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Voorwoord
Beste (oud-)leden, ouders en vrienden van de Cornelis Tromp Groep 14,
Met het terugdenken aan 2015 wil ik graag als eerst alle vrijwilligers van de Cornelis Tromp Groep bedanken. Ook deze groep mensen groeit gelukkig nog
steeds waardoor we taken kunnen verdelen en met elkaar kunnen blijven bouwen aan de toekomst. Echter zonder de inzet van jullie zouden we niet
kunnen terugkijken naar alle activiteiten die weer als een geoliede machine zijn uitgevoerd. Dank dus daarvoor!
2015 is weer een enerverend jaar geweest. De bevergroep is in januari volop van start gegaan en met succes, want er zijn behoorlijk wat spannende
avonturen beleefd in het afgelopen jaar. Een deel van deze avonturen, maar ook de belevenissen van de welpen, waterscouts, wilde vaart, loodsen en
leiding zullen weer worden beschreven in het jaarverslag van 2015. Zo kan in het nieuwe jaar iedereen nog even terugdenken aan alle leuke activiteiten en
zich daarmee vooral ook verheugen op alle nieuwe festiviteiten die in 2016 gevierd zullen worden.
2016 is namelijk het jaar van het 80-jarig bestaan van de Cornelis Tromp Groep. Zeker wanneer wij terugkijken op de afgelopen 5 jaar, waarin het
ledenaantal is gegroeid waardoor de groep weer gezond is, zijn we allen trots op wat we hebben bereikt en willen we deze trots maar ook het enthousiasme
wat wij allemaal nog steeds hebben graag met jullie delen. Daarom zal er dit jaar elke maand iets bijzonders worden georganiseerd. Dit kan een
groepsopkomst zijn, extra speluitdaging tussen twee speltakken of bijvoorbeeld het groepsweekend. De activiteitencommissies zitten boordevol goede
ideeën om van 2016 weer een onvergetelijk jaar te maken.
Zoals wij jullie al eerder hebben laten weten maar willen blijven uitdragen, is dat wij altijd blijven zoeken naar extra handen. Zo staan wij altijd open voor
nieuwe vrijwilligers die ons bij grote of kleine klussen kunnen ondersteunen. Wij hopen dat jullie allemaal een goed woordje voor ons willen doen bij
vrienden, familie en in de kennissenkring zodat wij ook in 2016 verder aan de slag kunnen met nieuwe vrijwilligers. Ben je of ken je iemand die
geïnteresseerd is, dan horen wij dat graag!
We zijn nu megahipsters met een instagramaccount en zien steeds weer dat je onze groep ook kunt steunen door een simpele like op de foto’s of verhalen
die op facebook komen, zodat dit een groot publiek bereikt.
Een heel prettig 2016 gewenst en ik hoop jullie allen veel te zien tijdens alle festiviteiten!
Carlijn Vermeulen
Voorzitter van de vereniging Cornelis Tromp groep 14

Bevers
2015, een jaar vol avonturen met de bevers! Een spannend jaar met moedige bevers.
In het voorjaar hebben we een aantal speurtochten in het bos gedaan. We achtervolgden onder andere Plof die er vandoor was
met de koekjes. Was het een nat voorjaar? Inderdaad, maar daar hebben stoere bevers totaal geen last van! Aan het eind van
een érg natte ochtend bakten we wel gezellig worstenbroodjes bij Keet thuis.
We onderzochten ook alle mogelijke soorten eieren die vogels kunnen leggen in het voorjaar. Als je in ons hoekje van het lokaal
kijkt zie je dat we daar al een heleboel van weten.
We onderzochten ook het water in sloten en de plas. De eerste keer vonden we niet zoveel, maar emmers water uit de sloot
halen is sowieso erg leuk. De keer erna gebruikten we ook netjes en toen vonden we werkelijk allerlei soorten waterleven:
kikkervisjes, visjes, slakken, bootsmannetjes, bloedzuigers, torren, luizen en larven. Sterre kon de bevers daar van alles over
vertellen.
In het voorjaar kwam ook onze bolderkar en daar kan je leuke uitstapjes mee doen. Om de beurt zitten of trekken en dan samen
met Plof en Sterre op zoek naar interessante zaken als klimbomen of speeltuintjes. Ondertussen zorgde Rebèl vaak voor ons
kampvuur, daar kunnen we dan samen liedjes zingen. En we leerden een aantal yellen van hem. Konden we nog harder gillen? Ik
denk het niet.
Na de zomer hadden we onder andere een patat-dag. We oogsten samen de aardappels die Keet geplant had . We schilden en
sneden en……… bakten heerlijke patat.
Daarna vlogen onze oudste bevers over naar de welpen en werd onze beverkolonie aangevuld met zeven nieuwe bevers.
Op naar 2016!

Bever-doe-dag
Vlak voor de zomer deden we mee aan de Bever-doe-dag. Een middag vol met waterspelletjes waarbij
stukjes van een schatkaart verdiend konden worden. Er deden wel 100 bevers mee, allemaal uit Rotterdam.
We hebben geleerd wat de windstreken zijn, en hoe vies water schoon gemaakt kan worden. En we hebben
gegooid met bekertjes water en gespoten met waterpistolen en we werden allemaal nat. Na afloop gingen
we allemaal naar huis met een zelfgemaakt waterzuiveringsapparaat en een Bever-doe-dag-insigne.

Zomerkamp
Vlak voor de grote vakantie hadden we een kamp. Voor de bevers duurt het kamp twee dagen met één overnachting.
Superspannend.
We kregen allerlei aanwijzingen om de stukken van een amulet terug te vinden waarmee de arme Dirk van Mathenesse ooit
vervloekt was. We hebben gezocht en gevonden! Maar we waren het grootste deel van de tijd toch in het water te vinden,
want het was snoeiheet weer.
’s Avonds hebben we gegeten in het clubhuis van de waterscouts en de wilde vaart. Heerlijke spaghetti. En toen werden we
met een motorboot terug naar ons eigen clubhuis gesleept. Waar we onze slaapzakken en matjes uitrolden. Maar eerst was
er nog kampvuur... we zongen alle liedjes die we hebben geleerd, Keessie de Jordaan en Pinda op zijn allerhardst. Na het
nodige geklets en gedonderjaag vielen alle bevers in slaap, waarbij een aantal de volgende ochtend alweer vroeg wakker
werd. Gelukkig wilde Sterre verhaaltjes voorlezen en konden de langslapers rustig opstaan. Ook de tweede kampdag was
weer tropisch warm, dus we hebben ons goed vermaakt rond en vooral in de plas.

Welpen
Het jaar is alweer voorbij en wat is dit jaar snel gegaan! We hebben dit jaar weer veel leuke dingen gedaan.
Na een aantal themaopkomsten zoals koken op open vuur en ‘terug in de tijd’, hadden we vroeg in het jaar alweer de eerste speciale opkomst: de sportdag
van de regio. De kinderen konden langs allerlei posten in verschillende landen om daar iets typisch van dat land te doen, zoals het ontstekelen van een
zeekomkommer.
Tijdens het pinksterweekend hielden we ons jaarlijkse pinksterkamp, waar we een Italiaans restaurant van de ondergang hebben gered.
De week na pinksterkamp konden de welpen weer opdraven bij de volgende regiodag, namelijk de jungledag. Samen met andere kinderen redden we de
spin Anansi, door hem weer op weg terug te helpen naar zijn thuisland Ghana.
In de eerste week van de zomervakantie hielden de welpen hun jaarlijkse zomerkamp in het thema middeleeuwen. Door een defecte tijdmachine bleven we
steken in de tijd van ridders en jonkvrouwen. We hielpen Tiuri om de brief naar de koning te brengen.
Na de zomervakantie kwamen de welpen weer terug op de groep. Een aantal kinderen had besloten om hun scoutingcarrière te beëindigen, maar gelukkig
hebben we daar weer toppers voor terug gekregen plus 3 toppers die van de bevers zijn overgevlogen naar de welpen. Ook zijn de 4 oudste welpen
overgevlogen naar de waterscouts. We zitten daarom nu op het aantal van 17 kinderen.
In de tweede helft van 2015 hadden we nog een regiodag in het winkelcentrum Alexandrium, waar we de snoepjesdief achterhaalden via een leuk
cluedospel. Ook hebben we nog samen met de bevers Sinterklaas mogen ontvangen op de Strekkade.
We hopen op een leuk 2016 bij de welpen, waar we met deze leuke groep kinderen weer veel leuke en leerzame momenten kunnen beleven
Jacala

Pinksterkamp
Ook in 2015 vond het pinksterkamp van de welpen weer plaats. Dit jaar vond dit plaats in Schiedam, dat lekker dichtbij is maar daarom niet minder spannend! In Schiedam
waren we te gast in het prachtige Italiaanse restaurant van Mario. Hier werden we hartelijk ontvangen en maakten we kennis met de Italiaanse cultuur. Hij vertelde ons ook
dat zijn restaurant zo succesvol is door zijn geheime recept, dat bereid wordt door zijn verstrooide kok Luigi. Maar dan verschijnt een geheimzinnige maffiabaas, genaamd
Al Spaghetti. Hij komt eten in het restaurant. Je merkt wel dat het een zeer gevaarlijke maffioso is, want Mario heeft zeer veel respect voor deze goed geklede man. Ook is
het geheime recept opeens verdwenen, en Luigi is in rep en roer. Nu kan hij zijn befaamde pasta niet meer maken. Wat nu!?
Gelukkig kunnen we helpen om een nieuw recept te maken en kunnen we die avond heerlijke pasta eten. Alles lijkt weer helemaal goed te zijn gekomen, tot we
geschreeuw horen uit de keuken. We gaan snel kijken en komen tot de ontdekking dat Luigi is vermoord! Hij is vermoord met een groot keukenmes en hij ligt in een grote
plas pasta.
Mario is uiteraard ontzettend verdrietig. Niet alleen is zijn goede vriend Luigi hem ontvallen, maar ook is zijn succesvolle restaurant geruïneerd! Zonder zijn kok die unieke
gerechten bereid kan hij geen lekker eten meer aan zijn klanten serveren. Dan komen de mensen niet meer en verdient hij geen geld meer. We besluiten hem opnieuw te
helpen.
Die avond komen we er door middel van levend cluedo achter hoe de vork in de steel zit. Al Spaghetti, die we al eerder verdacht vonden, blijkt er achter te zitten. Samen
met een handlanger, Dr. Oetker, wil hij ook een succesvol restaurant beginnen, maar Mario zat hem in de weg.
Naar aanleiding van een hint die we in zijn regenjas vinden, komen we de twee slechteriken op het spoor. We spuiten ze nat met onze waterpistolen en dragen ze over aan
de lokale polizia. Alles komt weer helemaal goed!
Bagheera

Zomerkamp
Afgelopen jaar stond het zomerkamp in het thema van De Brief voor de Koning. Bij aankomst in het clubhuis in Tilburg vonden de welpen een laptop.
Daarop was een filmpje te zien van een maffe professor, die een tijdmachine had uitgevonden. Daarmee werden ze naar de middeleeuwen getransporteerd.
Veel tijd om hiervan bij te komen hadden ze niet, want al gauw kregen ze een heel belangrijke opdracht: breng zo snel als je kan een brief naar koning
Unauwen. Het zou een heel avontuur worden, waar we uiteindelijk een week over zouden doen.
De reis naar koning Unauwen is lang en zwaar. Onderweg komen we allerlei personen tegen, maar we weten niet of ze goed of slecht zijn. Bovenop de berg
moeten we zelfs voor enge beesten oppassen! Gelukkig blijven die allemaal netjes achter de ruiten van hun terrarium in het nabijgelegen reptielenhuis, dus
hoefden we nergens bang voor te zijn. Hoewel… Een slang in je nek of een vogelspin in je handen is toch best spannend! Ook voor de leiding…
Halverwege het kamp konden we gelukkig even uitblazen van al het spannends en konden we ons gelijk even opfrissen. Met z’n allen gingen we naar het
zwembad waar we een heerlijke middag hebben gehad. De leiding had achteraf wel een beetje spierpijn van het op de schouders dragen van alle welpen…
Van een hele dag zwemmen word je wel een beetje moe. Tijdens het kijken van een film die avond waren er best een boel kleine oogjes te zien. Maar niet
voor de oudste jongens natuurlijk, want Berend, Carlo, Roland en Thijs hadden nog een heel avondprogramma voor de boeg. Omdat het hun laatste kamp
was, werden ze samen met Baloe en Bagheera in het naburige dorp Loon op Zand gedropt, waarvandaan ze weer terug naar het clubhuis moesten lopen.
Zonder enige hulp van de leiding en dankbaar gebruikmakend van een fietskaart is het ze gelukt. De helden!
Uiteindelijk is het ons gelukt om de brief naar de koning te brengen en de belangrijke boodschap door te geven: GEVAAR! Daarna moesten we gauw terug
naar het heden. De koning was ons echter zo dankbaar, dat hij speciaal voor ons ook naar het heden ging en de welpen voor de ogen van hun ouders tot
ridder sloeg. Een mooie afsluiting van een geslaagd kamp!
Baloe

Waterscouts
En weer is er een jaar voorbijgevlogen bij de waterscouts. Natuurlijk is er ook bij deze speltak weer het nodige gebeurd in het afgelopen jaar. Lees dus maar mee wat de
waterscouts afgelopen jaar allemaal hebben meegemaakt.
Natuurlijk stonden in het afgelopen jaar de nodige kampen op het programma. Met Pinksteren werden de Rottemeren ontdekt, de Kagerplassen vormden het decor voor
het zomerkamp. Over deze kampen kun je meer lezen op de volgende pagina’s in dit jaarverslag.
Verder hadden de waterscouts een 24-uurs herfstkamp. Tijdens dit kamp kookten de waterscouts op vuur, speelden we een spel in het Kralingse Bos en sliepen we in het
clubhuis aan de Strekkade. Ook speelden we een spel met portofoons op de Achterplassen, waar een ingewikkelde puzzel moest worden opgelost.
Verder was 2015 het jaar waarin de waterscouts hard groeiden. Er kwamen én vier stoere heren over van de welpen én we werden versterkt met een flink aantal nieuwe
leden van buitenaf. Dit jaar sluiten we dan ook af met 23 geïnstalleerde waterscouts. Zoveel dat we dit jaar ook weer een vierde boot in gebruik hebben moeten nemen bij
de waterscouts. Gelukkig wilde de Wilde Vaart de Typhoon wel afstaan en konden de waterscouts vanaf de zomer in vier bakken ingedeeld worden. Inmiddels liggen de
boten weer op de kant en is er in alle vier de bakken alweer hard gewerkt aan het onderhoud, waar we in het nieuwe jaar natuurlijk gewoon weer verder mee aan de slag
gaan.
Waar we in ledenaantal bij de waterscouts hard groeiden, gingen we in het aantal leiding 33 procent achteruit. Na jaren van trouwe dienst als waterscoutsleiding en in de
afgelopen jaren als teamleider, nam Marinka na de zomer afscheid als leiding. Ook op deze plek willen we Marinka heel hartelijk bedanken voor alle jaren waarin zij leiding
is geweest! De waterscouts hebben met een mooi cadeau en een heerlijke lunch, waarbij iedere waterscout iets te eten meenam, afscheid van haar genomen. Nadat
Marinka afscheid had genomen van de waterscouts, zijn Jurjen en Maurice als leiding overgebleven, waarbij Jurjen teamleider is geworden. Gelukkig hoeven wij niet alles
met z’n tweeën te doen, maar worden we bij de opkomsten regelmatig ondersteund door anderen. Plek voor nieuwe leiding is er wel nog steeds. Suggesties zijn dan ook
altijd welkom!
Ook is er het afgelopen jaar weer hard gewerkt aan de zeilkunsten van de waterscouts. In de winter, als de boten op de kant liggen, kan er natuurlijk niet op het water
worden gewerkt aan de zeilvaardigheden, maar wordt er aan de theorie gewerkt, met de bedoeling om deze kennis ook in de zomer weer toe te kunnen passen op het
water. We zijn er trots op dat dit jaar Tom, als eerste waterscout in een aantal jaar, zijn CWO3 diploma heeft weten te halen. Komend jaar gaan we er weer mee aan de slag
om alle waterscouts nog beter te leren zeilen.
En verder wordt er natuurlijk iedere week lekker gescout door de waterscouts. Zoveel mogelijk op het water, maar zeker in de winter ook op het vasteland. Komend jaar
gaan we dan ook weer lekker aan de slag met roeien, zeilen, wrikken, spelletjes, kampen en nog veel meer. Op naar een mooi 80ste scoutingjaar!
Jurjen

Pinksterkamp
Ook in 2015 gingen de waterscouts met Pinksteren natuurlijk weer op kamp. Tijdens kamp houden de waterscouts altijd een
logboek bij. Hierbij een selectie uit de logboeken van Pinksterkamp 2015.
Vrijdag 22 mei
Gisteren hebben we om 17:00 afgesproken bij het clubhuis om de boten klaar te maken en alles in te laden. Rond 17:30 vertrokken
we naar de Rottemeren. We voeren naar de sluis. We moesten daar eventjes wachten en toen konden we door de sluis. We roeiden
een stuk. Gelukkig zat het weer mee, geen regen en wind mee! Vlak voor de Irenebrug roeiden we langs een bekende van Tom. Tom
riep hem en hij (Marc) kwam naar buiten en vroeg of we Toms toekomstige motortje er alvast op wilden zetten!! Dat deden we,
maar we kregen het motortje maar niet aan de praat. Na 100 keer proberen ging hij aan! Zo hebben we heel lekker gevaren, ook al
viel het motortje soms uit. De andere groepen werden gesleept door de Caland, dus we waren allemaal lekker vroeg bij het terrein.
Daar hebben we de boten uitgeruimd en hebben we de tenten opgezet. Onze tent moesten we wisselen met een nieuwe, want de
ritsen waren kapot. Daarna hebben we de tenten ingeruimd en hebben we nog wat gedronken. Daarna zijn we gaan slapen.
Lieke
Zaterdag 23 mei
Vandaag waren we rond 8 uur wakker en even later kwam de leiding. Na het ontbijt gingen we zeilen, verdeeld in twee groepen. De
CWO 1’s en de CWO 2/3’s. Gewoon om te checken of we wel wisten hoe het allemaal moest. Vervolgens gingen we na de lunch een
spel spelen met een andere scoutinggroep, de Caland. Je moest een tennisbal in het holle zeil van een andere boot gooien. Tijdens
het spel viel er iemand van de andere boot overboord. Toen we terugkwamen waren onze buren van het kampterrein er. We
kregen vrije tijd en we gingen volleyballen, behalve een paar jongens; die gingen waterballonnen gooien op de leiding. Toen gingen
we koken en groente snijden. Naar mijn mening was het lekker. Er kwam nog een voedselgevecht uit, maar daar werden ze wel voor
gestraft. Ze moesten alles wat ze gegooid hadden opruimen.
Renske
Toen het avond werd hebben we een smokkelspel gespeeld met indianen en cowboys. Bij de brug verderop zaten Jurjen en
Marinka, met een tonnetje vol gekleurde veren. De bedoeling was om van hen naar het kamp te komen, zonder getikt te worden
door de “cowboys”. Aram en Thomas speelden de cowboys. Ze stonden te wachten tot iemand langskwam om hen te tikken. We
moesten langs hen komen om de veer in de bak van onze bak te doen. Elke veer was een paar punten waard: roze was 3, rood en
oranje waren 2 en blauw, geel, paars en groen waren 1 punt waard. Net voor we klaar waren gooide Jurjen alle veren in de bakken,
zodat we de punten niet op konden tellen. Maurice dacht dat de Bries had gewonnen.
Adam

Zondag 24 mei
In de ochtend hebben we ontbeten, daarna moesten we gaan afwassen. In de middag gingen we CWO zeilen. Ook heb ik leren wrikken. Na het CWO zeilen
gingen we lunchen. Dat was heel lekker. Na het lunchen gingen we een spel spelen, waarbij je vragen moest beantwoorden over de Rottemeren. Na het spel
met de vragen over de Rottemeren gingen sommige mensen zwemmen, het was heel koud! Tijdens de tijd dat mensen zwommen gingen een paar kinderen
en leiding koken. We hebben bami gegeten. De satésaus bleef erg dun, maar het smaakte wel lekker.
Xiao
Na het eten gingen we corvee doen. Toen gingen sommige kinderen naar het kampvuur en sommige kinderen gingen kaarten. Het kampvuur was super
warm en er waren ook nog kinderen van een andere scouting. Bij het kampvuur kregen we nog wat te eten en drinken en daarna moesten we naar bed.
Sijf
Maandag 25 mei
Gelukkig was de nacht van zondag op maandag een stuk minder koud dan de nacht daarvoor, waardoor niet iedereen weer verkleumd de tenten uit kwam.
Iets na 8 uur werd iedereen wakker gemaakt en konden bij het opstaan meteen een aantal dingen worden opgeruimd, omdat we op deze dag terug naar
Rotterdam gingen. Na het ontbijt werd er voor een laatste keer afgewassen en konden er al een aantal spullen richting de boten. De tenten bleven nog even
een tijdje staan, zodat ook de laatste dauw er vanaf zou zijn voordat ze werden opgeruimd. Op het gemakje ruimden we zo alle spullen op en zorgden we er
voor dat alles in de boten kwam om mee terug te kunnen. Toen echt alle spullen van het kampterrein af waren en we nog een laatste ronde hadden gelopen
of er ook geen kleine stukjes afval meer op het terrein lagen, kon iedereen in de boten stappen om de terugreis in te zetten. Gelukkig voor de waterscouts
hoefden ze nu niet te roeien, maar werden ze gesleept door de leiding. De terugreis ging lekker snel en ook bij de sluis hoefden we niet al te lang te
wachten. Nadat we door de sluis heen waren, wrikten de waterscouts terug naar het clubhuis. Daar moesten nog even de spullen van boord gehaald
worden en in het clubhuis gelegd. Toen ook de laatste spullen waren opgeruimd bleek iedereen toch wel moe te zijn geworden van dit kamp en was het dus
een mooi moment om af te gaan sluiten en huiswaarts te gaan.
Jurjen

Zomerkamp
Van 11 t/m 18 juli waren de waterscouts te vinden op het Boterhuiseiland bij de Kagerplassen voor hun jaarlijkse
zomerkamp. Op zaterdag 11 juli vertrokken we met 4 boten, 14 kinderen en 4 leiding. Na een vaartocht van zeker 7 uur
kwamen we dan eindelijk aan bij onze bestemming. Voor het grootste gedeelte van de waterscouts (op 1 na) was dit een
geheel nieuw terrein. Nadat de boten uitgeladen waren, de tenten opgezet waren en er gegeten was, was er tijd voor vrije
tijd. De een ging het eiland (en andere groepen) verkennen, de ander kwam wat bij van de lange reis. Na een beker
drinken en wat lekkers ging iedereen lekker op tijd naar bed.
De volgende ochtend begonnen we rustig met maken van de baksvlaggen en de uitleg van het ‘rode draad’ spel: Crazy 100.
Een spel waarbij er 100 verschillende gekke, grappige, uitdagende en leuke opdrachten gedaan konden worden. Na de
lunch gingen de waterscouts het water op, om naast het terrein ook het vaarwater wat beter te leren kennen. Hiervoor
kregen ze een tiental foto’s mee van gebouwen en boten die ze moesten aankruizen op de kaart. De middag werd
afgesloten met wat vrije tijd waarin er gewrikt kon worden, wat gechilld werd of een begin gemaakt werd met de
opdrachten. Ook ’s avonds werd een nog een landspel gespeeld voordat de waterscouts naar bed toe zouden gaan. Echter
toen de waterscouts op het punt stonden om naar bed te gaan kwam Neptunus langs om alle doopbrieven op te halen.
Maar hierna was het echt tijd om naar bed te gaan.
De volgende ochtend werd er in zelf gemaakte groepjes wat geoefend met roeien, zeilen of wrikken. En na een goede
lunch moesten de waterscouts zeilen naar locatie X. Daar aangekomen moesten ze in een kring gaan zitten en werden ze
geblinddoekt. Wat er daarna gebeurt is, is strikt geheim. Maar we kunnen vertellen dat het eindigde met een ontmoeting
met Neptunus. Het grootste gedeelte van de waterscouts kon zich hierna een echte waterscout noemen.
De volgende ochtend hebben we een uurtje uitgeslapen en ontbeten, waarna we naar Leiden vertrokken voor het
jaarlijkse passagieren. Hier konden de snoep-voorraden weer worden aangevuld, kaarten naar huis gestuurd worden en
ook een aantal opdrachten van de Crazy 100 worden uitgevoerd. Nadat alle buikjes weer goed gevuld waren bij de
plaatselijke McDonalds, vertrokken we weer richting het kampterrein. Daar kregen de waterscouts te horen dat ze één
nachtje ergens anders in de boot zouden gaan slapen. Rap werden de bedden en tassen dus ingepakt en vertrokken ze met
de boot naar een nabij gelegen eiland. Daar werden de huiken opgezet en hebben ze met elkaar geslapen.
Helaas begon de volgende dag, waar hij de dag daarvoor gestopt was, met regen. Gelukkig werd het in de loop van de dag
wel wat droger en konden de waterscouts op pad voor een tocht langs een groot gedeelte van de molens aan de
Kagerplassen. En ja dat zijn er best een hoop! Na een dag zeilen stond er voor de waterscouts weer een heerlijke maaltijd
klaar: wraps! Aangezien een deel van de waterscouts toch wat vermoeid was, hebben we een rustig avondje gehouden.
Een aantal waterscouts had echter nog niet genoeg van het zeilen en is weer het water opgegaan.

Met de rest hebben we busjetrap en tien tellen in de rimboe gespeeld. Nadat Jurjen een verhaal had voorgelezen ging iedereen moe, maar voldaan naar zijn bed.
De volgende dag stond er een sportdag op het programma. En gelukkig was het mooi weer! We begonnen de dag met een rondje om het eiland zeilen. Hierbij werden twee
boten gediskwalificeerd, dus ging de derde boot er met de winst vandoor. Vervolgens werd er ook een rondje geroeid. En als laatste kon het wrikken, na al het oefenen
deze week, natuurlijk niet ontbreken. Uiteindelijk had elke boot een onderdeel gewonnen. ‘s Middag ging de strijd verder en begonnen we met ankerwerpen. Hierbij
moest je door je anker vooruit te gooien je boot voortbewegen. Vervolgens werd de boot ook nog zwemmend voortbewogen. En als laatste werden alle spullen uit de boot
gehaald en deden we een wedstrijdje ‘vletje keren’, dus wie heeft als eerste zijn boot op zijn kop. Voor sommige waterscouts best wel spannend, maar wel een hele goede
oefening voor in de praktijk! ’s Avonds aten we patat met verse hamburgers. Er was echter nog geen einde aan deze drukke dag, want ’s avonds stond er nog een dropping
op het programma. Eigenlijk werden ze heel dichtbij gedropt (op een landtong vlakbij het eiland), maar het water maakte dat ze toch een groot stuk moesten omlopen. En
ook na het omlopen moest er gepuzzeld worden; ‘Hoe op het eiland te komen.’ Uiteindelijk is het alle bakken gelukt!
De volgende ochtend werd er iets langer dan normaal geslapen. Bij het opstaan, bleek er echter een onaangename verrassing voor twee van de waterscouts. Zij waren
eerdere deze week niet bij het dopen geweest, maar Neptunus was speciaal voor hen teruggekomen. Nadat zij alle uitdagingen hadden volbracht, hebben we met z’n allen
gebruncht. Hierna wilde we eigenlijk voor het laatst van het water van de Kagerplassen gaan genieten, maar het waaide echter te hard. Zo hard zelfs dat de partytent bijna
de lucht in vloog en ook een van de tentstokken van een van de bakstenten verboog. Nadat het kamp storm-proof gemaakt was, gingen we met de motorboot hout halen
met z’n allen. Op het water werd nogmaals duidelijk waarom zeilen niet verstandig was en ook waarom we zo blij zijn met onze zwemvesten. Terug op het kampterrein
begon de leiding aan de voorbereidingen voor het Captains-dinner: BBQ met champagne (die verdacht veel naar appelsap smaakte…) en watermeloen toe. Dit laatste
eindigt bij de waterscouts altijd in een groot gevecht met pitten en stukken watermeloen. Nadat we alle rotzooi opgeruimd hadden, ging iedereen lekker naar bed.
En toen waren we aanbeland bij alweer de laatste dag. Standaard een dag van inpakken, opruimen, inladen, terugvaren, uitladen en opruimen. Waar we echter geen
rekening mee gehouden hadden was dat het zulk mooi weer zou worden. Alle zonnebrand zat dan ook onderin de tassen! In Rotterdam werd nog snel de winnaar van de
kampwedstrijd bekend gemaakt: de Wervelwind! Na de zomervakantie mochten zij dan ook een hele grote wisselbeker in ontvangst nemen. Uiteindelijk kon iedereen moe
maar voldaan van een erg leuk en geslaagd kamp naar huis!
Marinka

Wilde vaart
Algemeen
Dit jaar was het echt een superjaar met de meest vreemde dingen! We hebben van alles gedaan: lege mayonaise flessen aan het plafond hangen, een tafel maken van oude
pallets, het hok verbouwen en lekker muziek luisteren.
Pinksterkamp
We zijn ook nog op kamp geweest dit jaar met zijn tweeën. Maar helaas, de motor deed het niet dus we moesten roeien en wrikken, maar we hadden gelukkig muziek! De
boot zat helemaal vol, zelfs Thomas’ scooter stond in de boot.
We waren onderweg ook nog aan het dollen met wat meiden die in roeiboten zaten van een roeivereniging. We probeerden door heel hard te wrikken en roeien hen bij te
houden.
Eenmaal op het kamp aangekomen moesten we de tent op zetten. Zonder Thomas was dat echt niet gelukt. Toen de tent stond was het al 10 uur en we moesten de
luchtbedden ook nog opblazen. Toen dat allemaal was gedaan, was het 11 uur en hadden we honger. DusThomas ging nog even op zijn scooter naar de McDonald´s en
toen hebben we eindelijk wat gegeten.
De tweede dag gingen we boodschappen doen en we hadden veel wit brood, kaas, ham en limonade gehaald voor het weekend. We hebben tijdens het kamp dan ook
veel tosti´s gegeten. Overdag hebben we ook veel hout gezocht, we hadden zelfs hele bomen meegenomen naar de kampvuurkuil om zo ´s avonds een groot kampvuur te
houden. Het kamp was zeker geslaagd, volgend jaar sowieso weer en ik kan niet wachten tot zomerkamp.
Onderhoud
We moesten dit jaar ook een nieuwe wip (houten constructie om de boten uit het water te halen) maken. Mau en ik hebben dit samen gedaan. Het was erg leuk om te
doen en ook erg leerzaam. Alleen de bouten die we in het hout draaiden vonden dit niet zo leuk, er waren er namelijk twee afgebroken.
Toen de boten eruit moesten, werkte de wip echt heel goed en daar was ik blij mee! Anders was al het harde werk voor niks geweest. We hebben uiteindelijk met z’n allen
hard gewerkt om de boten uit het water te krijgen.
Kortom, dit jaar was een topjaar! We hebben veel gelachen en we hebben het erg gezellig gehad. We gaan met een goed gevoel 2016 in en ik heb er zin in! Daarnaast
komen er voor de zomer nog veel overvliegers van de waterscouts en wordt het nog gezelliger.
Namens de Wilde Vaart, Aram

Loodsen
Scouting is en blijft vrijwilligerswerk. Ook bij de Tromp staan er elke zaterdag een groepje helden klaar die elke zaterdag weer een fantastische opkomst
voor de jeugdleden verzorgen. Als die om 5 uur moe maar voldaan naar huis toe gaan, kan de leiding even met de voeten omhoog. Maar niet voor lang,
want daarna begint hún opkomst. De leiding maakt bij de Tromp namelijk deel uit van de loodsen. De loodsen is een speltak waar je bij komt als je 18 wordt
en bestaat uit mensen die al lange tijd bij de Tromp meedraaien. Binnen de groep zijn zij leiding, materiaalmeester of springen waar mogelijk als oud-leiding
bij. Om 5 uur begint echter de tijd voor henzelf. Met een hapje eten en een drankje worden de ervaringen van die middag besproken en wordt er ook vaak
bijgepraat over de ervaringen van de afgelopen week. Een gezellig avondje bankhangen dus, lekker actief.
Ook buiten de zaterdagen om worden een hoop activiteiten met elkaar ondernomen, zowel scouting- als niet-scoutinggerelateerde activiteiten. Zo zijn elk
jaar de iScout (waar je jezelf moet fotograferen tijdens het doen van ludieke activiteiten om punten te scoren voor een online wereldreis) en de
Greppeltocht (een avondtocht lopen, waarbij je niet getikt moet worden) terugkerende evenementen. Daarnaast laten de loodsen zich ook zien op de
ScoutIn, een driedaags festival voor en door scouts, met muziek en nuttige workshops. Ook daarbuiten zien de loodsen elkaar vaak en vieren ze samen Ouden-Nieuw of andere belangrijke mijlpalen.
Alexander

Greppeltocht
Elk jaar organiseren de loodsen van Scouting Lunteren rond februari de Greppeltocht. Het idee is
dat je ergens in de omgeving van hun clubhuis wordt gedropt en je dan je weg terug moet
zoeken naar het clubhuis. Dit klinkt simpel, ware het niet dat in het gebied een aantal
personenbusjes rondrijden. Wordt je getikt door een van de mensen in het busje, dan wordt het
busje in gesommeerd en een stuk de verkeerde kant op weer vrijgelaten. Om deze busjes te
ontwijken, kun je kiezen voor een route door de akkers of je kunt ervoor kiezen om je langs de
weg te verstoppen. Vaak is in een greppel liggen de enige mogelijkheid, vandaar de naam
Greppeltocht. Als je pech hebt staat de greppel vol water…
De loodsen van de Tromp maken er elk jaar een gebruik van om aan deze fameuze tocht mee te
doen en kans te maken op de meest prestigieuze prijs die er bestaat: de originaliteitsprijs. Kijk,
de Tromp is zó goed, dat strijden om de snelste tijd oneerlijk zou zijn voor de andere teams, dus
laten wij die prijs graag aan hen over en doen we zelf mee aan de originaliteitsprijs, waarbij je je
zo goed moet verkleden volgens het thema van de greppeltocht van dat jaar. Zo hebben we ons
verkleed als de Lunterse Lampionnen Loopgroep en hebben we geprotesteerd tegen het thema “P”, want daar hadden we de pee in, dat snapt u wel.
Afgelopen jaar was het de beurt aan de heren en togen Timo, Derek, Maurice en Alexander vol goede moed richting het oosten, om mee te doen aan de vele uitdagingen
van die avond:
Op tijd aankomen: als je tot 17:00 uur opkomst hebt, nog moet eten, én om 19:00 aanwezig moet zijn, heb je het best een beetje druk.
De weg vinden: door het laat aankomen, kom je aan in het donker. Het clubhuis bevindt zich in een pikkedonker bos met vele wegen die wél naar Rome leiden,
maar níet naar het clubhuis…
De tent opzetten in het donker: de haringen, waar waren die ook alweer…?
Niet gepakt worden door de busjes: nog een puntje om aan te werken…
Winnen: is elk jaar het plan, valt soms een beetje tegen…
Uiteindelijk wint iedereen die dag: als iedereen weer veilig bij het clubhuis is teruggekeerd, wordt de fantastische avond afgesloten met een gezellig feestje en worden de
ervaringen van die avond met iedereen gedeeld. De volgende ochtend voelt iedereen zich een winnaar…
Alexander

iScout 2015
Op 7 maart jl. hebben we met de loodsen meegedaan aan de iScout. De iScout is een Wereldreis met als
ingrediënten internet, samenwerken, en uitdagingen. Na een snelle hap(pizza) kon onze Wereldreis beginnen.
Tijdens de iScout verdeel je je team altijd in 2 groepen. Het doe-team en het computerteam. Het doe-team moest
een lijst van leuke maar vaak opmerkelijke opdrachten uitvoeren. De foto moest worden verstuurd en bij
goedkeuring van de organisatie kregen we punten. Die punten had het computerteam nodig om uitdagende
reisvragen over culturen, landen en plaatsen op deze aarde te kunnen beantwoorden. Hoe meer doe- opdrachten
werden uitgevoerd hoe verder het computerteam dus kon komen. Bij doe-opdrachten moet u denken aan: met
snoeren een knoopbord maken, met je fiets boodschappen doen bij een supermarkt en het nabootsen van een
bekend schilderij. U kunt zich voorstellen: dat werd een knotsgekke avond. Gelukkig mogen we alweer uitkijken naar
een nieuwe iScout op 5 maart!

Scout-In
Ter introductie: Eens in de twee jaar gaan alle leiding van de Cornelis Tromp Groep gezamenlijk voor één weekend op pad naar een groot terrein
ergens midden in het land, daar treffen zij rond de 6000 medeleiding aan waar zij het weekend mee doorbrengen en hier overdag enkele
workshops bezoeken en ’s avonds een bezoekje aan de feesttenten wagen. Ditmaal vonden wij onze weg naar Zeewolde.
Het begon allemaal op een weelderige vrijdagochtend midden in september. Na een mooie zomer had het voorafgaande het weekend
pijpenstelen geregend waardoor de ochtendshift vol goede moed met de kaplaarzen bovenop in de weekendtas naar de Polder vertrok. Als één
van de eerste groepen kwamen wij aan op een door de organisatie vlak voor aanvang gewijzigde parkeerplaats op de dijk, dit bleek het enige
droge stukje van de weilanden als gevolg van een drainageprobleempje waar de auto’s niet zouden wegzakken. Na een stevige wandeling over
de droge dijk arriveerden we op het nieuwe evenemententerrein van Scouting Nederland, de hoogste tijd om de tenten op te zetten. We waren
vroeg en hadden dus nog alle keuze, ware het niet dat letterlijk het hele kampeerterrein blank stond, waar zul je je tent dan op moeten slaan,
hoor ik je denken? Juist ja, op het plekje met de minste blubber, gelukkig was de waterscoutsleiding al bekend met de combinatie van modder en
een scoutingkamp. Vrijdagavond arriveerde ook de laatste groep en samen hebben we het festivalterrein verkend en later op de avond gehost op
de muziek van onder andere Casanova en “Kom pak je lasso maar!” uiteraard in de blubber met de kaplaarzen aan.
De zaterdag staat traditiegetrouw in het teken van de workshops, maar hier werd niet aan begonnen voordat ieder voorzien was van een flinke

tosti door de jongste van de groep Thomas. Rond het middaguur scheen zowaar de zon en zakten we af naar het evenemententerrein waar een deel van de groep
workshops, zoals ‘werken met insignes,’ ‘scouting en sociale media’ en ‘Level Up je programma’ bezocht en de anderen zich lieten informeren bij de informatiemarkt en
deelnamen aan verschillende activiteiten. Zo werd er deelgenomen aan een quiz en zowaar hield de voorzitter van de groep de eer hoog en mocht de felbegeerde prijs
ophalen, een megafoon! Met dit sfeer verhogende element completeerde de groep zich op een blubbervrij (!) grasveldje om van de zon te genieten en zich mentaal voor te
bereiden op de avond. Later op de avond verzamelden we ons voor het diner aan een biertafel in de buitenlucht op een grond bedekt met stro om de modder enigszins
tegen te gaan. Het was voor een ieder niet bepaald lastig om de juiste tafel te vinden, doordat een niet nader te noemen lid de sireneknop van de megafoon had gevonden,
ideale bijkomstigheid dus! De rest van de avond stond in het teken van een kampvuur, Barracuda, Band zonder Banaan, Sir Felix et cetera!
Zondagochtend waren er enkele helden die al vroeg in de morgen workshops bezochten, de rest genoot na van de nachtrust. Na uiteraard weer een tosti verorberd te
hebben verplaatsten we ons met megafoon weer door de blubber naar het hoofdpodium voor het einde van dit toffe weekend! In de namiddag verlieten we iets later dan
gepland de drek van Zeewolde en verruilden dit voor de schone auto’s op naar Rotterdam! De vertraging werd veroorzaakt door een opstopping van aanhangers die
wachtten tot ze werden opgehaald, om de tijd te doden zong de leiding urenlang onder begeleiding van de megafoon nummers als “Keessie de Jordaan,” “Leve het
nijlpaard,” en uiteraard “Pinda!” In Rotterdam aangekomen konden we onze spullen blubbervrij maken en alles opruimen om deze over twee jaar uiteraard weer op te
zetten in Zeewolde!
Jasper

Onderhoud
In het jaarverslag is het ook weer tijd voor een terugblik op de verrichtte werkzaamheden op de beide locaties van de groep. Dit jaar zijn
ook de jeugdleden zelf aan de slag gegaan met het onderhoud van het materiaal, zo hebben de bevers spelenderwijs de vlaggenmast gered
van de ondergang en hebben de waterscouts traditiegetrouw de boten uit het water gehaald met een gloednieuwe (!) wip. Van dit
spectaculaire tafereel is een filmpje gemaakt, door de QR-code, op de pagina te scannen met je telefoon kun je dit filmpje bekijken! Een
groot project dit jaar was toch wel de steiger van het clubhuis aan het Prinsemolenpad, in één week tijd is deze met de hulp van onder
andere Jurjen, Timo en Derek volledig schoongeborsteld en vervolgens opnieuw in de olie gezet, waardoor het slipgevaar op de steiger
merkbaar is afgenomen, ook andere loodsen zijn in diezelfde week flink bezig geweest op het eerder genoemde clubhuis, zo heeft de
keuken nu een nieuwe kleur en zijn de raamkozijnen weer zo goed als nieuw, waarvoor dank! Naast deze bezigheden is er de nodige
aandacht geschonken aan het punt brandveiligheid naar aanleiding van de afgelopen groepsontwikkeling. Andere projecten van dit jaar zijn
bijvoorbeeld het ophogen van het paadje naar de steiger van de bevers en de welpen, een nieuwe dorpel voor de strekkade en het vernieuwen van de
zwaardkast van de Passaat, dé lelievlet van de waterscouts. Tevens wordt er nu hard gewerkt om naast het vernieuwen van de zwaardkast van het
juniorvletje, “zuchtje,” van een flinke laag nieuwe groen-gele verf te voorzien om vervolgens weer in volle glorie de Bergse Plassen te trotseren.
Daarentegen hebben we na enige technische tegenslagen in het afgelopen jaar afscheid moeten nemen van de Tornado.
Maar in 2016 zijn we van plan om hier een meer dan waardige vervanger voor te bemachtigen, ook op materialistisch vlak zijn er grote plannen voor het
jubileumjaar. Zo zal in het voorjaar het materiaalopslaghuisje, beter bekend als het kabelgat van het clubhuis aan het Prinsemolenpad compleet vernieuwd
worden, zo kunnen we de komende jaren weer vooruit en ons de rest van het jaar nog tal van andere projecten uitvoeren. Hier worden onder andere weer
twee klusdagen voor georganiseerd, voor elke locatie één, u bent dan van harte uitgenodigd om te komen helpen met allerlei klussen die bijdragen aan een
veilige speelomgeving voor uw kind.
Jasper

Groepsontwikkeling
In het voorjaar hebben we met de leiding en een aantal bestuursleden een zaterdag besteed aan
groepsontwikkeling. Dit een project waar wij als groep nu een aantal jaar aan mee doen. Waar de focus
eerst vooral lag op ledenwerving, is de focus de laatste tijd verschoven naar leidingwerving! De door de
ouders en leden ingevulde enquêtes hebben ons weer voldoende inspiratie gegeven om nieuwe doelen te
stellen. Er zijn verschillende werkgroepen in het leven geroepen om zich te buigen over kwesties als ‘het
betrekken van ouders en oud leden bij de groep’ en ‘onderhoud clubhuizen’. Tussen de serieuze gedeeltes
in was er tijd voor een aantal samenwerkingsopdrachten en ook om lekker te lunchen met elkaar.
Froukje

Leidingactiviteit
Nu de leidingactiviteit zo langzamerhand een traditie begon te worden, leek het ons hoog tijd om het
concept iets te veranderen. In plaats van een hele zondag zou de leidingactiviteit nu op zaterdagavond zijn
na de opkomsten zijn. De organisatie lag in handen van Marinka en Froukje die al heel snel een lumineus
idee hadden. De uitwerking bleek echter lastiger dan gedacht. Want het moet natuurlijk origineel zijn, het
mag niks kosten en het moest op een zaterdagavond kunnen. Gelukkig is het na vele onbeantwoorde
mailtjes en uren onderzoek toch gelukt om een spetterend avondprogramma samen te stellen voor alle
leiding en bestuursleden die aanwezig konden zijn.
Op zaterdag 3 oktober begon ’s middags het eindeloze wachten op het eten wat besteld was via groupon.
Op de website was tergend langzaam te volgen over hoeveel stops het eten bij Froukje thuis bezorgd zou
worden. Het werd later en later, maar plots was daar dan toch het eten! Eenmaal op de groep aangekomen
bleek dat het eten grotendeels nog bevroren was (dat stond inderdaad ook ergens in de beschrijving). Maar
met vereende krachten was het eten vliegensvlug opgepiept, gefrituurd, opgebakken en uitgestald.

Na het eten vertrokken we in drie auto’s naar Vlaardingen waar we gingen
Outdoor Lasergamen. Dat is dus lasergamen, maar dan buiten. Op een
duister heuvelachtig grasveld lagen oude auto’s, vliegentuigen en stonden
verschillende stellages. We hebben meerdere potjes gespeeld, in
verschillende samenstellingen. De grote finale was natuurlijk de jongens
tegen de meisjes en Jurjen ronde. Dankzij de vrouwelijke vindingrijkheid
wonnen we dit potje glansrijk.
We reden weer terug naar Rotterdam om op het clubhuis nog wat na te
praten, de glorieuze acties van die avond te reconstrueren en na te
genieten van een gezellige avond.
Froukje

Acties
Ook dit jaar hebben alle speltakken hun steentje bij gedragen door het
mee doen aan acties. Elk jaar doen wij mee met de Grote Club Actie,
waarbij een groot deel van de lotenverkoop naar de groep gaat en je
natuurlijk hoop hebt op het winnen van een heuse geldprijs. Van Bevers tot
aan Loodsen is er weer goed verkocht en gekocht: 450 loten! Daarnaast
hebben de Waterscouts en Wilde Vaart ook nog meegedaan aan de Jantje
Beton collecte. Daarmee halen ze geld op voor de groep, maar ook voor
het Jantje Beton Fonds. Dit jaar is er 1096,11 euro opgehaald! Met dit geld
kan voorzien worden in onderhoud en aanschaf van materiaal. Bedankt
voor ieders inzet! Ook is er met de hulp van sponsors nieuw materiaal
aangeschaft, zo zijn de waterscouts voorzien van een nieuwe set
zwemvesten!

De leiding en het bestuur van de Cornelis Tromp groep 14 wensen iedereen een gelukkig en gezond 2016!
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