Inhoudsopgave
Inhoudsopgave ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2
Voorwoord van de voorzitter ................................................................................................................................................................................................................................................................. 3
Bevers ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4
Regiospeldag ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5
Bever-doe-dag ................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6
Welpen ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7
Zomerkamp ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8
Blijdorp .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 9
Waterscouts ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 10
Pinksterkamp ................................................................................................................................................................................................................................................................................... 11
Nawaka ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 12
Wilde Vaart .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 14
Kaagcup ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 15
Nawaka ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 16
18-uursrace ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 17
De Loodsen ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18
Greppeltocht ................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19
Algemeen ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 20
Jantje Beton ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20
Onderhoud ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 21
Leidingactiviteit ............................................................................................................................................................................................................................................................................... 22
Met dank aan ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 23

2
Jaarverslag 2018 - Inhoudsopgave

Voorwoord van de voorzitter
Hey MENsuhhh!
Januari 2018. Bomen waaien om, waterleidingen springen en muizen knagen aan onze zeilen. Het jaar is
begonnen. Een goed moment om de voorzittershamer over te nemen van Carlijn. Carlijn, veel dank voor de
trouwe wacht de afgelopen jaren! En ook dank aan de leiding en andere vrijwilligers die mij gevraagd hebben
haar op te volgen. Ik vind het een eer om voorzitter te mogen zijn bij deze superclub!
Want een superclub, dat is het. Thuis trekken de beeldschermpjes. Hey Mensuhhh! van youtuber Dylan
Haegens schalt wekelijks door onze huiskamer. En is hij het niet, dan is het Fortnite, of Insta, of noem het maar.
Maar de Cornelis Trompgroep staat pal. Wij trekken er samen op uit, zijn buiten, zoeken spel en avontuur. En
als we thuis komen, zijn we vies van de modder, verhit door de zon of nat van de regen.
Dank aan Chris, Corry, Irene en Laura voor het uitdagen en in toom houden van onze jongste ongeleide
projectieltjes. Ze maken vuur, vangen beestjes en gaan al echt op kamp. Dank aan Timo, Heleen en Derek voor
de zorg voor onze welpen. Stoere Romeinse avonturiers. Jurjen heeft versterking gekregen van Alexander en
samen waren ze de motor achter een fantastisch Nawaka en veel meer. En zoals Maurice en Vincent de wilde
vaart draaien kan wat mij betreft op voor landelijk voorbeeld. Respect!
Misschien niet zo zichtbaar, maar naast de vaste leiding is er een grote groep mensen die steeds weer klaar
staan om hun handen uit de mouwen te steken. Of het nu gaat om inspringen bij opkomsten, verven op
zaterdag of het doen van de groepsfinanciën. Of het nu gaat om het opruimen van omgewaaide bomen, het
repareren van waterleidingen of het plakken van de zeilen. Dank!
2018 was een prachtig jaar. Op naar 2019!
Jan-Kees
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Bevers
Zoals verwacht zijn de bevers ook dit jaar weer razend druk geweest. Er is gevaren met een kano, er zijn regio opkomsten en spookhuizen bezocht,
kampvuurtjes zijn gemaakt, en Plof is regelmatig geplaagd. Eigenlijk te veel om op te noemen! Dit zijn een paar hoogtepunten van afgelopen jaar.
De bevers houden van nieuwe dingen ontdekken en verkennen. Zo hebben we het Kralingse Bos doorzocht, op zoek naar Rozemarijn! We hebben haar
spoor gevolgd. Dit leidde ons over omgevallen bomen en greppels vol met water. Natuurlijk hebben we Rozemarijn gevonden!
De bevers hebben ook een warm hart voor (kamp)vuurtjes. De periode voor de zomervakantie hebben we onderzocht waar je allemaal een vuurtje mee kan
starten. We hebben van alles geprobeerd van houtjes tot olijfolie en spiritus tot piepschuim. En wat blijkt, sommige materialen branden heel slecht en
andere juist veel te goed! Natuurlijk wordt elke keer de veiligheid in acht genomen en wordt er uitgelegd dat je het niet zomaar kan doen. Tijdens de
afsluiting van de laatste opkomst voor de zomervakantie hebben we ons vindingen laten zien aan de mama's en papa's. Het was een groot succes en
iedereen was enthousiast.
Na de zomervakantie was het thema gereedschap helemaal in trek. Lekker timmeren met een hamer, een boom doormidden zagen of het riet bij het kanohok plat meppen en weg harken. Dat is nog handig ook, dan kunnen we daar in de lente aardappelen poten!
Natuurlijk hebben we ook een zomerkamp gehouden. Hier zijn we opzoek gegaan naar de schat van Tromp! Na meerdere aanwijzingen te hebben gevolgd,
leidde dat tot een speurtocht in het pikkedonker en strandjutten. Bij het belopen van het Pad der Ganzen, hebben we uiteindelijk de schat gevonden! Wat
ook een diepe indruk heeft gemaakt was het zingen van liedjes rondom het kampvuur. Vooral de watermeloenen-yell heeft een diepe indruk gemaakt. Hij
galmde nog weken na! Wil je weten hoe die gaat? Vraag dat maar aan een bever!
Professor Plof – Chris
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Bevers
Regiospeldag
Op 2 Juni was er een regiodag in Plaswijckpark. Samen met 100 andere bevers uit de regio hebben we Plaswijckpark "onveilig" gemaakt. Zo zijn we in groepjes op
excursie geweest naar alle gave attracties!
We zijn in een heel spannend spookhuis geweest, waar echte ratten en muizen liepen! De stoere bevers liepen graag met Sterre hand in hand door het donker en
over krakende trappen. Natuurlijk om Sterre te helpen in dit huis vol enge geluiden.
Verder zijn de grootste bevers van een grote kabelbaan af geracet! Met een ijsje als tussendoortje hebben we binnen heerlijk genoten van het klimpaleis. Het was
voor de leiding erg lastig om mee te klimmen in de vogelkooi, wat zijn die bevers snel! En natuurlijk hebben de bevers genoten van een ritje op de skelters.
De bevers hebben ook Rozemarijn uitgedaagd om van de glijbaan te glijden. Een klein probleempje, halverwege kwamen we erachter dat Rozemarijn een beetje te
groot is voor de glijbaan. Wel hebben ze Rozemarijn geholpen om naar boven te klimmen. Al was het soms wat lastig. Het is wel gelukt!
Ook hebben de bevers gedag gezegd tegen alle bewoners van Plaswijckpark. Zo waren er super drukke otters die graag even (heel) dichtbij kwamen. En zijn we op
muizenjacht geweest in de hooizolder. Verder hebben de bevers de leiding laten schrikken door zich te verstoppen in het doolhof, wat een heuse zoektocht was!
Na een hele dag klimmen en klauteren hebben we de dag afgesloten met een zakje snoep en een mooie badge!
Sterre – Irene
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Bevers
Bever-doe-dag
In 2018 hadden we een ook een gezellige opkomst op een andere locatie.
Voor deze bever-doe-dag zouden we met Professor Plof en Stuiter in het bos gaan spelen (gymzaal). Maar eerst moesten we nog een foto uitprinten. “Hee,
hoe kan dat nou? De verkeerde foto komt eruit?!?” Na een paar keer proberen blijven de verkeerde foto’s eruit komen. Zullen we het aan de ander
bewoners van Hotsjietonia vragen?
Na het gevraagd te hebben, blijkt dat ook zij de verkeerde foto hebben gekregen. Maar welke? Om dat te weten te komen, moeten we eerst wat spelletjes
doen om daar antwoord op te krijgen.
De spelletjes verschillen van bingo tot een heuse hindernisbaan. Van in het donker zoeken naar snoep tot rennen van windrichting naar windrichting.
Na hard te hebben gewerkt gaan we weer naar het dorpsplein. Na overleg blijkt dat de printer het tegenovergestelde uitprint. Van hond naar kat en van
tuinierende Rozemarijn naar laboratoriumprofessor Plof. Een dappere Sterre word gewisseld met bange Stanley Stekker.
Even een knop omdraaien op de printer en nu komen de goeie foto’s eruit. Yes, het is ons gelukt! Op naar de volgende Bever-doe-dag. Hopelijk wordt het
dan net zo leuk!
Rozemarijn – Laura
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Welpen
Het jaar 2018 is alweer voorbij. Wat is de tijd snel gegaan! Maar als we terugkijken naar het afgelopen jaar, dan hebben we toch weer veel gedaan, hebben we veel
leuke opkomsten gehad en hebben de welpen weer van alles geleerd.
Vooral de kampen waren natuurlijk een hoogtepunt. Beginnend met Hemelvaartskamp, waar we een Nederlands gezin overtuigden om in Nederland te blijven en
niet met hun kinderen naar Frankrijk te verhuizen. We lieten zien wat er zo leuk is aan Nederland en uiteindelijk lukte het ons om de ouders te overtuigen.
Daarna gingen we met zomerkamp terug naar de tijd van de Romeinen, hier lees je meer over bij het stukje over het zomerkamp.
En in het nieuwe seizoen hadden we nog de herfstovernachting op ons eigen clubhuis. De geest van een farao was ontsnapt nadat rovers zijn piramide hadden
opengebroken. We zorgden ervoor, dat de schatten terugkwamen, we speelden Egyptische spelletjes en bouwden tot slot een mooie piramide voor de farao. Zo
kon de farao weer rustig slapen en ons niet meer lastig vallen op ons terrein.
Het welpenaantal is ongeveer gelijk gebleven. Dit seizoen hadden we geen overvliegers van de bevers naar welpen en ook geen overvliegers van de welpen naar de
waterscouts. Wel zijn er een aantal kinderen helaas weggegaan bij de welpen, maar we hebben daarvoor in de plaats weer een aantal toppers kunnen
verwelkomen.
Eind vorig jaar is Baloe gestopt als leiding bij de welpen. Inmiddels is Heleen vaste leiding geworden bij ons. Hier zijn we natuurlijk heel blij mee. Jullie mogen haar
voortaan ook aanspreken met haar welpennaam: Raksha, de moederwolf. En ook dit jaar hebben we veel ondersteuning gehad van Akela Kees.
Jacala – Timo
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Welpen
Zomerkamp
Op een prachtige zaterdag in juli reisden zeven welpen richting Son en Breugel.
Op het moment dat de welpen, via een omweg, uiteindelijk in het Romeinse dorp Tivoli aankwamen, kwam ene Romulus op de welpen af. Hij, een
vooraanstaande Romein uit de buurt, had een stad ontworpen, maar de ontwerptekening bleek gestolen te zijn. De welpen beloofden deze week naar de
tekening uit te kijken. Na verloop van tijd kwamen de welpen er achter, dat Romulus al eerder een stad had ontworpen, maar dat dat een waardeloos plan
was. Aan het eind van de week vonden de welpen de tekening, in het bezit van een slaaf. Deze slaaf ging uiteindelijk samen met Romulus een mooie, betere
stad ontwerpen. De hele week stond in het teken van dit verhaal. Door middel van spelletjes hebben de welpen meegeholpen, de oplossing te vinden. Ze
hebben natuurlijk niet alleen spelletjes gedaan. Iedere dag was er ochtendgym, na de maaltijden corvee, en ook tijd voor vrij spel.
Maandag stond de spetterende sportdag in het teken van Romeinse Spelen! Dinsdag was er gelukkig tijd, om de hele dag naar een leuk zwembad te gaan.
De hele week was het snikheet, dus dit was een welkome afleiding. Tussen de bedrijven door hadden de welpen tijd, om de Bonte Avond voor te bereiden.
Woensdagavond was het eindelijk zover; spetterende optredens en leuke liedjes! Jammer genoeg was er geen kampvuur, in verband met de hitte en
droogte. Het kamplied en slotlied werden donderdag voor de ouders nog een keer gezongen, onder het genot van soep met broodjes!
Het was een topweek, met veel dank aan Jacala, Bagheera en Sahi! Ook Jasper, Akela Kees en Jurjen bedankt voor de hulp.
Raksha – Heleen
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Welpen
Blijdorp
Door de welpencirkel Rond de Rotte waren we uitgenodigd om gratis naar Blijdorp te gaan! Nou, dat wilden we wel. Hoewel er een heleboel andere
welpengroepen ook naar Blijdorp gingen, mochten we zelf bepalen hoe laat we gingen. Om 12:45 verzamelden we voor de ingang. Toen we compleet waren
hebben we nog even snel een groepsfoto gemaakt. Daarna was het tijd om in groepjes op pad te gaan. Naast de vaste leiding Bagheera en Jacala waren ook
Renske, Paula, Didem en Jade mee van de Wilde Vaart. Die ondersteuning konden we goed gebruiken want de welpen renden als een malle de dierentuin
in! De meeste groepjes gingen eerst naar het Oceanium. Niet alleen voor de welpen zelf was dit fantastisch, maar ook voor Bagheera en Jacala die hier voor
het laatst 15 jaar geleden waren geweest.
Na het Oceanium verspreidden de groepjes zich over de dierentuin. We hebben onder andere giraffes, gorilla’s, ijsberen en struisvogels gezien. Daarnaast
werden uiteraard de nodige woordgrapjes gemaakt. “Waarom is dat beest aan het zitten? Hij is anti-lopen.” Halverwege hebben we gepauzeerd in de
speeltuin om wat te drinken. Hier konden de welpen even losgaan in de speeltuin. Hierna hebben we op turbo-tempo nog een tour gedaan door de
dierentuin om alle beesten die we nog niet gezien hadden toch nog even te kunnen zien. Net op tijd waren we bij de uitgang waar de ouders al klaar
stonden om de welpen op te halen. Al met al was het een geslaagde dag. Met dank aan de cirkel!
Bagheera – Derek
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Waterscouts
Het jaarlijkse moment waarop ik mijn laptop openklap om een stukje voor het jaarverslag te schrijven, is altijd bijzonder. Een moment om terug te kijken naar weer een jaar
bij de waterscouts van de Cornelis Tromp Groep. Een jaar waarin weer van alles is gebeurd en daarmee altijd weer anders was dan de jaren daarvoor. Ook 2018 is namelijk
weer omgevlogen voor de waterscouts!
2018 was een bijzonder jaar, namelijk het jaar waarin het Nationaal Waterkamp (Nawaka) plaatsvond. Tijdens het hele jaar zijn we bezig geweest met de voorbereidingen
op en het nagenieten van dit spectaculaire zomerkamp! Verderop in dit jaarverslag kun je een uitgebreider verslag van Nawaka lezen.
Natuurlijk waren er ook verschillende normale activiteiten die plaatsvonden. Zo begon 2018 gewoon met het winterseizoen en het onderhoud van de boten. Ook dit jaar
werkten de waterscouts lekker door en konden de boten, strak in de lak, weer op tijd het water in. In hun vletten op het water zijn de waterscouts tenslotte op hun best!
Toen de vletten eenmaal in het water lagen, was het ook al snel tijd om op kamp te gaan. Ook dit jaar bracht het Pinksterkamp ons naar onze vertrouwde locatie aan de
Rottemeren. Hier mochten we weer een heerlijk weekend doorbrengen, waarbij een paar kleine regenbuitjes en het ontbreken van wind de pret natuurlijk niet mochten
drukken! Deze ervaring met het zeilen zonder wind kwam al snel daarna weer goed van pas. Begin juni vond namelijk de 24-uursrace plaats, waarbij wel erg weinig wind
stond. Gelukkig kunnen onze vletten ook erg goed dobberen en werden op deze manier de nodige rondjes gemaakt.
In deze periode werd door de leiding ook hard gewerkt aan het opknappen van de Beaufort, onze nieuwe motorboot. Helaas hadden we wat pech, waardoor dit jaar een
nieuwe bodem in de Beaufort geplaatst moet worden. Gelukkig is daarna, vooral door Vincent en Maurice, maar met hulp van nog veel meer leiding en loodsen, ontzettend
hard gewerkt om de Beaufort klaar te krijgen om mee te gaan op Nawaka. Tijdens Nawaka hebben we dan ook goed gebruik kunnen maken van de Beaufort. Op deze plek
dan ook een woord van dank aan iedereen die heeft meegewerkt om de Beaufort weer in topconditie te krijgen!
Na de zomervakantie met Nawaka in Zeewolde, moesten we helaas afscheid nemen van een aantal waterscouts. Drie waterscouts vlogen over naar de Wilde Vaart, en twee
waterscouts besloten om op zaterdag met andere activiteiten aan de slag te gaan. Gelukkig bleef ook een flink aantal waterscouts over, waardoor we gewoon weer drie
nieuwe topbakken hebben! En inmiddels wordt in al deze bakken in het winterseizoen weer hard gewerkt aan de boten en de kennis van zeiltheorie, zodat we ook in 2019
weer een mooi vaarseizoen tegemoet mogen gaan!
Tot slot: vorig jaar schreef ik al dat 2018 ons een uitbreiding van het leidingteam ging brengen. Inmiddels is Alexander al weer een jaar actief als leiding van de waterscouts
en hebben we met z’n tweeën alweer de nodige opkomsten en activiteiten mogen leiden. Een leidingteam van twee blijft nog altijd redelijk klein, waardoor ook in het
afgelopen jaar weer ontzettend veel mensen hebben geholpen om de opkomsten, kampen en andere activiteiten van de waterscouts tot een groot succes te maken! Op
deze plek wil ik al deze mensen hartelijk bedanken! Onze waterscouts zijn sowieso al toppers, maar zonder jullie hulp hadden we nooit zo’n mooi 2018 gehad. Op naar
2019, op naar weer een mooi scoutingjaar!
Jurjen
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Waterscouts
Pinksterkamp
Van 18 tot en met 21 mei jongstleden zijn de Waterscouts weer op Pinksterkamp geweest. Ook dit jaar werd er overnacht op het kampterrein aan de
Rottemeren, waar we al sinds jaar en dag met Pinksteren naartoe gaan. Traditiegetrouw varen de Waterscouts op eigen gelegenheid van het clubhuis naar
het kampterrein. Mochten ze onderweg motorboten tegenkomen, dan staat het ze uiteraard vrij om een sleepje te vragen. Lukt dat niet? Tja, dan wordt het
roeien.
De heenreis op vrijdag verliep voorspoedig, al haalde wel een Waterscout een nat pak in de Rotte tijdens het wrikken. Alle drie de bakken waren op tijd
aangekomen zodat ze nog voor het donker konden beginnen met het opzetten van hun eigen tenten. De overige tenten had de leiding al die middag
opgezet.
De zaterdag stond in het teken van de Wereldzeeën. ’s Ochtends hadden de bootsen het voor het zeggen en werd er op walvissen gejaagd (tijdens het
spelen van dit spel zijn geen dieren gestorven). ’s Middags werden handelsposten bezocht en ’s avonds werd het nieuw ontdekte eiland Catan door de
handelaren ontwikkeld. Ook hier is er flink gevaren om de benodigde grondstoffen bij elkaar te krijgen. Na al dat varen krijg je honger, dus zijn er
hamburgers gebakken… door de Waterscouts zelf! Dat ging ze heel goed af, want er is goed gesmikkeld.
Zondagochtend was het tijd om de Waterscouts te testen op hun kennis van het zeilen. Verspreid over de meren waren kaartjes met vragen opgehangen.
Elke goed beantwoorde vraag leverde meer marshmallows op bij het kampvuur, dus werd er serieus gespeeld. ’s Middags was het erg lekker weer, dus
werden de Waterscouts beloond met vrije tijd. Er kon vrij gezeild worden om de kennis in de praktijk te testen, maar velen kozen ervoor om in de plas lekker
te badderen.
De volgende ochtend was het alweer tijd om op te ruimen en terug te varen. De Waterscouts waren er zo snel mee, dat ze nog anderhalf uur over hadden
om spellen te spelen, woep woep! Omdat er al heel veel geroeid was gedurende het kamp, waren hun spierballen al groot genoeg en zijn ze door de leiding
teruggesleept. Het drukke sluisje vormde nog een laatste obstakel, maar nadat de boten in hoog tempo waren uitgeladen kon iedereen al gauw richting
douche en naar bed.
Alexander
Benieuwd hoe de waterscouts het Pinksterkamp zelf beleef hebben? Check dan onze website, waar het kamplogboek te vinden is. Hierin schrijven de
waterscouts iedere dag zelf een verslag van hun belevenissen op kamp!
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Waterscouts
Nawaka
Een keer per vier jaar gaan de waterscouts naar een bijzonder zomerkamp, het Nationaal Waterkamp (Nawaka). In 2018 was het weer zover. Alle waterscouts hadden nog nooit een Nawaka
mee gemaakt, dus de hoogste tijd voor een nieuwe editie. Dit jaar bracht Nawaka ons naar Zeewolde, waar Scouting Nederland in de afgelopen jaren een heus Scoutinglandgoed heeft
aangelegd. Met speciaal voor Nawaka een enorme steiger om alle boten aan te leggen. Duizenden waterscouts nemen tenslotte ook een flinke hoeveelheid vletten, slepers en andere schepen
mee.
Onze waterscouts waren dan ook met vier vletten en de Beaufort aanwezig, waardoor ons subkamp Bermuda een stukje groen-geel kleurde. Voor de start van Nawaka was de leiding en een
aantal Wilde Vaarders al drie dagen onderweg geweest om alle boten netjes in Zeewolde te krijgen. Voor de waterscouts duurde de heenweg gelukkig een stuk korter en konden ze fris en
fruitig aan de slag om alle spullen vanaf de boten naar ons kampterrein te tillen! Een flinke wandeling, waarmee de spierballen direct aan het begin van het kamp goed werden getraind.
10 dagen Nawaka laten zich erg moeilijk samenvatten in een kort stukje in dit jaarverslag. Er vonden dan ook allemaal spectaculaire activiteiten plaats. Van een knallend openingsfeest in het
centrum van Zeewolde bij ruim 30 graden, tot een gondelvaart met verlichte vletten, diep in de nacht. De waterscouts mochten daarnaast bij verschillende wedstrijden natuurlijk laten zien
hoe goed zij konden roeien, zeilen en wrikken. Hierbij werd ook een aantal medailles gescoord, die de waterscouts vol trots in ontvangst mochten nemen.
Niet alleen op het water waren bijzondere activiteiten te beleven. Ook het kampterrein zelf bood veel mogelijkheden om bezig te zijn. Van modderbanen en boogschietgevechten, tot een
centrale markt waar van alles te beleven was. Vooral bij snack- en “Mocktail”-bar waren regelmatig waterscouts van de Cornelis Tromp Groep te vinden. En omdat waterscouts wel van een
feestje houden, ging op zaterdag het dak eraf tijdens de feestavond, die voor sommige waterscouts en voor de leiding alleen wel wat vroeger eindigde dan gepland. Voor wie wil weten hoe
dat kwam: vraag dat vooral even aan een van onze waterscouts…
Omdat er wel erg veel deelnemers zijn op Nawaka, zijn alle groepen ingedeeld in een subkamp. Voor ons betekende dit dat we 10 dagen mochten doorbrengen op het oranje subkamp
Bermuda! De Bermuda-yell klonk dan ook regelmatig over ons terrein en de waterscouts kleurden flink oranje. Daarbij werd een van onze waterscouts zelfs uitgeroepen tot Bermuda-baas!
Helaas komt zelfs aan de meest spectaculaire kampen een eind. Na 10 dagen zat Nawaka er toch echt op en was het tijd om op te ruimen en de terugreis richting Rotterdam in te zetten. Voor
de waterscouts betekende dit dat zij in de auto stapten en thuis weer konden genieten van hun eigen douche en bed. De leiding stapte weer aan boord van de vletten en heeft er voor gezorgd
dat die weer netjes terugkwamen in Rotterdam. Gelukkig mochten iedereen in ieder geval met een hoop goede herinneringen terug naar huis en kijken we terug op een zeer geslaagde editie
van Nawaka!
Jurjen
In het jaarverslag kunnen we natuurlijk niet alle belevenissen van 10 dagen Nawaka opschrijven. Meer lezen en zien? Check dan vooral de website en de Facebookpagina van Nawaka/
subkamp Bermuda. Daar zie je nog veel meer van alles wat wij tijdens Nawaka hebben meegemaakt!
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Nawaka

Pinksterkamp
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Wilde Vaart
Wow, wat een jaar 2018! En wat hebben we veel gedaan met z'n allen dit jaar! Aan het begin van het jaar hebben de Wilde Vaarders natuurlijk de laatste
hand gelegd aan hun vletten, waarna het zeilseizoen weer voor de deur stond. Maar niet zomaar een seizoen, want deze zomer was het Nawaka!
Maar voordat het zover was, hadden we natuurlijk traditiegetrouw de Kaagcup! En dit jaar zijn we daar zelfs in de prijzen gevallen! In de zomer was het dan
zover: het Nawaka! Wat was dit tof om mee te mogen maken, zelfs als begeleiding!
Vlak na de start van het seizoen hadden we de 18-uurs race en ook die was heel erg spannend! Verder zijn we dit jaar weer gegroeid en hebben we nu 12
Wilde Vaarders!
Benieuwd naar wat de Wilde Vaart zelf vond? Lees dan nu verder, want ze hebben hun stukjes zelf geschreven!
Maurice
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Wilde Vaart
Kaagcup
Net als vorig jaar is de Wilde Vaart ook dit jaar weer naar Kaagcup geweest. Kaagcup zijn landelijke zeilwedstrijden voor lelievletten en lelieschouwen, waaraan meer dan
300 boten meedoen. De wedstrijden vinden plaats in het Hemelvaartsweekend op de Kaag.
Op de woensdag voor het hemelvaartweekend verzamelde we (Paula, Jade, Renske, Joris, Tom en de leiding, Vincent en Maurice) op het clubhuis en begonnen met de
boten in te laden met de tenten, kookgerei enz. We sliepen die nacht in het clubhuis, zodat we de volgende morgen vroeg konden vertrekken. We moesten namelijk naar
de Kaag varen en dit is een erg lange tocht. Vroeg vertrekken is dus noodzakelijk! Toen de volgende morgen de wekker voor dag en dauw ging, was Jurjen al aanwezig met
ons ontbijt: Pannenkoeken! Tijdens het ontbijt vertelde de leiding dat we zelfstandig naar de Kaag gingen varen, zonder leiding dus! Eerlijk gezegd schrokken we hier wel
van. We hadden dit allemaal nog nooit zonder leiding gedaan en vonden dit erg spannend. Toen het ontbijt op was vertrokken we richting de Kaag, waar we 6 uur later
aankwamen. Maurice en Vincent stonden ons al op te wachten aan de kade. Het was tijd om onze tenten op te gaan zetten op het Boterhuiseiland. Het was net als elk jaar
erg druk en de boten lagen drie rijen dik aan de oever van het eiland. Toen alles opgezet was, werd er begonnen aan het avondeten. We gingen vroeg slapen, want de
volgende dag waren al de kwalificatieraces.
De twee kwalificatieraces die door ons gevaren werden, waren erg spannend en we werden uiteindelijk 17 e en 9e van ons veld. Dit was goed voor een finalerace in het 2e
veld. We wilden graag net als vorig jaar in het 1e veld terecht komen, maar dat was dit jaar iets te hoog gegrepen.
De volgende dag was de finalerace. Voor deze race wilden we hoog scoren, dus er werd ’s ochtends uitgeslapen waardoor we ons moesten haasten om nog op tijd te
komen. Gelukkig waren we op tijd. De start verliep heel erg goed en we gingen als eerste over de startlijn. Het was een super spannende race en werden uiteindelijk 3e.
Voor het eerst won de Cornelis Tromp Groep een beker op Kaagcup! Wij als Wilde Vaart zijn hier super trots op en keerden met een blij gevoel terug naar Rotterdam. Het
was een superkamp!!
Tom
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Wilde Vaart
Nawaka
In de zomer van 2018 zijn we met alle Wilde Vaarders naar Zeewolde gegaan, naar het onwijs
mooie en grote Scoutinglandgoed. Het was bloedheet, maar dat mocht de pret niet drukken.
Want wat hebben we toch een leuke tijd gehad daar!!!
Ik was er zelf de eerste dag niet bij, maar de dag dat ik aankwam hebben we een hele lange
nacht gehad. We werden met de boot naar een plek gebracht en vanaf daar moesten we
helemaal terug lopen naar het Scoutinglandgoed. We konden heel makkelijk de weg terug
lopen die we hadden afgelegd met de boot, maar dat mocht niet en we moesten helemaal
omlopen waardoor we er veel langer over hebben gedaan.
Toen we terug waren bij onze tenten hebben we nog lekker met z’n allen tosti’s gegeten. Over
tosti’s gesproken: ik kan geen tosti’s meer zien. We kregen elke dag zoveel brood dat we
ongeveer elke dag wel tosti’s als ontbijt hadden, tosti’s als lunch hadden en we na een hele
lange dag ’s avonds ook nog tosti’s gingen eten.
Ook hebben we aardig wat gezeild. Helaas niets gewonnen, maar we hebben ons best
gedaan! Ook hebben we aardig wat water geschept en zijn we onderweg erg nat geworden.
Ook hebben we een paar feesten gehad, het was onwijs gezellig. Vooral het eind feest, met
heel veel vuurwerk.
We stonden op een plek met de Stella Maris. Zij hadden een buddygroep uit Ierland. Het was
een groep met alleen maar jongens. Het was erg gezellig maar wel soms heel erg druk. Dus we
hebben elke avond met een enorme groep gegeten.
Franka
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Wilde Vaart
18-uursrace
Vrijdag 21 september deden Tom, Franka, Lucas, Joris en ik mee aan de 18-uurs race. We verzamelden bij het clubhuis van de Stella Maris, om alles een beetje op te
zetten en klaar te maken voor de race. Het was al de hele dag een beetje wisselvallig weer, maar we waren goed voorbereid en we zouden alles wel overleven.
De race begon goed, we waren best goed bezig toen het opeens ging waaien en regenen als een gek. We kregen al een beetje het vermoeden dat het zomaar fout
kon gaan, maar we bleven lachen en doorgaan, tot het ging onweren. Ikzelf, zo bang voor onweer als wat, raakte al een beetje in de stress. We besloten terug te
gaan varen. De regen en wind waren echt heel hard en het onweer maakte alles nog een stukje erger. Mijn leven flitste even voorbij, maar toen besefte ik me dat ik
weer even normaal moest doen. We zijn heelhuids terug gekomen bij het clubhuis, met dank aan onze topper Tom, waar iedereen even bijkwam. Uiteindelijk
hebben we echt geluk gehad, er waren masten gebroken en zelfs mensen overboord geslagen.
De race werd gestaakt en zou de volgende ochtend om 09.00 opnieuw starten. Franka en ik bleven slapen op het clubhuis van de Stella. Dit betekende vooral heel
veel drukke kinderen en wakker worden van geschreeuw. Maar dit mocht de pret niet drukken, want het was oprecht alsnog een hele gezellige avond.
De race ging door de volgende ochtend en het ging super goed en het was heel de tijd spannend. Dan lagen we weer aan kop, dan werden we weer ingehaald. Tot
het weer wéér omsloeg. Mau kwam naar ons toe om te vertellen dat zodra het ging onweren we gelijk terug moesten varen, hij kon zijn zin nog niet afmaken of de
eerste donder kwam. We voeren terug, geen idee of we uiteindelijk geëindigd waren als eerste of niet. Eigenlijk was dit wel leuk, het bleef spannend. Bij de
uitreiking van de uiteindelijke, wat al het zijn, 5/6-uurs race zijn we eerste geworden! Het was een echte ervaring met heel veel lachen, stressen en proberen
heelhuids terug te komen.
Lieke
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De Loodsen
Hé jij daar, wat leuk dat je ons stukje niet overgeslagen hebt! We begrijpen heel goed dat je denkt
“de loodsen? Die zijn zo oud die ken ik toch niet!” Oud zijn we wel ja, dat klopt, iedereen vanaf 18
jaar is welkom om met ons ’s avonds een hapje te eten op het Prinsemolenpad. Maar wat doen die
loodsen dan de rest van de zaterdag? Juist ja! Wij geven bijna allemaal (vast) leiding bij de Cornelis
Tromp, je vindt ons bij de welpen (Jaccala en Bagheera), waterscouts (Jurjen en Alexander) en de
Wilde Vaart (Maurice en Vincent), de andere loodsen zie je zelf wellicht wat minder maar zij zijn
achter de schermen ook heel druk bezig om de groep draaiende te houden.
Zoals eerder te lezen was, sluiten we de zaterdagen gezamenlijk af met een zelf gemaakte gezonde
maaltijd (of er groenten in zitten hangt af van de persoon die kookt ;) ) en zo nu en dan doen we ‘s
avonds nog wat klussen waar overdag geen tijd voor was. Naast al die gekookte maaltijden in 2018
hebben we ook nog wat anders gedaan. Zo zijn we in februari naar het verre koude Lunteren
gereden om daar ’s avonds te greppelen en dat af te sluiten met een gezellig feestje. In maart
hebben wij samen met de Wilde Vaart deelgenomen aan de iScout, een van onze jaarlijkse
piekmomenten. We zijn weer om een online wereldreis geweest en hebben verschillende
opdrachten volbracht met bijbehorende foto, danwel filmpje. Zo bestaat er sinds de iScout 2018
een heuse Cornelis Tromp yel en zat Timo in een Audi tussen tientallen ballonnen gepropt. In de
zomer hebben we meerde malen genoten van een overheerlijke barbecue op het mooiste terras
van Rotterdam. November jl. hebben we het jaar met z’n allen sinterkerst gevierd met het gooien
van een balletje op de bowlingbaan en een diner aan de kindertafel bij Heerlijk. Voor 2019 kijken
we alweer uit naar greppeltocht, iScout en de Scout-In te Zeewolde!
Namens de loodsen wensen we iedereen het mooiste voor 2019 en heel veel scouting
speelplezier!
Froukje, Dorine, Carlijn, Liselotte, Marinka, Mariska, Christel, Timo, Maurice, Derek, Alexander,
Jurjen, Vincent, Jan-Kees en Jasper
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De Loodsen
Greppeltocht
Ook dit jaar waren wij met een aantal bikkels van de loodsen present bij de Greppeltocht 2018 in Lunteren! Het was nog even spannend of we wel mee mochten doen door
een iets te late inschrijving, waardoor er in eerste instantie geen plek meer was. Gelukkig zijn we zo berucht en beroemd in Lunteren dat ze loodsen van de Cornelis Tromp
niet kunnen weigeren. Zo togen we toch met twee groepen op pad naar het mooie Lunteren om daar onze tentjes alvast op te zetten. Het thema van dit jaar was foute
fitness, dus begonnen we aan de tocht als team Fat For Free en team Basic Fat in natuurlijk foute (winter)sport outfit.
Tijdens de greppeltocht moet je zo snel mogelijk van punt A via punt B naar punt C-lubhuis terug zien te lopen. Onderweg rijden er allerlei busjes rond. Wanneer iemand uit
het busje springt en iemand uit je groepje tikt moet het hele team instappen en wordt je weer een heel stuk terug gezet. Oftewel een takke-end lopen! Onderweg ga je dus
regelmatig kleine straatjes, weilanden of greppels in om je te verstoppen voor de tikkers wat dan voor bijzondere situaties kan zorgen. Met een mooie short cut dwars door
het bos, achter een paar landscouts aan die we weg wisten, wist team 1 na een aantal uur de finish te bereiken. Ook team 2 was voortvarend van start gegaan en kwam niet
veel later zich melden bij de finish. Om weer op te warmen en vooral zo kort mogelijk in de koude tent te hoeven liggen, start na het wandelen het greppeltochtfeest! Waar
een aantal teamleden in de nacht nog terugreden en hun eigen bed prefereerden, bleven de diehard bikkels natuurlijk tot het einde door feesten.
De volgende ochtend werd onze zeer korte nachtrust helaas bruut verstoord door sirenes van megafoons. Hele kannen koffie gingen de tentjes in om weer een beetje
wakker te worden. Sommigen van ons stonden monter weer op, ruimden de boel op en vertrokken weer richting Rotterdam. Anderen deden iets rustiger aan maar
vertrokken in de late ochtend ook weer terug.
Thuis konden we weer heerlijk opwarmen en vooral onze vermoeide benen wat rust geven. Het was weer een geslaagde editie!
Carlijn
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Algemeen
Jantje Beton
Elk jaar doet de Cornelis Tromp Groep mee met de collecte-actie van Jantje Beton, een stichting die zich inzet om kinderen waar dan ook de kans te geven te
kunnen spelen. Wij dragen de stichting een warm hart toe en we zetten ons elk jaar weer in tijdens de collecteweek. Niet alleen omdat de doelen van Jantje
Beton overeenkomen met de idealen van Scouting Nederland, maar ook omdat het ons wat oplevert: de helft van wat wij ophalen gaat naar onze eigen
groep!
Iedere deelnemende scoutinggroep krijgt een eigen wijk toebedeeld. Zoals elk jaar kreeg de Tromp het Kleiwegkwartier, grofweg alle buurten rondom de
Kleiweg en de Straatweg. In de week van 5 tot 10 maart liepen de Waterscouts, Wilde Vaart en Loodsen 's avonds met een collectebus door de straten.
Zaterdag was de vrije collectedag en hebben we in het centrum rondom de Koopgoot gecollecteerd. En die inspanningen zijn niet voor niets geweest: door
de inzet van velen hebben we zowel voor de groep als voor de stichting Jantje Beton een bedrag opgehaald van €1314,05!
Hierbij nog een keer heel hartelijk dank aan iedereen die heeft bijdragen aan de collecte-actie, zowel collectanten als donateurs.
Alexander
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Algemeen
Onderhoud
Naast een terugblik op de activiteiten van alle speltakken blikken we ook terug op de klussen die
door de leiding en externe partijen zijn uitgevoerd om de clubhuizen en vaartuigen zo veilig en
leuk mogelijk te maken en te houden.
2018 was nog maar net begonnen of alle klussers en redders in nood konden al opgetrommeld
worden. De grote populier van zo’n 30 meter hoog aan de Strekkade was naar aanleiding van een
flinke storm pardoes omgewaaid! Weliswaar gelukkig de goede kant op, de sloot in, maar dat
was toch even schrikken. Gelukkig heeft de Gemeente Rotterdam de enorme boom voor ons
gerooid en afgevoerd waardoor er alleen nog een nieuw hek diende te komen, deze staat
inmiddels ruim een half jaar te glimmen aan de Strekkade.
Dit voorjaar heeft de Beaufort zoals gepland een volledig nieuwe stalen bodem gekregen.
Inmiddels kunnen we wel zeggen dat de Beaufort de trots van onze vloot is, die4 de tocht naar
het Nawaka uitstekend heeft doorstaan. Ook is dit jaar ons lieftallige juniorvletje, “het Zuchtje”,
mee geweest naar dit kamp. Afgelopen maand is het Zuchtje weer voorzien van een zwaardkast
en kunnen we binnenkort ook met deze speelse boot weer een stukje zeilen!
Het komende jaar zouden we graag de ouders betrekken bij alledaagse en wat grotere klussen.
Grote klussen die dit jaar op de planning staan zijn het rooien van de stronk van de omgewaaide
populier aan de Strekkade, het vervangen van de elektra op het clubhuis aan het Prinsemolenpad
en het verven van dit gebouw. Meer informatie volgt hier uiteraard over, maar langs komen op
een zaterdag kan altijd. Alle hulp is welkom, er is genoeg te doen. Het snoeien van het groen,
soppen van de clubhuizen of een likje groene verf op onze gebouwen kan nooit kwaad. Kortom
alle hulp is welkom, ook een loos half uurtje!
We kijken met vol goede moed naar het komende jaar waarin we dus weer veel projecten willen
oppakken, waar we in het volgende jaarverslag weer een mooi stukje over kunnen schrijven ☺
Jasper
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Algemeen
Leidingactiviteit
Traditiegetrouw hebben we elk jaar de leidingactiviteit. Vooral omdat we het heel leuk vinden. Maar ook als waardering van de groep voor de mensen, die
zich het hele jaar hebben ingezet om elke zaterdag een leuke opkomst voor de kinderen te bezorgen of op een andere manier de groep geholpen hebben.
Dit jaar was de organisatie in handen van Jasper, Maurice en mijzelf. Na vele appjes en avonden brainstormen (want je wil toch iets leuks en origineels
bedenken) hebben we gekozen voor boogschieten.
Het leuke was, dat we niet op een roos moesten schieten, maar dat we op elkaar mochten schieten. We kregen een beschermend masker op en de pijlen
hadden een bol aan het einde, zodat we in ieder geval heelhuids de strijd overleefden. We werden in 3 teams opgedeeld en elke keer gingen 2 teams tegen
elkaar strijden in een soort trefbal variant. Wie als eerste het andere team had afgeschoten of alle schijven uit een bord had geschoten, won.
Na deze inspanning gingen we lekker ontspannend barbecueën op het mooiste terras van Rotterdam (het clubhuis aan het Prinsemolenpad). Aansluitend
gingen we de muziekkennis testen van de leiding. En zoals we al verwacht hadden, was de kennis van de leiding prima in orde. Alleen mag Derek de
volgende keer niet meer mee doen om de kansen van de anderen iets te vergroten.
Timo
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Met dank aan
De leiding en het bestuur van de Cornelis Tromp Groep 14 wensen iedereen een gelukkig en gezond 2019!
BEVERS:

WATERSCOUTS:

MEDELEIDING:

Professor Plof: Chris Hoogervorst
Keet: Corry van Assema
Sterre: Irene Hoogervorst
Rozemarijn: Laura Bruinstroop

Jurjen Dieleman
Alexander Warmelink

Kees van Dam
Mariska Kerkhof
Christel van der Wagt
Froukje Moor
Carlijn Vermeulen

WELPEN:

WILDE VAART:

BESTUUR / STICHTING:

Jacala: Timo van der Wagt
Bagheera: Derek van Bochove
Raksha: Heleen van Bochove

Maurice van der Sanden
Vincent Cramer

Jan-Kees Meyboom
Wim van Dongen
Marinka Mos
Bart van Bergeijk

GROEPSBEGELEIDSTER:

PRAKTIJKBEGELEIDSTER:

MATERIAALMEESTER:

Dorine van der Wagt-Divendal

Liselotte Mani

Jasper Bruin

Help jij mee om ons gratis te sponsoren?
Als jij via onderstaande link of de QR code hiernaast iets koopt dan ontvangt de Cornelis Tromp Groep 14 geld
van SponsorKliks. De link bevat namelijk een code om Cornelis Tromp Groep 14 te herkennen en jij betaalt
hetzelfde als je direct naar de webwinkel gaat, vandaar "gratis sponsoren".
www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8065
Blijf op de hoogte van al het nieuws van de Cornelis Tromp Groep 14 via:
www.facebook.com/CornelisTromp14/
www.instagram.com/cornelistrompgroep14/
www.cornelistrompgoep.nl
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