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Van de voorzitter 
 
Beste (oud)leden, ouders en vrienden van de Cornelis Tromp Groep, 
  
Weekend, zaterdagochtend. Menigeen kijkt naar buiten. Is het zonnig? Blijft het droog? Kunnen we wat gaan ondernemen? 
Voor ons, Trompers, is dit geen vraag. Natúúrlijk gaan we naar buiten, natuurlijk gaan we wat doen! Hooguit is de vraag: hoe staat de wind? 
Dit neemt niet weg dat we wel te maken hebben met het weer en de weersvoorspelling. Voor de leiding van de diverse speltakken soms een 
uitdaging. Zo beleefden de welpen het zomerkamp van 2019 in het allerwarmste stukje van Nederland (mooi verhaal voor thuis!) en zat onweer 
bij de Wilde Vaarders zowel de heen- als de terugreis over de Nieuwe Maas in de weg (en dan blijkt de hele dag op en neer rijden met auto’s ook 
best gezellig). Er onder alle omstandigheden iets leuks van maken, ook dat kenmerkt de Cornelis Tromp Groep en daar zijn we best trots op. 
 
Naast de vaste leiding die zich wekelijks ontfermt over ons kroost is er een flinke groep vrijwilligers op de achtergrond die ervoor zorgt dat de 
groep draait. Onderhoud van de terreinen en gebouwen, officiële vergaderingen, administratie en financiën, nadenken over de toekomst. Niet 
altijd even zichtbaar maar ook hier zetten mensen zich enthousiast in. Dat resulteert in een solide, financieel gezonde groep. Mede dankzij 
de subsidie van de gemeente Rotterdam en de jaarlijkse opbrengsten van Jantje Beton-collecte en de Grote Clubactie zijn we in staat om de 
contributie betaalbaar te houden. Dat vinden we belangrijk. 
 
Onmisbaar tenslotte zijn natuurlijk onze leden. Zonder actieve leden geen vitale groep. En dat zit bij de Cornelis Tromp wel goed. Indrukwekkend 
hoe onze Bevergroep jaar na jaar weer nieuwe 5- en 6-jarigen weet aan te trekken en het tekent de goede sfeer dat de 17- en 18-jarigen blijven 
hangen. In de tussenliggende jaren hebben zij bij de welpen, de waterscouts en de Wilde Vaart een fijne tijd. 
 
We kijken terug op een fantastisch 2019 en gaan zeker in 2020 met elkaar weer het nodige beleven. 
 
Namens het bestuur van de Cornelis Tromp Groep 14, 
Jan-Kees 
Voorzitter 
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Algemeen 
Afgelopen jaar is er van alles gebeurd bij de bevers. Het begin was al bijzonder. 
Na het overvliegen hadden we nog maar 3 bevers. Gelukkig hebben we hele behulpzame ouders. Mede dankzij jullie hulp zijn er een heleboel 
kijkers geweest en daardoor hebben we op dit moment 12 bevers. Heel erg bedankt! 
 
Een klein bevergroepje heeft ook zijn voordelen. Als bever kon je vaker de bevervlag hijsen en soms liet de leiding ook de touwtjes iets meer 
vieren. Die kans laat je natuurlijk niet lopen. Als je als bever mag kiezen waar je heen mag kanoën dan zoek je uiteraard de dichtstbijzijnde boom 
op. Lekker tussen de takken, dat maakt het extra leuk. 
 
Met weinig bevers of veel kijkers is het lastig om een kampje in te plannen. Maar niet getreurd, de opkomsten zijn vaak al een kampje op 
zichzelf! Zo had Plof een nieuw feest bedacht, Halloweenkerst. Het idee was om in een spookhuis paaseieren te zoeken. Zoeken met een zaklamp 
was eigenlijk best wel gezellig. Ook bleek maar weer dat de bevers "snelle leerlingen" zijn. Sterre had als tip gegeven om een tak van de 
kerstboom te laten wiebelen zodat er een eitje uit viel. Toen de tweede zoekronde begonnen was liepen de bevers direct naar de kerstboom, om 
deze eens lekker door elkaar te husselen. Zo, die paaseitjes zijn binnen! 
 
Ook staan de bevers wel eens voor een heel bijzondere keuze. Keet had van iemand een bak levende meelwormen gekregen. De vraag was, durf 
je een knikker te pakken die in de bak ligt? De meesten vonden het geen probleem. En sommigen vonden het veel leuker om ze door de gaatjes 
van de kartonnen eierdoos te worstelen. 
 
Eigenlijk was er elke week wel iets bijzonders. Komende pagina's gaan wat dieper in op twee opkomsten. De sappige details willen we jullie niet 
onthouden en daarom zijn ze wat langer dan gebruikelijk. Veel leesplezier! 
 
Plof 
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Halloween opkomst!  
Halloween staat voor de bever-deur. Of beter gezegd, achter de deur. Hier kwamen de bevers achter toen ze het clubhuis in 
wilde gaan. Het was omgetoverd tot een heus spookhuis! De bevers lieten zich niet kennen en wilden dolgraag naar binnen. 
 
Toen ze erin mochten was het idee dat ze een voor een op zoek gingen naar Plof. Hij heeft iets voor je. Maar ja, een 
spookhuis is groter dan alleen de deurpost dus gingen de bevers verder in duo's. 
 
In het spookhuis vonden ze van alles. Van (nep) waxinelichtjes en tafels met witte kleden erover heen tot wolvenmaskers 
met lichtgevende ogen en rondslingerende kussens aan toe. Maar het spannendste was toch wel de leiding, die er eigenlijk 
ook wel bijzonder uitzag. En omdat het donker was kon je ook niet echt goed hoogte krijgen van wat die enge figuren nou 
eigenlijk aan het doen waren. Spannend hoor! 
 
Vooral de eerste keer was het erg spannend, vonden de bevers. Dan heb je natuurlijk geen idee wat je kan 
verwachten. Gelukkig was Sterre ook binnen. Waar ze zo plotseling vandaan kwam weten we niet, maar ze 
bood aan om samen (hand in hand) een stukje te lopen. Achteraf heb ik, Professor Plof, begrepen dat Sterre 
twee dingen geleerd heeft. Beverhanden kunnen enorm plakken en ze zijn verdraaid sterk! 
 
Je zou denken, één keer door het spookhuis is wel voldoende spanning voor een dag. Maar nee hoor! Zodra de 
bevers naar buiten kwamen sloten ze gelijk weer achterin de rij aan. Nou ja, eerst even aan de andere vertellen 
wat je allemaal beleefd hebt. Het was grappig om te zien dat er steeds opnieuw nieuw groepjes werden 
gevormd. Er werden ook tips uitgewisseld. Pas op bij de tafel voor ... (Maar welke tafel, ach dat is een detail). 
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Toen de bevers voor de tweede, derde of misschien zelfs vierde keer door het spookhuis gingen, hoefden ze (gelukkig voor Sterre) geen hulp 
meer van de leiding. Nou ja, een extra bever, dus met z'n drieën gaan, was toch eigenlijk wel heel belangrijk. Je weet maar nooit wat je binnen 
tegen komt! De leiding werd namelijk steeds creatiever. Zo werden er extra barricades opgericht (zoals een strook crêpepapier bij je middel bij 
de deur) maar er werden ook enge geluiden gemaakt. En als je het niet verwacht schuift er ineens een (nep)waxinelichtje op je af! Of er beweegt 
een tafelkleed waar je heen wilt, of toch niet?! Het meest enge was misschien toch wel Rozemarijn, als ze onverwacht je enkels pakte. 
 
De welpen hebben nu ook kamp en konden, toen ze terugkwamen, ook rondje maken door het clubhuis. Er waren daardoor groepjes die 
bestonden uit bevers en welpen. En dit gaf grappige effecten. Sommige welpen lieten de relatief kleine bevers liever voor gaan. En op sommige 
momenten moedigden de ondertussen doorgewinterde bevers de welpen aan. En hielpen ze hen (letterlijk) een handje op weg. Kortom, er was 
een knap staaltje teambuilding. Soms werden er zelfs dingen gezegd als "rustig maar schatje, ik ben bij je". 
 
Al met al een geslaagde dag! De kinderen konden nog wel een dagje doorbrengen in en rondom het spookachtige clubhuis. En uiteraard was het 
voor de leiding ook erg geestig! 
 
Plof 
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Vlotten maken! 
Deze opkomst gingen we aan de slag met het bouwen van een vlot. 
Maar voordat het zover was, gingen we eerst kijken wat drijft en wat niet. Dat deden we door voorwerpen in een doorzichtige kan te gooien. 
Wat een wonder! Een aluminium prop zinkt, maar een aluminium boot drijft.   
 
Tijd voor het echte werk. Wat voor spullen hebben we? 
2 pallets, 4 platen van piepschuim en een heleboel duct tape. 
De teams werd opgedeeld in jongens tegen de meisjes, nou ja zo ongeveer, een beetje. 
Met hier en daar een tip (zoals hoe je duct tape afscheurt) gaat het best goed komen. De leiding mag verder natuurlijk niet helpen! 
 
Ja, we zijn klaar! Tijd dus voor de Rozemarijn-test. Is het stevig? Ja. Is het na een beetje schudden nog steeds stevig? Nee. Dan moeten we dus 
nog meer duct tape gebruiken. Ondertussen wordt er wol bij gehaald, ter versiering van het vlot. Ach, met die wol kun je eigenlijk iets veel 
leukers doen dan een vlot bouwen, zoals een reuze-spinnenweb maken. Dat vlot maken we een andere keer wel af!  
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Hey?!? Onze vlotten van eerder liggen er nog. Tijd om die af te maken! Waarbij het meidenteam denkt: de jongens hebben wat interessanters 
gevonden. Nog wat duct tape erop en af is ons prachtige vlot.  
Tijd om te testen. HET BLIJFT DRIJVEN!!! Met een lijn ligt het aan de kade vast, maar vanwege het koude water mogen we er niet op. Wat is dat 
nou? Een vlot zonder kapitein is toch niks?! Maar daar weet Rozemarijn wel iets op. Een grote berenknuffel met een zwemvest aan wordt 
gedoopt tot ‘Kapitein Brombeer van de ss Rotterdam’ 
 
Maar dat kunnen de jongens niet weerstaan. Binnen 5 minuten ligt hun vlot ook in het water met een dwergpop als kapitein. Misschien niet zo 
goed als Kapitein Brombeer, maar ja, wie het eerst komt, die het eerst maalt. 
 
Dat was dan weer het vlotbouwen bij de bevers. 
 
Bloeiende groeten van Rozemarijn 
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Algemeen 
Namens de welpenleiding wil ik jullie een gelukkig 2020 wensen! In het afgelopen jaar hebben we weer veel beleefd! De 
kampen zijn natuurlijk altijd een hoogtepunt. Hier lezen jullie meer over in de stukjes hieronder. Maar ook alle opkomsten 
zaten vol met leuke spellen, uitdagingen en nieuwe dingen om te leren. 
 
Zo hebben we een paar keer gekookt/gebakken al dan niet op een zelfgemaakt vuurtje. Ook konden we, door het mooie 
weer, een aantal keer het water op met de kano’s. Soms samen met de leiding, maar soms ook zonder de leiding op de singel 
achter het clubhuis. 
 
Na de zomervakantie vlogen onze zes oudste welpen over naar de waterscouts. Tijdens het zomerkamp werden ze op de 
laatste avond gedropt. Geblindeerd werden ze met de auto weggebracht naar een onbekende plek. En onder begeleiding 
van Bagheera en Jacala moesten ze maar zien terug te komen bij het clubhuis. De leiding was vooral erg blij, dat de 
overvliegende welpen zo’n goed richtingsgevoel hadden. Gelijk bij de eerste kruising sloegen ze de verkeerde weg in, 
waardoor we alleen maar verder weg van het clubhuis liepen. Gelukkig herpakten de welpen zich snel en werd er daarna 
geen fout meer gemaakt. De tocht was lang, de welpen (en leiding) waren heel moe. Maar het was een geslaagde dropping! 
 
Dit jaar hebben we ook weer nieuwe welpen mogen verwelkomen, maar heeft ook een aantal welpen helaas afscheid 
genomen. In het leidingteam was er dit jaar ook wat veranderd: Na de zomervakantie, ging Bagheera naar Ghana toe om 
daar een aantal maanden stage te lopen. Gelukkig kregen Raksha en Jacala hulp van oud-welpenleiding, Wilde Vaarders en 
andere leiding. We willen deze mensen dan ook heel erg bedanken, want zonder jullie konden we al deze leuke opkomsten 
en kampen niet draaien! 
 
Op naar weer een nieuw, leuk en uitdagend jaar! 
 
Jacala 
  



 11 

Hemelvaartskamp 
Dit jaar vond het Hemelvaartskamp plaats in Wassenaar. We werden uitgenodigd door Mario (eigenaar) en Luigi (chef-kok) in hun Italiaanse 
restaurant. We mochten proeven van de heerlijke pasta van Luigi. Maar toen we aankwamen, bleek het geheime recept kwijt te zijn. We konden 
gelukkig helpen door de ingrediënten bij elkaar te verdienen. Voordat we mochten aanschuiven aan tafel, speelden we nog allerlei spellen in 
Italiaans thema. Zo speelden we mikado met spaghetti, legden we knopen met gekookte spaghetti en speelden we Stratego met 
Romeinenthema. 
 
Maar na gesmuld te hebben van de heerlijke pasta, werden we opgeschrikt door een gil uit de keuken. Toen we daar aankwamen, lag Luigi daar 
op de grond: vermoord! Door goed onderzoek, kwamen we erachter dat we te maken hadden met de heuse Italiaanse Maffia!  
 
Gelukkig konden we de daders lokken naar het restaurant en ze daar in de val laten lopen!  
 
Jacala 
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Zomerkamp 
Op een hete zaterdag in juli kwamen 13 welpen aan in Eersel. Ze dachten een leuk scoutingkamp te zullen hebben, maar al 
snel bleken ze terecht te zijn gekomen in een waar trainingskamp voor geheime agenten. De echte spionnen waren lekker 
met vakantie, dus nu moesten de welpen even snel getraind en gedrild worden, om een groot probleem op te lossen. 
 
 X, de grote baas van OSG (Opleidingscentrum voor Spionnen en Geheimagenten), meldde de welpen, dat er een gevaarlijke 
gek was ontsnapt, die het drinkwater wilde vergiftigen. Of dat ze dat even wilden voorkomen. Ze gingen de uitdaging aan, 
want schoon drinkwater is van levensbelang; gedurende het kamp werd het heter en heter. 
 
Het trainingskamp viel toch eigenlijk wel mee. Al spelenderwijs, en onder het genot van goede maaltijden en veel drinken, 
werden de welpen echte spionnen. 
 
Gelukkig was er ook tijd voor ontspanning in een zwembad en een museum. Uiteraard werd de Bonte Avond ook weer een 
succes. De sportdag ging niet door, vanwege extreme hitte. Bovendien had iedereen wel genoeg beweging gehad, door 
zichzelf de hele dag te krabben van de jeuk door die vervelende rupsen. 
 
Om een lang verhaal kort te houden, lukte het de welpen de gevaarlijke gek op te pakken, en konden ze na gedane arbeid 
weer thuis lekker uitrusten. 
 
Met veel dank aan iedereen, die ons heeft geholpen 
tijdens het kamp! 
 
Raksha 
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Herfstkamp  
Het Herfstkamp, dat plaatsvond op ons eigen clubhuis, was 
in Vikingthema.  Vrijdagavond begonnen met een battle 
tussen 2 Vikingschepen. Toen we het varen goed onder de 
knie hadden, gingen we op zoek naar Vikingsteden. Na zo’n 
inspannende avond, was het tijd om even te ontspannen. Als 
echte Vikingen, deden we dit natuurlijk bij een zelfgestookt 
kampvuur!  
 
De volgende ochtend moesten we ons lichaam natuurlijk 
weer op en top fit krijgen, dus begonnen we met een 
uitdagende ochtendgymnastiek. Dit was ook wel nodig, want 
na het ontbijt gingen we een fotospeurtocht lopen. Na de 
lunch maakten we mooie Vikingschilden en hadden we nog 
een stammenstrijd om het kamp af te sluiten. 
 
Jacala 
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Algemeen  
Onvoorstelbaar! Het is tijd om een stukje voor het jaarverslag te schrijven en dat betekent dat 
er alweer een jaar voorbij is gevlogen! Een jaar waarbij natuurlijk ook bij de waterscouts weer 
volop activiteiten plaatsvonden en de waterscouts land en (vooral) het water rondom het 
Prinsemolenpad wekelijks (on)veilig maakten! Tijd dus voor een korte terugblik op het 
afgelopen jaar.  
 
Het jaar 2019 begon uiteraard met de boten op de kant. In deze periode werd dan ook hard 
gewerkt aan de zeiltheorie en werden natuurlijk de nodige liters verf en lak gesmeerd om de 
boten en al het materiaal weer tip-top in orde te krijgen! En met een mooi resultaat! Ruim 
voor Sint Joris lagen de drie waterscoutsvletten weer in het water en konden de waterscouts 
weer doen waar ze het best in zijn: Roeien, zeilen en wrikken!  
 
Geroeid werd er dan ook naar het jaarlijkse Pinksterkamp op de Rottemeren, dit jaar in 
stormachtige sferen. Tijdens de 24-uursrace werd volop gezeild (hoewel een deel van de wind 
van het Pinksterkamp zich wel richting de 24-uursrace had mogen verplaatsen). Tot slot werd 
het zomerkamp natuurlijk volop benut om ook de wrikkunsten weer te oefenen. Kamperen op 
een eiland betekent tenslotte dat je af en toe een stukje moet varen om ergens te komen… 
 
Na de zomer moesten we afscheid nemen van een aantal waterscouts, die overvlogen naar de 
Wilde Vaart. Gelukkig kregen we ook weer de nodige versterking vanuit de welpen. Daarmee 
komen we op het prachtige aantal van 14 waterscouts. 14 toppers waar we natuurlijk erg trots 
op zijn!  
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En nu het winterseizoen weer volop bezig is, kijken we stiekem natuurlijk ook alvast 
vooruit naar wat 2020 ons gaat brengen. Er wordt al hard gewerkt om weer mooie 
plannen te bedenken voor dit nieuwe jaar. Zo wordt er ook in 2020 weer volop 
gewaterscout!  
 
Ook in het afgelopen jaar hebben wij weer veel hulp gehad. Hulp bij het draaien van 
opkomsten, het organiseren van de kampen, het repareren van spullen die de 
waterscouts (of de leiding) gesloopt hadden en bij al die andere activiteiten van de 
waterscouts. Daarvoor wil ik iedereen ook op deze plek hartelijk danken! Zonder 
deze hulp was 2019 niet zo’n topjaar geworden als het geworden is!  
 
Ik wens jullie allemaal weer een fantastisch nieuw (scouting)jaar toe! En wil je onze 
waterscouts nu echt een keer in actie zien? Kom dan gewoon eens langs op een 
zaterdag: jullie zijn meer dan welkom!  
 
Jurjen  
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Pinksterkamp 
Vrijdagavond 7 juni laadden de Waterscouts hun boten vol met spullen en kozen het ruime sop. Hun 
doel: de Rottermeren, hun verblijf gedurende het Pinksterweekend. Vanaf dat moment kwam het op 
hun overtuigingskracht aan: konden zij een passerende motorboot overtuigen om hen op sleeptouw 
te nemen, hoefden ze een stuk minder ver op eigen kracht naar het kampterrein te varen. Helaas 
werkten de elementen niet in hun voordeel. Door het onstuimige weer was er geen enkele andere 
boot op de Rotte te vinden en zat er helaas niets anders op dan de roeiriemen ter hand te nemen.  
Na de nodige arbeid kwamen ze aan op het kampterrein. De leiding was al eerder die ochtend 
richting de Rottemeren gevaren om een aantal tenten op te zetten en stond ze al op te wachten. 
Wat nog restte waren de tenten waar de waterscouts zelf in sliepen, maar die mochten ze ook zelf 
opzetten. 
 
De volgende dag bleef het weer onstuimig en waaide het te hard om het water op te gaan. Geen 
nood, want ook op het land kan je je prima vermaken. Het doel van de ochtend: koop je boot bij elkaar! Door slim 
te handelen en de verschillende handelaren tegen elkaar uit te spelen kon zo genoeg geld verdiend worden om 
alle benodigde onderdelen te kopen. 
 
Met de nieuwe boten moest natuurlijk ook een rondje gevaren worden. Die middag is er toch besloten om het 
water op te gaan. We gingen namelijk op bezoek bij onze vrienden van de Calandtroep, die met hun wachtschip 
verderop op de Rottemeren lag. Na een kopje thee benedendeks werd met de twee groepen gezamenlijk een 
spel gedaan. Na afloop zijn twee vletten door de Beaufort teruggesleept, maar één boot koos er als echte 
zeehelden voor om terug te zeilen! Na aankomst was het alweer tijd om te eten, maar dat moesten de 
Waterscouts wel zelf maken!  
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Zondag was het weer compleet anders en stond er een heerlijk zonnetje en een lekker briesje. 
Prima weer om het water op te gaan! Na een heerlijk ochtendje óp het water was het ’s middags 
tijd om het water ín te gaan. Hier kwamen alle opblaas-attributen goed van pas en is er heerlijk in 
de Rotte gebadderd. Hierna was het alweer tijd voor het avondeten en het traditionele 
kampvuur. 
 
De laatste dag stond in het teken van opruimen en terugvaren. Na een voorspoedige reis was de 
thuishaven nog maar net in zicht, of hadden de weergoden nog een laatste stortbui voor 
iedereen in petto. Gelukkig was het uitladen zo gebeurd en kon iedereen onder de warme 
douche. 
 
Alexander  
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24-uursrace 
Vijf dagen hadden de kinderen om bij te komen van het Pinksterkamp, want de nieuwe activiteit stond alweer voor de deur: de 24-uursrace. De 
naam van de activiteit verklapt eigenlijk al een heleboel: een zeilwedstrijd die 24 uur duurt! Tijdens de race moet je zo veel mogelijk rondjes 
varen over de Bergse Voorplas. Een thuiswedstrijd dus voor onze Waterscouts. De watersportvereniging was medeorganisator en stelde hun 
starttoren én hun sanitaire faciliteiten ter beschikking. De starttoren zelf werd bemenst door de leden van de verschillende deelnemende 
groepen. Op zaterdag 15 juni klonk om 14:00 het startsignaal en ging de beproeving van start. Even leek het erop dat het weer de pret zou 
bederven, maar gelukkig viel er niet heel veel meer dan een spatje en stopten de druppels al gauw. Net als de wind overigens… 
 
Van uren varen krijg je honger. Naast al het eten dat de kinderen hadden meegebracht voer ook de leiding iedere paar uur rond om de 
Waterscouts van eten en vers (heet) water te voorzien. Tijdens die “fourageerrondjes” mochten ook de ouders mee om even langs hun kinderen 
te varen en ze aan te moedigen. Ook midden in de nacht!  
 
Na een korte nacht werd het alweer vroeg licht en begon de beproeving pas echt. Behalve dat ook de wind weer aanwakkerde, was het niet 
alleen strijden tegen de andere deelnemers, maar ook tegen de slaap. Dit gold uiteraard ook voor de leiding, die om beurten een paar uur een 
bank zijn gaan opzoeken… 
 
Precies 24 uur na de start – om 14:00, maar dan op zondag – klonk het eindsignaal en voeren alle deelnemende boten tegelijk over de finishlijn. 
Na nog een flinke bezem door alle boten gehaald te hebben, kon iedereen uitgerust van een heerlijk weekend varen naar huis. 
 
Alexander  
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Zomerkamp  
Sommige tradities kunnen natuurlijk niet ontbreken in een echt scoutingjaar. Een van deze tradities is het 
jaarlijkse zomerkamp. Ook dit jaar gingen de waterscouts dan ook op kamp. In tegenstelling tot eerdere 
jaren vond dit kamp plaats in de laatste week van de zomervakantie, waardoor dit een mooie afsluiting 
van de vakantieperiode was!  
 
Dit jaar leek de zomerkampreis weer naar een oude, bekende locatie te voeren, namelijk de 
Kagerplassen. Niets bleek echter minder waar! De waterscouts gingen dit jaar namelijk een heuse 
wereldreis maken. Een reis om de wereld in acht dagen, om precies te zijn! Vanaf het eiland in de 
Kagerplassen werd iedere dag weer een ander land bezocht. Zo zijn we tijdens het zomerkamp in 
Duitsland en Italië geweest, maar zochten we het ook verder van huis, in China, Ghana en de Verenigde 
Staten.  
Iedere dag een ander land betekent natuurlijk ook iedere dag spellen in het thema van dat land. Zo 
leerden de waterscouts tijdens het zomerkamp Turkse handelsspelen op het water en ontdekten we 
welke spellen in Afrikaanse landen worden gespeeld. Daarnaast maakten we kennis met de culinaire 
hoogstandjes van alle landen, variërend van Amerikaanse BBQ’s tot Italiaanse pasta en Ghanese 
voedselpakketten. 
 
Natuurlijk was er ook tijdens deze wereldreis weer volop gelegenheid voor de bekende 
zomerkamponderdelen. Zo konden de waterscouts hun buiken rond eten met behulp van de (extreem) 
goedgevulde toko. Er werd gehiket, waarbij de waterscouts een nacht in hun boten doorbrachten, er 
werd gedropt en er werd uiteraard gezeild, geroeid, gewrikt en gezwommen. Tot slot wist zelfs 
Neputunus dit jaar weer zijn weg te vinden naar de Kagerplassen, waardoor we nu weer een flinke groep 
échte waterscouts hebben.  
Het nadeel van het zomerkamp is dat een weekje snel voorbij is. Een week nadat we waren aangekomen, 
braken we de tenten dan ook weer af en vervolgden we onze wereldreis terug naar de wereldstad 
Rotterdam!  De wereldreis zat er weer op. Wat dan overblijft zijn natuurlijk de herinneringen aan een 
mooie wereldreis en een geslaagd zomerkamp! 
 
Jurjen  
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Kaagcup  
Zoals gebruikelijk verzamelden we woensdagavond bij het 
clubhuis om boodschappen te doen en er voor te zorgen dat we 
donderdagochtend op tijd konden vertrekken richting de Kaag. 
Dit deden we dan ook na een ontbijt met pannenkoeken, 
verzorgd door Jurjen. We vertrokken in de regen richting de Kaag 
maar toen we aan kwamen bij de Kagerplassen scheen de zon, 
waarna we in een lekker weertje de tenten hebben opgezet en 
gegeten.  
 
Vrijdagochtend was het tijd voor onze eerste wedstrijd. Doordat 
we met zeven waren, hadden we een volle bak. In deze wedstrijd 
werden we negende van ons veld dat bestond uit dertig boten. 
In de middag hadden we weer een wedstrijd, terwijl ondertussen 
de wind behoorlijk was toegenomen. Hierdoor moesten we onze 
reddingsvesten aan. Ook in deze wedstrijd waren we negende uit 
de dertig. Deze uitslagen zorgden er uiteindelijk voor dat we in 
de eerste klasse terecht kwamen.  
 
Zaterdagmorgen begonnen we weer met een wedstrijd. De 
afstand van deze wedstrijd was langer gepland dan de wedstrijden op vrijdag. Tijdens de race is de afstand echter ingekort doordat er heel 
weinig wind stond en we dus heel langzaam vooruitkwamen. In deze race werden we achtste in de eerste klasse. De rest van de zaterdag hebben 
we van het lekkere weer kunnen genieten en zijn we naar de prijsuitreiking geweest. Zondag zijn we teruggevaren naar het clubhuis. Helaas 
zonder beker, maar wel met lekker weer. 
 
Paula 
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24-uursrace  
Op zaterdag 15 juni was het weer zo ver, de jaarlijkse 24-uursrace! De Wilde Vaart had 
er zoals elk jaar weer erg veel zin in. Het was tijd om de 1ste prijs binnen te hengelen. 
Omdat het gemiddelde van onze leeftijden 16 jaar was, deden wij mee met de 
seniorenklasse. Om 14:00 uur zou het startsein klinken, dus om 12:00 verzamelden wij 
op het clubhuis. De boten moesten nog opgetuigd worden en dit moest natuurlijk goed 
gedaan worden. De Storm is de snelste lelievlet van de groep en gelukkig de boot waarin 
wij mochten gaan zeilen. De Storm was er klaar voor en wij ook.  
 
Het startsein zou om 14:00 uur gaan, maar helaas hadden wij ons bij het vertrekken naar 
de startlijn iets vergist in de wind. Deze waaide namelijk niet erg hard op deze dag. 
Gelukkig waren we nog op tijd! Toen het startsein klonk, was de Storm de eerste boot 
die over de startlijn voer. We lagen voorop! De zon scheen fel en de wind was niet erg 
hard. Een rondje varen duurde erg lang voor ons gevoel. We waren door een paar 
vletten ingehaald maar deze waren nog erg dichtbij. Deze vletten haalden wij soms weer 
in en dan haalden ze ons weer in. Zo ging het heel de tijd. Het was superspannend.  
 
De avond viel en de leiding kwam macaroni langsbrengen. Het culinaire hoogstandje was 
top en we hadden weer veel energie. Helaas valt de wind ‘s nachts vaak weg, ook deze 
nacht. Het was dobberen voor iedereen. De meesten aan boord deden even de oogjes 
dicht, maar slapen lukte niet echt. Het was ijskoud die nacht. Het was dus niet erg gek 
dat we alle vijf aan boord nog onze kleren aanhadden terwijl we in onze slaapzak lagen. 
Na een koude en slapeloze nacht was daar dan eindelijk weer de zon en de leiding die 
lekkere pannenkoeken kwam brengen voor ontbijt. De leiding vertelde dat op de 
starttoren het Excelbestand was gecrashed en dat er dus een kans was dat de telling van 
de nacht niet helemaal goed was genoteerd. Shit!!! Wij baalden gigantisch, het was nu 
hopen dat onze tijden wel goed waren genoteerd, want naar ons idee lagen we nog 
steeds op kop van de seniorenklasse. Dit wisten we niet helemaal zeker.  
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Het zonnetje van de vroege ochtend verdween en de wolken trokken voor de zon. De wind ging ook 
opeens aantrekken en de zeilen werden weer goed aangetrokken. Het was tijd voor de eindsprint! Alle vijf 
zaten we er doorheen en de hardere wind vroeg veel energie van ons, die we bijna niet echt meer hadden. 
Het was nu echt afwachten tot het laatste minuten. Deze leken een eeuwigheid te duren. Maar dan was 
daar dan eindelijk de het signaal dat het voorbij was! Alle boten gingen nog een keer met z’n allen voor de 
laatste keer over de startlijn als afsluiter.  
 
Alle vijf hadden we een goed gevoel over de race, maar hadden geen van allen een idee hoeveel we 
waren geworden. “Eén ding wisten we zeker, we waren hoog geëindigd. We tuigden de boot af en gingen 
richting de prijsuitreiking. Na de uitreiking van de juniorenklasse was de senioren klasse aan de beurt. We 
waren tweede geworden!!! Hier waren we alle vijf erg trots op. We konden nu eindelijk naar ons bed toe 
om slaap in te gaan halen.  
 
Een maand later op het wilde vaart zomerkamp hoorde ik op de vroege ochtend van Maurice en Vincent 
(onze leiding) dat ze eindelijk het schema binnen hadden van de 24-uurs race. Ik grapte: “Ik spring in het 
water als blijkt dat we toch 1ste zijn geworden.” Nou wat bleek, we hadden gewoon een rondje meer 
gevaren dan degene waarvan de wedstrijdleiding dacht dat deze eerste was. Dus mijn dag begon met een 
frisse ochtendduik!!! 
 
Tom 
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Zomerkamp  
Ook in 2019 was het zomerkamp van de Wilde Vaart een groot succes. Ditmaal niet op de Kaag, maar in Brielle en er was zelfs een douche! Dat 
paste dan weer niet helemaal bij het thema, want dat was expeditie Robinson. Iedereen was super enthousiast toen dit thema bekend werd 
gemaakt en alle kampen (Noord, Midden en Zuid), gingen gelijk aan de slag met hun bandana’s of dassen.  
 
Het werd een week waarin volop werd gestreden: touwtrekken, wrikken, een half uur lang een fles omhoog houden, de balkproef, zeilspellen, 
een kennisquiz, het douanespel en als kers op de taart een dropping. Gelukkig niet de gevreesde eetproef en slaapproef; pfieuww!  
 
Maar ook de eilandraden mogen zeker niet vergeten worden waar je, als je de meeste tegenstemmen had, een nacht moest doorbrengen op 
verliezerseiland; een nacht alleen in een mini tent. Waar je vervolgens om 10 uur uit moest zijn om Jenga te kunnen spelen.  
 
Het was een superleuke week, vol met expeditie Robinson, maar ook met spelletjes onder elkaar, boodschappen doen, koken en heeeel veel 
zwemmen. Wat was het me warm! En jawel, op de allerheetste dag gingen we met z’n allen lasergamen: heel tof en héél warm. Ff een ijsje naar 
binnen en toen konden we weer verder. 
 
De week werd afgesloten met een pizza in een bijgelegen dorpje waar we met onweer boven ons hoofd terug moesten naar de tent... Dit weer 
hield aan tot de volgende dag, dus moesten we de bootreis naar huis uitstellen en ging iedereen met de auto naar huis. Om vervolgens de dag 
erna alsnog de boten terug te varen. Al met al was het een geslaagde week. Al weten we nog steeds niet wie nou de echte Robinson was... ;) 
 
Renske 
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Algemeen 
Nu de kachels in het loodsenhok weer overuren draaien en de sloffen en dekentjes weer uit de kast getrokken zijn, is het tijd om terug te blikken 
op weer een waanzinnig loodsenjaar.  

Allereerst kunnen we met trots melden dat we 5 nieuwe aanwinsten hebben! Lieke, Franka, Joris, Lucas en Tom zijn ons loodsenteam komen 
versterken. Na een zeer uitdagende overvliegopdracht op de Scout-in, kunnen zij zich sinds september eindelijk LOODS noemen en staat onze 
loodsenteller voor het nieuwe scoutingseizoen op 20!  

2019 was weer een jaar vol hoogtepunten. Natuurlijk werd er elke zaterdag een hapje gegeten in het loodsenhok. Van BBQ tot stampot, van 
marsijsjes tot luchtige herfstvla, de loodsen maakten er elke week weer een culinair feestje van. En hoe heerlijk het avondeten ook was, er was 
altijd nog plek voor wat kipvleugels rond middernacht.  

In februari trokken we onze wandelschoenen aan en reisden we af naar Lunteren voor de jaarlijkse greppeltocht. Met één supersnel team en één 
prachtig uitgedost team streden we voor prachtige prijzen. Helaas, de organisatie onderschatte ons verkleedtalent en we moesten met lege 
handen naar huis.  

Ook tijdens de iScout grepen we weer nét naast de winst. Met onze loodsen 'hakka', ons boeiende gesprek met Siri over scouting en onze 
prachtig ingepakte auto, hebben we weer een topavond beleefd.  

Naast onze vijf nieuwe spruiten hadden we nog iets nieuws dit jaar: Flitsende nieuwe loodsenshirts! Deze waren superhandig op de Scout-in, 
waar we, dankzij het fluoriserend groene kleurtje, bijzonder zichtbaar waren in de feesttent.  

Feestjes, activiteiten, helpen bij opkomsten of een gezellig avondje op de bank hangen, bij de loodsen is het nooit saai. We hebben goede hoop 
dat 2020 net zo'n topjaar gaat worden! 

Liselotte  
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Greppeltocht 
Zoals in het algemene stukje al genoemd, werd in februari weer deelgenomen aan de greppeltocht. Het thema was dit jaar sprookjes, een thema 
waarmee wij prima uit de voeten konden! Na maanden wikken en wegen hakten we de knoop door: het werd Roodkapje. Eén team ging voor de 
snelheid, het andere team ging voor de orginaliteitsprijs. En als je het ons vraagt, hadden we die keihard moeten winnen! Verkleed als 
Roodkapje, de jager, oma en de wolf, en muzikaal ondersteund door liedjes als 'Roodkapje, wat ben jij een lekker hapje' gingen we op pad. Na 
een aantal uurtjes wandelen, wegduiken en over slootjes springen, bereikten we de eindstreep, waarna een gezellig feestje volgde. Een aantal 
bikkels bleef kamperen in Lunteren, de rest droop 's nachts af en zochten hun warme bedje in Rotterdam op. Ondanks het mislopen van de prijs, 
was het weer een geslaagde activiteit.  

Liselotte  
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Scout-in 
20 tot en met 22 september was een zeer spannende maar vooral leuke tijd voor Tom, Lucas, Joris, Franka en ik. Dit weekend zouden we, als het 
allemaal goed ging, namelijk officieel loods worden. Scout-In was dit jaar in het thema “Wild ones” dus alle panterkleding werd ingepakt en klaar 
om te gaan waren we. 
 
We vertrokken in groepjes rond verschillende tijden. Mau, Vin, Alex en ik waren de eerste en wij hebben de tenten alvast met bloed zweet en 
tranen opgezet voor de rest. Het was superlekker weer, dus daarna konden we in de schaduw even een koud drankje drinken en wachten op de 
rest. 
 
Na het opmaken van onze bedjes zijn we het terrein gaan ontdekken en hebben we de vegetarische burgers en braadworsten een kans gegeven. 
Ze waren top. Eindelijk kwam de laatste groep met mijn beste vriendjes aan, maar gelukkig werden ze opgewacht door een geweldig 
enthousiaste stoet van iedereen die er al was, met een menselijke poort en al. De overvliegers en dus de jonkies kregen een shirt met 
opdrachten; laat er 14 afvinken, en je hoort erbij. Het ging van foto’s maken en flesjes verzamelen tot polonaises en mascottes stelen. Maar dit 
was toch voor onze eerste avond geen prioriteit, dat was een feestje bouwen. En dat is zeker gelukt!  
 
De tweede dag hebben we na een zwaar ochtendje toch al vrij veel opdrachten af kunnen vinken, en hebben we onze zelfgeschreven brief over 
waarom we zo graag naar de loodsen wilden en waarom de loodsen zo leuk zijn voorgedragen. Franka en ik hebben nog even een drankje 
gedaan en karaoke gezongen met wat Brabanders en toen viel de avond al. Ik begon met bijna alle meiden aan een pubquiz, die we helaas niet 
hebben gewonnen, maar wel heel leuk was. Daarna hebben we met z’n allen de dansvloer weer onveilig gemaakt en er weer een topavond en 
een beetje hoofdpijn aan over gehouden. 
 
De volgende ochtend was vooral ik een beetje chagrijnig, maar na een preek over dat iedereen buiten even zijn bakkes moest houden heb ik me 
toch nog eventjes omgedraaid, om vervolgens wél met het goede been uit bed te stappen. Alle opdrachten waren afgerond en zo waren we alle 
vijf officieel loods!! Toen werden de spulletjes opgeruimd, de aanhanger geladen, zijn we erachter gekomen dat onze tent op een muizenholletje 
stond, en naar huis gingen we. Al stonken we misschien een beetje en hadden we flinke wallen onder de ogen, het weekend was een feestje!  
 
Lieke  
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Onderhoud Prinsemolenpad  
Naast een terugblik op de activiteiten van alle speltakken, blikken we ook terug op de klussen die door eenieder zijn uitgevoerd om de clubhuizen 
en vaartuigen zo veilig en leuk mogelijk te maken en te houden. Met alle klussen die op het programma staan willen we er voor zorgen dat we 
klaar zijn voor de toekomst. Zo is er dit jaar op het Prinsemolenpad (PMP) hard gewerkt aan het schilderen van het clubhuis (thumbs up to 
Jurjen!!) en het vervangen van alle elektra. Van stoppenkast tot stopcontact, letterlijk alles is beetgepakt, met de hand danwel met een 
trekveer;-). Zo is dus de groepenkast volledig vervangen en zijn alle oude elektra kabels en wandcontactdozen ook vernieuwd. Zo kunnen wij de 
komende jaren er weer tegenaan! De grootste dank hiervoor gaat uit naar Vincent, zijn kennis en expertise en hulp heeft ons heel erg geholpen. 
En er gaat toch veel meer tijd in zitten dan je in eerste instantie denkt.  

Volgend jaar vervangen we de elektra in de keuken, de buitenverlichting en zal de stroomtoevoer naar onze container en kabelgat vervangen 
moeten worden. Ook staat het oliën van de steiger op de planning komende zomer en het opnieuw betegelen van het terrein op PMP. 

Online 

Ook op virtueel vlak is er flink wat onderhoud gepleegd, zo is de website volledig vernieuwd en is deze ook geschikt voor de mobiele telefoon of 
tablet. Op de website vindt u alle informatie over het installeren, de contributie, de jaaragenda, leuke verhalen van vroeger en alle foto's. Voor 
de nabije toekomst hebben we nog wat leuke vernieuwingen op de planning staan, dus houdt de website in de gaten! Heeft u tips of ideeën, dan 
horen we het graag!  

Zoals u leest 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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Onderhoud Strekkade 
2019 was niet zo interessant als 2018 met zijn omgewaaide boom, maar toch zaten we ook dit jaar op de Strekkade niet stil met het onderhoud. 
De 3 grootste/lastigste of langdradigste klussen worden snel beschreven. Een kast in de keuken, een nieuw slijpproject en wederom een 
gevaarlijke boom spelen de hoofdrol.  
 
Kast: 
De kast in de keuken is definitief ingestort. OH NO! Een tussenoplossing was een extra stuk aanrecht, maar dat kan toch niet eeuwig blijven. De 
maten waren snel gevonden, maar een kast van 63 cm breed was niet zo snel gevonden. Verder moet het een gesloten kast zijn, om de muizen 
geen kans te geven. Nadat Irene en Chris op marktplaats zijn wezen struinen is er eindelijk een kast gevonden. In hun vrije tijd hebben ze hem 
gedemonteerd meegenomen en weer gemonteerd in onze keuken. Eindelijk hebben we weer een fatsoenlijke kast in de keuken!  
 
Roestie: 
Vorig jaar Corro Corrosie en dit jaar Roestie roest. Om het geheugen weer even op te frissen: Corro was een ‘warmte wisselaar’ half ingegraven 
bij de klimboom en Roestie was een stalen bak achter het clubhuis. Nadat de slijptol geleend (ingepikt) is van PMP, wordt er hard gewerkt om 
ook dit brok staal te laten verdwijnen. Achter het clubhuis slijpen is een beetje lastig en gevaarlijk, daarom trekt Timo hem even uit zijn 
schuilplaats naar voren waar alle ruimte is om te werken. Na vele slijpuren tussen de opkomsten door of op vrije dagen is ook Roestie verleden 
tijd!  
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Boompje: 
De favoriete klimboom telt al heel wat jaren, niet gek dus dat hij niet zo sterk meer is als in zijn jonge jaren. Een van de takken (stammen) ligt al 
langere tijd te rotten, tijd om er iets aan te doen.  
Chris en Laura duiken er bovenop. Het gereedschap bestaat uit: verscheidene bijlen, een kettingzaag en een boszaag. Eerst met de kettingzaag 
zoveel mogelijk doorzagen. Door blokken weg te halen kom je steeds dieper in de boom. Dan nog wat met een bijl erop in hakken. Maar hij komt 
niet omlaag. Boven in de boom wordt de stam opgevangen door een andere boom. Halverwege de stam gaan we dan ook maar zagen. Oei de 
kettingzaag zit vast! We hebben hem eruit gekregen, maar de ketting bleef wat langer zitten. Nog wat hakken met handbijlen, Ja Jaa! Hij is door 
en de ketting is bevrijd. 
Na nog wat hakken zou die nu toch wel omlaag moet komen? Fout eerst nog 20 minuten van erop springen en nog wat zagen. BAM hij gaat om. 
Weer een boom minder.  
 
Laura 
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Met dank aan 
De leiding en het bestuur van de Cornelis Tromp Groep 14 wensen iedereen een gelukkig en gezond 2020! 

 
BEVERS: 

 
Professor Plof: Chris Hoogervorst 

Keet: Corry van Assema 
Sterre: Irene Hoogervorst 

Rozemarijn: Laura Bruinstroop 
 

WATERSCOUTS: 
 

Jurjen Dieleman 
Alexander Warmelink 

 

BESTUUR / STICHTING: 
 

Jan-Kees Meyboom 
Wim van Dongen 

Marinka Mos 
Bart van Bergeijk 

 
WELPEN: 

 
Jacala: Timo van der Wagt 

Bagheera: Derek van Bochove 
Raksha: Heleen van Bochove 

 

WILDE VAART: 
 

Maurice van der Sanden 
Vincent Cramer 

TEAM JAARVERSLAG:  
 

Tom den Boer 
Lucas Cluistra 

Laura Bruinstroop 
Jurjen Dieleman 

 
GROEPSBEGELEIDSTER: 

 
Dorine van der Wagt-Divendal 

 

MATERIAALMEESTER: 
 

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".  
https://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/  
https://www.instagram.com/cornelistrompgroep14/  
www.cornelistrompgoep.nl   

 


