


ALGEMEEN 
HOROSCOOP 

Wat een mooie zomer is het geweest. 
Iedereen heeft genoten van kamp en 
vakantie, en nu is het tijd om weer 
opkomsten te gaan draaien. We kunnen 
elkaar elke zaterdag weer zien, en nog 
mooier, eindelijk het jubileum vieren!          
Er staat van alles op de planning.           
Een grote jubileum dag met barbecue, 
acties  en mooie terugblikken op de 
afgelopen 75 jaar. In deze editie kom je iets 
meer te weten over het jubileum, maar een 
hoop blijft een verrassing. één dingen 
kunnen   we je wel verklappen;                 
Het wordt een fantastisch feest 

De zomer is snel voorbij gegaan maar dat 
krijg je ook met zulke leuke kampen.         
De verkenners hebben op hun kamp een 
reis terug in de tijd gemaakt en de 
Kastanujo verslagen. De welpen zijn 
avontuur geweest in de gevangenis. 
Boeven vangen, zelf ontsnappen, er is     
van alles gebeurd. Alle spannende 
verhalen zal je nog tegenkomen in  
de rest van het krantje. 

DE DERDE EDITIE 

JAARKALENDER 

REGIONALE ZEILWEDSTRIJD 

OVERVLIEGEN 

JUBILEUMDAG 

GROEPSBARBECUE 

Klik hier voor de gehele kalender! 

11 SEPTEMBER - 12 SEPTEMBER 

18 SEPTEMBER 

18 SEPTEMBER 

18 SEPTEMBER 

RAM 
De sky is de limit, de aankomende tijd is 
geen enkele insigne onhaalbaar voor jou!  
 
 
STIER 
Soms is he beter om even de kat uit de 
mast kijken voor je actie onderneemt.  
 
 
TWEELING 
Het gaat niet om hoe groot het vuur is, 
maar hoe lang het brand.  
 
 
KREEFT 
Soms is omslaan een les, geen fout.    
Wees niet bang om ergens van te leren. 
 
 
LEEUW 
Neem even pauze; drink wat limo bij je 
post, leg je boot aan de kant.  
Er is tijd genoeg. 
 
MAAGD 
Wees dapper deze periode.  
In iedereen schuilt een ware Akela. 
 
 
WEEGSCHAAL 
Je hoeft niet altijd de schipper te volgen,  
je weet zelf wat het beste is. 
 
 
SCHORPIOEN 
Het is niet erg om wat langer bij een post  
te blijven hangen, zolang je maar voor de 
winst gaat. 
 
BOOGSCHUTTER 
Pas op met grote beslissingen, je kan maar 
beter even de zelfde koers blijven varen. 
 
 
STEENBOK 
Vergeet je uniform niet te strijken!  
 
 
 
WATERMAN 
Je vaart een goede koers,  
recht zo die gaat!! 

 
VISSEN 
Je kan altijd rekenen op je nest,  
samen kunnen jullie ieder spel winnen.  

STUUR EEN MAILTJE! 

In de vorige editie hebben we ook al een 
oproepje gedaan. In september stoppen 
de voorzitter en penningmeester van de 
stichting en wij zijn opzoek naar twee 
opvolgers!  

WIJ ZOEKEN PER DIRECT: 

VOORZITTER 
PENNINGMEESTER 

De stichting is beheerder van het 
vermogen van de vereniging en is 
verantwoordelijk voor alle zaken die 
betrekking hebben op de roerende en 
onroerende zaken van de groep. Dit wil 
zeggen dat de stichting er voor zorgt dat 
de vereniging het spel van scouting kan 
spelen.  

Ben je een oud(er) lid of een ouder van 
een lid en lijkt het je leuk om een van te 
twee taken op te vullen? Stuur ons dan 
vooral een mailtje door op de 
onderstaande knop te klikken! 

STEUN ONS! 

Steun de verkenners voor Nawaka! 
De verkenners willen volgende zomer op 
Nawaka! Nawaka is het 10-daags 
Nationaal Waterkamp voor waterscouts 
binnen Scouting Nederland. 
 
De kampprijs voor dit Nationale kamp is 
een stukje hoger dan normaal en daarom 
doen wij de komende tijd een aantal 
inzamelingsacties! Steun jij ons middels 
een donatie?  

https://www.cornelisdehoutman.nl/jaarkalender/
mailto:groepsbestuur@cornelisdehoutman.nl
https://cornelisdehoutman.nl/donatie-verkenners/


ALLE FOTO`S BEKIJKEN? 

Dit jaar was er een gedeelde eerste plek!  
Team wit en team rood hadden gewonnen.  
Op de tweede plek stond nest blauw en  
op de derde plek stond nest zwart.  

KAMPWINNAARS 

WELPEN 
GEVANGENISKAMP 

 

Dit jaar had Akela per ongeluk de kamplocatie geboekt.. in 
een GEVANGENIS. De welpen mochten van brigadier Yayo 
niet de gevangenis verlaten omdat zij als schuldig werden 
verklaart voor het radioactief afval in het welpenlokaal wat 
op mini-kamp werd ontdekt door een professor. De welpen 
en de leiding zouden voor altijd vast zitten in de  
gevangenis.. als zij niet een ontsnappingsplan zouden               
bedenken. De gevangenis heten de Aqua Bajes,  
maar wat heeft ‘aqua’ met de gevangenis te maken?...  
 

HET NACHTSPEL 
 

Midden in de nacht kwam Gucci aan met een brief van agent 700, die ons              
wilden helpen met ontsnappen! Op het briefje stond een stappenplan                        
beschreven om uit de gevangenis te ontsnappen. Er was alleen een klein               
probleem.. Midden in de nacht liet de gevangenis zijn bewaak trollen los!                     
Deze zagen er eng uit maar de welpen durfde het aan! Om een van de trollen 
zat een sleutel die we moesten afpakken door de trollen af te leiden met eten. 
Toen we het slot van de deur met een ontsnappingstunnel openden bleken we 
in de val te zijn gelokt door agent 700! Agent 700 was namelijk een geheime 
agent van de aqua bajes en nu wist hij hoe slim en dapper wij waren.                          
De gevangenis zou de volgende dag 1000x strenger worden..

DE GEVANGENEN 
 

Na een nachtje slapen in de gevangenis blijken er                       
gevangen ontsnapt te zijn! De welpen gingen opzoek naar 
                               de gevangen en kwamen een paar   
                                    belangrijke gevangen tegen: Joris el 
                                       Chapo de bruin, Gucci, Jimmy  
                                          Neutron de goochelaar, Papi en 
                                             kluivert kip de clown.  
                                             Nadat we de gevangen hadden 
                                            gevonden besloten de welpen  
                                          om die avond een ontsnappings- 
        poging te doen! We kwamen  
                                        agent 700 tegen die ons daarbij 
                                      wilden helpen.. 
 

Het bordspel stond in het thema van  
polities en boeven. Het bordspel  
werd per twee teams gespeeld.  
Eén van de teams waren de  
boeven en het andere team was  
de politie. De boeven moesten zo  
snel mogelijk naar de finish om te  
‘vluchten’ van de politie, en de politie  
moest de boeven op tijd pakken.  

BORDSPEL 

KLIK EN BEKIJK ALLE KAMPFOTO`S 

DE BAAS VAN DE GEVANGENIS 
 

De welpen moesten een nieuwe ontsnapplan bedenken.  
We kwamen een foto tegen van de baas, man met snor,  
met een bizarre vis. We hadden de vis gestolen inruil voor  
onze vrijheid. Toen we gingen onderhandelen bleek man met  
snor niet de baas te zijn van de gevangenis… maar de vis!                                      
Uit wraak stuurde de vis, genaamd Wossel Poggers, zijn  
kwaadaardige sumo op ons af!  

HET ULTIEME PLAN & DOOP 
 

De welpen hadden stiekem het een gif recept gejat van dokter bibber,  
en daarmee zouden we de gevaarlijke sumo verslaan! Midden in de nacht  
kregen de welpen een straf omdat zij hebben geprobeerd te onderhandelen.  
De welpen moesten ervaren hoe het echte gevangenis leven ging worden voor 
hun. Ondertussen kregen de welpen stiekem van kluivert kip de ingrediënten 
voor het tegengif. De kookstaf had het gif gemaakt en stiekem via een spitskool 
aan ons gegeven. De welpen hadden het gif stiekem in de limonade van de 
sumo gedaan en de sumo was daarna verslagen! Daarna gingen we naar het 
kantoor van snor en slopen we naar binnen. Snor lag te slapen en werd wakker 
gemaakt door de vis. Doordat man met snor was omsingeld konden wij zijn 
snor eraf trekken en was hij verslagen! De vis werd de volgende dag  
meegenomen door de dierenambulance en werd afgevoerd naar de dierentuin!  

https://www.flickr.com/photos/cornelisdehoutman/sets/72157719820746835/


ALLE FOTO`S BEKIJKEN? 

 

Na 6 speldagen vol spellen kon er natuurlijk  
maar 1 bak de beste zijn. Met een nipt  
verschil van maar 1 punt heeft uiteindelijk  
de Dorado 798 gewonnen! Iets waar de  
fanatieke bootsman zich een kamp lang  
voor heeft ingezet. 
 

KAMPWINNAAR 

VERKENNERS 
 

Dit was een zomerkamp zoals je het nog nooit hebt gezien! 
Met het 75-jarig jubileum kwamen we vorig jaar op het idee 
om een jubileumkamp te houden. Eentje waarbij 6 thema`s 
zouden terugkomen en daarbij ook 1 of 2 oude verkenner-
leidingleden. Vorig jaar kon het idee helaas niet doorgaan 
vanwege de coronamaatregelen, maar er was gelukkig dit 
jaar meer mogelijk en met groot succes! 

JUBILEUMKAMP OUD-VERKENNERLEIDING & OUD-THEMA`S 
 

Op de eerste dag kwamen er twee flodders uit de tijdmachine!                               
Oud-verkennerleiding Pepijn en Lars hebben een prachtige dag 
neergezet. Het was groot uitpakken: spellen met pijl en boog,  
aan handboeien geketend en opzoek met een metaaldetector. 
 

 
 
 
 
Vervolgens kwam oud-verkennerleiding Chiel als piraat uit de  
tijdmachine. De jongens moesten de spion van de Kastanujo te 
pakken krijgen. Ze konden via het badeendenspel hints krijgen,  
vervolgens de spion grijpen en via het ringenspel ondervragen. 

 
 
 
 

Op dag 3 kwamen oud-verkennerleiding Jurjen en Erik ons  
vertellen dat El Presidente voor de Kastanujo werkt. Via een  
handelsspel konden de jongens super veel geld ophalen.  
Ook hebben de jongen omgeslagen samen met El Presidente. 

 
 
 
 
 
 

 
Daarna kwamen oud-verkennerleiding Ewout en Chris als  
schippers van de Kameleon erachter dat de nozems eigenlijk  
kasto`s waren die de ondergang van de Houtman aan het  
voorbereiden waren door onze boten en tuigage te stelen. 

 
 
 
 
 

 
 

De volgende dag kwamen we boze vikingen (oud-verkennerleidig 
Tijmen en Celestine) tegen omdat de Kastanujo ons eten had  
gestolen. Door muntstukken te verdienen konden de jongens 
bieden op eten en dit bereiden op eigen gemaakt vuur. 

 
 
 
 
 

 
 

Op de laatste dag kwamen oud-verkennerleiding Jasper en  
Myke als New Kids de jongens helpen om voor eens en altijd  
een einde te maken aan de heerschappij van de Kastanujo!  
We gingen terug naar 2021 waar de Houtman weer Houtman is. 

 

 

Op onze thema opkomst werd de Houtman overgenomen 
door de Kastanujo. Uiteraard laten we dat niet zomaar  
              gebeuren, dus we bouwden een   
    tijdmachine zodat we konden                                         
        terugreizen naar 2013, 2014,  
            2015, 2016, 2017 en 2018!                                     
      Zo kwamen al die oude  
        leidingleden en thema`s               
        tegen en kon de verkenner-
       leiding hun favoriete hobby  
     uitoefenen, namelijk:   
            heel kamp lopen in Kastanujo 
          truien! Geintje natuurlijk. 
 

KASTANUJO…. HUH? 

 

Ook het bordspel was dit jaar  
spectaculair. De verkenners  
konden over oude bordspellen  
reizen om zo de Houtman weer  
compleet te maken in de vorm  
van relikwieën, personages en  
de vloot via verschillende spellen. 

BORDSPEL 

KLIK EN BEKIJK ALLE KAMPFOTO`S 

https://www.flickr.com/photos/cornelisdehoutman/sets/72157719566384371/


WILDE VAART 
EEN UPDATE VAN DE WILDE VAART 

Hallo beste lezers! 
 
Na een lange zomervakantie zijn we dan eindelijk weer terug en  
kunnen we weer lekker beginnen met zeilen.  
We hopen natuurlijk dat iedereen een leuke  
vakantie heeft gehad en we kunnen daarom  
ook niet wachten om jullie allemaal weer  
op De Pad te zien. Voor de meeste WV 
leden was het een rustige vakantie  
aangezien we dit jaar helaas niet op 
zomerkamp zijn geweest.  
Gelukkig konden er een paar van  
ons mee op kamp met de andere  
groepen en hebben ze zo op een  
leuke manier kunnen zien hoe het is  
om een kamp te organiseren.  
 
Maar de WV  heeft deze zomer niet helemaal  
stil gezeten. In de vakantie zijn er grote stappen gezet met  
de verbouwing van ons WV-lokaal. Inmiddels is de muur naar het 
stamlokaal eruit gesloopt en kunnen we beginnen met de bouw van  
  de nieuwe muur waardoor ons lokaal net iets groter is  
      geworden. Er moet natuurlijk nog veel gebeuren maar  
   er zijn al veel mooie plannen gemaakt voor de nieuwe 
      inrichting. En we hebben nog meer leuk nieuws.  
        Want over een paar weken krijgen wij er bij het 
    overvliegen weer veel nieuwe leden bij.  
            Daar hebben we natuurlijk hartstikke veel zin in! 
          Helaas moeten we ook afscheid nemen van twee 
          van onze leden. Wessel heeft besloten om de  
         WV vroeg te verlaten en welpen leiding te worden. 
      En Martijn heeft ervoor gekozen om na de zomer  
   Padvindster leiding te worden. Natuurlijk vinden wij dit 
     heel jammer maar wensen hun ook veel plezier bij zijn  
    nieuwe groepen. Verder kijken we bij de WV erg uit naar de 
aankomende groeps-BBQ en de reünie en hopen veel van jullie ook 
daar weer te zien. Dan wensen we jullie bij deze allemaal een  
behouden vaart en hopelijk tot op de Pad! 
 
De WV 

DE STAM DIENT 
 
Jaren geleden al is het besluit genomen om de Troepsberging om te 
bouwen tot een volwaardig WV-lokaal. Vorig jaar september is de 
muur van het stencilhok dan eindelijk geslecht, maar door Covid ben ik 
pas afgelopen juli echt begonnen met de verbouw. In een lokaal van 
40 jaar oud betekent dat overigens eerst en vooral: OPRUIMEN. 
 
 
 
 
 
 
 
Inmiddels is de brandwerende stenen muur in een puincontainer      
beland en staan er nieuwe houtskeletwanden. De troepsberging krijgt 
(eindelijk) een elektrische takel om de tenten veilig opgeborgen te    
krijgen. In de afbouw is nog genoeg te doen en loop gerust een keer 
langs en kom kijken. Ik wil onderstrepen dat we van het Stamlokaal 
echt een gezellige huiskamer willen maken, waarin ouders, oudere 
leden, stamleden, leidingleden en kabelgasten (kortom: iedereen) op 
de zaterdagmiddag elkaar kunnen ontmoeten. Zonder actieve stam die 
gezien en gewaardeerd wordt, is het lastig om de scoutingvereniging 
als de onze "in de vaart te houden”.  
 
 
 
 
 
 
 
Het is nooit af, maar we denken na over: 
gezellige meubels 
 
• kleinere tafels 
 
• een vernieuwd stamterras 
 
• openslaande deuren 
 
• afval-inzamel-plan 
 
• ideeën van lezers ;-) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor wat betreft de WV-berging (misschien weet iemand een leukere 
naam) geldt hetzelfde. De overwegingen: 
Wat doen we op de vloer? 
 
• Plafond schrootjes? 
 
• WC en / of keuken 
 
• Schilderen (paars misschien leuk?) 
 
• Waar laat je de zeilen en riemen? 
 
• Gezellige meubels 
 
• et cetera 
 
Overigens zullen de Wilde Vaart leden zelf daar vast ook wel wat van 
vinden. Er zijn al enthousiastelingen begonnen met een loungebank, 
want dat had -  begrijpelijk - de hoogste prioriteit. 
 
Daan Smit CH
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IN
E Sinds kort kan je onze vloot ook online bekijken! 

Deze nieuwe pagina was een wens vanuit de stam en is kort 
geleden gelanceerd. Hier kan je de mooiste plaatjes van al   
onze boten zien en vindt je informatie over elke boot zoals het  
bouwjaar, de kleurencombinatie en het dier. 
 
Voor deze pagina zijn we nog opzoek naar een  
stukje historie over de volgende boten: 

 

 
 
 

Heb je een stukje? Mail ons! 
 
 MAIL ONS! 

243 642 
1187 1465 

mailto:info%40cornelisdehoutman.nl?subject=


 

WIE JARIG IS 
TRAKTEERT! 
CORNELIS DE HOUTMAN BESTAAT 75 JAAR  
EN DAAROM IN DE HELE MAAND SEPTEMBER  
HEEL VEEL KORTING OP HOUTMANTRUIEN! 

€19. 
99 

29.99 

€2. 
49 

groepsinsigne 

€6. 
99 

bootvlaggetje 

€29. 
99 

groepsvlag m 

€49. 
99 

groepsvlag l 

https://www.cornelisdehoutman.nl/webshop/
https://www.cornelisdehoutman.nl/webshop/
https://www.cornelisdehoutman.nl/webshop/
https://www.cornelisdehoutman.nl/webshop/
https://www.cornelisdehoutman.nl/webshop/


bootvlaggetje 

JUBILEUM 
75

 JA
AR

 

 

18 september is het een groot feest op de Platteweg! Dan vieren we het 75-jarig jubileum van onze vereniging en het 90-jarig 
jubileum van de Kastanujo. We kunnen natuurlijk nog niet te veel verklappen, maar dat het een spektakel wordt is zeker.     
Overdag kunnen actieve leden en oud-leden allerlei geweldige activiteiten doen en jeugdleden kunnen zelfs iets moois                
verdienen! In de avond sluiten we deze mooie dag af met een gezamenlijke groepsbarbecue!  
 
Iedereen moet zich aanmelden voor de groepsbarbecue, maar voor de jubileumdag hoeven jeugdleden zich niet aan te 
melden, dit is gewoon een opkomst! 
 
Renske & Thijmen 

Op de feestelijke jubileumdag zijn er een tal 
van activiteiten te beleven, hieronder alvast 
een klein overzicht om naar uit te kijken! 

  Stukje zeilen 
 Iedereen kan deze dag een stukje 
 zeilen onder begeleiding.  

  Dus stap aan boord en kom mee! 

Foto maken 
Altijd al op de foto gewild als Akela of 
nog een keertje op de foto als                
schipper? Dat kan! Wij maken de foto. 

 Kampvuur 
 Gek van vuur? Kom naar de kampvuur-
 plaats en bereid hier iets overheerlijkst 
 op het kampvuur. 

Archief bekijken 
Oude foto`s en kampboeken. Je kan het 
allemaal vinden bij het archief! Zelf nog 
oude foto`? Breng ze gerust mee! 

     Sleutelhangers maken 
   Altijd je sleutels kwijt of goed in 
   knopen? Kom hier je eigen  

    sleutelhanger maken! 

Prijzenkast 
Benieuwd welke prijzen de Houtman 
door de jaren heen allemaal heeft  
veroverd? Kom ze hier bekijken! 

 

Naast deze activiteiten zijn er nog een paar 
andere, maar die houden we nog eventjes 
geheim tot 18 september… We kunnen jullie 
wel verzekeren dat er zeker een aantal vet 
gave activiteiten tussen zitten op een dag die 
niet gauw nog eens beleefd! 

 

ALTIJD PRIJS VOOR JEUGDLEDEN 
Jeugdleden kunnen op deze dag allemaal 
een mooie prijs verdienen door een aantal 
van de activiteiten te hebben gedaan.  
Wat het is houden we ook nog even  
geheim en hoor je op de dag zelf! 

 

Tot dan! 

18 SEPTEMBER: FEEST! 

AANMELDEN GROEPSBARBECUE & JUBILEUMDAG 

JUBILEUMDAG AANMELDEN TOT 11 SEPTEMBER 
Ben je lid geweest van de Houtman of Kastanujo? Dan ben je deze dag van harte wel-
kom op nog 1 keertje te beleven hoe het is om waterscout te zijn! Op deze dag zijn er 
genoeg leuke activiteiten die je kan doen en is er ook zeker tijd om even bij te praten en 
gewoon een kijkje te nemen op het terrein. 
 
Ken je iemand die lid is geweest? Stuur diegene een berichtje en kom samen! 
 
Let op! Voor jeugdleden (welpen, verkenners en wilde vaart) is er deze dag        
gewoon opkomst, zij hoeven zich niet aan te melden! 

 

 
 

GROEPSBBQ   AANMELDEN TOT 4 SEPTEMBER 
Om deze mooie dag samen af te sluiten prikken we inmiddels op traditionele wijze een 
vorkje op de groepsbarbecue!  
0 t/m 5 jaar   GRATIS 
6 t/m 10 jaar  €5,00 
11 jaar en ouder  €10,00 
 
Ken je iemand die lid is geweest? Stuur diegene een berichtje en kom samen! 
 
Let op! Jeugdleden (welpen, verkenners en wilde vaart) moeten zich voor de 
groepsbarbecue wel aanmelden. 

18 SEPTEMBER 

https://www.cornelisdehoutman.nl/jubileum/
https://www.cornelisdehoutman.nl/jubileum/


BESTUUR 
GROETJES VAN HET BESTUUR  

 
Lezers Ahoy!  
 
Een nazomerse telex van de besturen. 
De zomerkampen zijn achter de rug. De Verkenners zijn aan het begin van de 
vakantie twee weken naar Vinkeveen geweest. De Welpen zijn echt nog maar 
net terug van een gezamenlijk kamp met de  
Shantiwelpen. Het waren ware hoogtepunten van 
ons scoutingjaar. De flarden tekst en fantastische 
foto's die vanuit de kampbubbels tot ons kwamen via 
@instagram spraken voor zich. Iedereen die hier als 
vrijwilliger aan heeft bijgedragen: Dank. Jullie. Wel. 
 
Als we vooruit kijken vallen we meteen met onze 
neus in de jubileumboter en de overvliegsloot.  
Op 18 september staan we stil bij het 75 jaar 
|bestaan van de Houtman (en het ongeveer 90 jarig 
jubileum van de meiden). Het programma is nog  
geheim, maar ’s avonds zal er een BBQ zijn waar 
alle oud-leden, scouting sympathisanten en  
aanverwante artikelen meer dan welkom zijn.  
We zitten dan nog formeel in anderhalve meter samenleving en ik hecht eraan 
om hierop te wijzen. Hoe Covid ons verdere leven op de Pad gaat bepalen weet 
niemand, maar het is nog niet voorbij. Let daar met z’n allen op! 
 
                                  Op een andere plek in ons geweldige blad staan vacatures 
                                       voor nieuwe leden van ons stichtingsbestuur.  
                                             Léon en Frank hebben als voorzitter en  
                                                 penningmeester de vereniging een grote stap 
                                                     verder geholpen. Ze treden in september terug 
                                                        en we zoeken dus bestuurders. Als je voor  
                                                          een korte of langere periode wat wijsheid in 
                                                           kan brengen: heel graag!  
                                                  bestuur@cornelisdehoutman.nl of zoek  
                                                         even de leiding op, dan komen we er wel uit.  
                              Als er ouders zijn met ons door het WBTR-   
                                     stappen plan willen lopen,  
         dan horen we dat ook graag. 
 
                                               Ondertussen gaan de Kids een mooi najaar  
        tegemoet, al dan niet in een nieuwe speltak.  
       We hopen iedereen snel te kunnen ontvangen op een   
  gewone zaterdag (met een kopje koffie) in het nieuwe stamlokaal! 
 
  Mooie tijd!   

EVEN VOORSTELLEN  
 
Ditmaal is het aan mij om iets over mijzelf te vertellen. Ik ben 
Stefan Gomes, 37 jaar en woon in Gouda. Ik ben werkzaam in 
het onderwijs en doe in mijn vrije tijd heel veel vrijwilligerswerk. 
 
In november 1998 heb ik voor het eerst kennis gemaakt met  
de Cornelis de Houtmangroep. Ik ben toen begonnen bij de  
verkenners. Hier heb ik een paar hele mooie jaren mogen 
 beleven. Ik heb er leren zeilen, kampen voorbereiden en  
een soort van verantwoordelijkheid dragen.   
Na deze jaren werd ik wilde vaart.  
Dit was een klein groepje en gezamenlijk  
hebben we een hoop activiteiten en  
excursies georganiseerd. Denk hierbij  
aan het o.a. beklimmen van windmolens,  
kamperen bij verschillende  
scoutinggroepen en een mooie trektocht 
over het markermeer als  
zomerkamp. En ja, hierbij hebben we van-
zelfsprekend de groeten aan  
“Ome Co” gedaan. 
 
Toen ik net 18 was ben ik als leiding met de verkenners mee 
gegaan op zomerkamp. Het was best wel gek dat ik toen leiding 
was over mijn broertjes (Roel en Thijs) die als verkenner mee 
op kamp waren. Ik heb het kamp als leiding zo leuk gevonden 
dat ik na het kamp leiding bij de verkenners ben geworden.  
 
Na een aantal jaar heb ik behalve leiding ook de rol van                  
schipper op me genomen. In totaal ben ik 11 jaar leiding bij de 
verkenners geweest. Dit heb ik altijd met heel veel plezier               
gedaan. Ik heb als verkenner altijd een mooie tijd gehad en gun 
dit anderen ook. Ik heb altijd samen met de andere leidingleden 
geprobeerd om het voor alle verkenners zo leuk, leerzaam en 
interessant mogelijk te maken. Ik heb het idee dat we hier                 
aardig in geslaagd zijn.  
 
Ruim een jaar nadat ik gestopt ben als schipper ben ik bij het 
groepsbestuur gevraagd. In eerste instantie ben ik toen druk 
geweest met het kwalificeren van leidingleden. Hier ben ik een 
paar jaar mee bezig geweest. Daarna werd ik groepsbegeleider 
en heb ik de vlootraden georganiseerd en geleid.  
 
Ik gun alle leden net zo’n mooie tijd bij de groep als ik.  
Het heeft mij gevormd en ik heb nog steeds iedere dag profijt 
van de  kennis en ervaringen die ik er heb opgedaan.  

STEFAN 
BESTUURSLID 

"We kregen enthousiaste mail van             
dhr. Van Dijkum. Zijn zoon was 30 
jaar geleden lid van de groep en 
toendertijd heeft hij beloofd een   
modellelievlet te maken.  
Inmiddels heeft hij (door de  
Covid-19 toestand) zijn belofte  
kunnen waarmaken en een vlet  
gemaakt. Omdat het bouwen hem 
beviel en we als groep nog geen  
modelvlet hadden, heeft hij  
aangeboden om voor de Houtman 
ook een exemplaar te bouwen.  
Aangehangen zien jullie het  
resultaat wat hij waarschijnlijk  
na de zomer wil overhandigen."  

INGESTUURD 
MODEL VLET 
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MINI 


