels@gmail.com

Aanmelden reunie Pampus 40 jaar
40jaar@pampusgroep.nl

Algemene vragen of contact
Bart Verweij:  bartverweij@hotmail.com

www.pampusgroep.nl



Achtergracht 14 - 16    1381 BN  Weesp  Tel. 0294 410 882 Fax. 0294 417 040

Sportprijzen

Copy- & Printservice
Grootformaat printen

Flock cijfers & letters
Documentverwerking
Stanswerk
Bedrukken Textiel
DTP

“Het adres” voor al uw kopieerwerk
In Kleur en Zwart / Wit

Geopend:
Maandag 13.00 t/m 18.00

Dinsdag t/m Vrijdag 9.00 t/m 18.00
Zaterdag 10.00 t/m 16.00

E-mail maurice@dssweesp.nl



TOT DE VOLGENDE KEER!
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