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Stafpraat
Hallo allemaal, voor je ligt de nieuwe InDePeiling van
april 2008. Het is helaas al weer een tijdje geleden dat de
laatste InDePeiling is verstuurd en daarom zullen we dat
goedmaken met een extra dikke voorjaarseditie. In deze
InDePeiling zullen we terugblikken op het winterseizoen
van de Dolfijnen, Zeeverkenners en Wilde Vaart. Waarin
de Dolfijnen zich deze winter vooral hebben
beziggehouden met knutselen en leuke spelletjes,
hebben de andere twee speltakken zich voornamelijk
beziggehouden met het winteronderhoud.
In deze InDePeiling zullen we ook vooruitblikken op de
komende periode waarin weer een aantal activiteiten en
kampen zijn gepland. In het eerste weekend van april
heeft de Wilde Vaart het seizoen al gestart door de
Pieperrace in Volendam met overmacht te winnen. De
Dolfijnen en Zeeverkenners zijn nog niet het water op
geweest maar dat duurt ook niet lang meer!
Wij wensen jullie veel leesplezier toe!
Groetjes,
De Staf
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Pooltocht
Het eerste kamp van het jaar is altijd Pooltocht. Vorig jaar
viel Pooltocht eigenlijk letterlijk in het water door de
constante regen. Hierdoor gingen de routes redelijk goed,
maar kwam het thema bijna totaal niet tot uiting. Dit
vonden we toch wel erg jammer en daarom hoopten we
dit jaar dan ook op goed weer. Gelukkig was er ook
sprake van goed weer, het was wel koud maar in ieder
geval droog.
Het thema van dit jaar was gebaseerd op de wereldwijde
kredietcrisis, maar dan natuurlijk wel op “de Pampus stijl”.
De scouts kregen voor vertrek allemaal een speciale
krant mee: HetPampusFinancieelDagblad. In deze
krant werden ze op de hoogte gesteld van al het nieuws
met betrekking tot de bedrijven die
genoteerd staan aan de PampusIndex
(PIX). Deze index bestond uit de
volgende vijf beursfondsen:
FouteKabouter.nl, MonkeyFish.com,
Snackbar “Het Fort”, Wouters Wapen
Winkel, en Beenhakker revalidatie
hulpmiddelen. De bedoeling van het
spel was om zo goed mogelijk te anticiperen op de
nieuwsberichten door het aan en verkopen van aandelen
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van een bepaald bedrijf. Als bijvoorbeeld Snackbar “Het
Fort” een nieuwe snack introduceerde ging de koers
omhoog en profiteerde je als jouw groepje de aandelen in
bezit had.
Bij elke post was er eerst de mogelijkheid om te handelen
in aandelen om vervolgens een spel te spelen waar extra
geld verdient mee kon worden. Bij vertrek van de post
kregen de Scouts weer een nieuwe krant mee met het
nieuws dat als basis diende voor aan of verkopen van
aandelen bij de volgende post.
Wat ik heb begrepen is dat iedereen het thema erg leuk
vond, sommige deelnemers vonden de route echter aan
de korte kant. In ieder geval was het erg leuk om te
organiseren!
Bart
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Winteronderhoud
Het winteronderhoud is een van de belangrijkste
activiteiten voor de Zeeverkenners en de Wilde Vaart in
de winter. Elk jaar worden de vletten naar het fort
gebracht en brengt de Wilde Vaart het houtwerk naar
binnen zodat alles weer flink onder handen genomen kan
worden. De Zeeverkenners hebben dit jaar veel geleerd
aangezien de oude bootsmannen (met veel ervaring)
allemaal zijn overgevlogen naar de Wilde Vaart. De
nieuwe bootsmannen moesten dus hun
verantwoordelijkheid tonen en zorgen dat de boten er
weer goed uit kwamen te zien. Voor sommige
Zeeverkenners was het soms toch wel lastig om
systematisch en geconcentreerd een bepaald gedeelte
van de boot te schilderen of schuren. Desondanks is het
ons weer gelukt en liggen inmiddels bijna alle boten weer
in het water.
Een boot die van de winter niet uit het water is geweest is
de Jan Krul van de Wilde Vaart. Deze boot zal zeer
binnenkort op de kant gaan bij jachthaven de Leeuw in
Weesp. Hier zullen de Wilde Vaartleden hard moeten
werken om de boot weer tip-top in orde te krijgen. Er
moet heel wat roest weggebikt worden en de gehele boot
moet geverfd worden. Alvast succes jongens!
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Hoi Allemaal,
Ik ben gevraagd wat te vertellen over winteronderhoud
dus:
toen de boten in het fort lagen gingen we eerst de boot
kaal krabben en schuren enzo, we moesten al die schelpen
enzo er af krabben en de boot helemaal kaal en dat duurt
wel even zegmaar een paar dagen ofzo toen gingen we de
onderkant teren en dat duurde niet zo heel lang toen gingen
we de onderste rand geel verven dat was ook niet zo
moeilijk toen gingen we de rode rand verven dat ging ook
wel snel toen werden de boten omgedraaid en konden we de
binnenkant doen eerst gingen we de binnen kant schuren
dat duurde best wel lang toen konden we de eerste laag
geel er op schilderen toen dat gedaan was moesten er nog
een paar lagen op steeds weer opschuren en schilderen
toen gingen we teren dat ging ook best wel goed
tussendoor deden we het houtwerk en ook dat duurde best
wel lang eerst schuren dan lakken en dat een keer of 3 en
dan ben je klaar toen gingen
we de dollen en ogen enzo
zwart schilderen en dat ging
niet zonder druipers
(de rest ook niet trouwens)
toen waren we wel klaar en
dan kunnen de boten in het
water.
Groetjes, Siebe
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Vaarseizoen begonnen
Vanaf zaterdag 19 april begint voor ons officieel het
vaarseizoen weer! Dit heeft tot gevolg dat de
zeeverkenners de komende periode weer starten om
half 2 en eindigen om 5 uur. Daarnaast is het altijd
handig om een regenpak bij je te hebben en is het
verplicht om een goed reddingsvest te hebben. Hierbij
willen wij de ouders er nogmaals op attenderen dat u zelf
moet zorgen voor een goed gekeurd reddingsvest. De
reddingsvesten die op het fort liggen zijn alleen geschikt
voor kleine dolfijnen en niet voor grote zeeverkenners.
Daarnaast geldt ook in de zomer dat je het beste oude
kleding kunt aantrekken naar de Scouting. Wij zijn nu
eenmaal scouts en die worden nogal eens vies. Ook is
het zo dat de boten vooral in het begin van het seizoen
afgeven en het zou zonde zijn als je een paar gele
strepen op je nieuwe jeans hebt zitten.
Dus nog even samengevat:
Vanaf 19 april opkomst van half 2 tot
5 uur
Reddingsvest meenemen
Altijd oude kleding aan naar
Scouting
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Agenda Zeeverkenners
Hieronder staan de zaterdagen/weekenden weergegeven
waarop voor de zeeverkenners iets „speciaals‟ staat te
gebeuren. Als er een zaterdag niet tussen staat betekent
dit dat er gewoon normale opkomst is. Verder zijn we
bezig met het plannen van andere activiteiten maar die
zijn nog niet definitief, dus staat nog niet op de agenda.
9 t/m 12 mei
28 juni t/m 5 juli
21 juni

ZuWaKa
Zomerkamp
Vlottenbouwen

Kijk voor de meest actuele agenda op:
www.pampusgroep.nl

Even een raadseltje tussen door:
Wat hoort er op de plaats van het vraagteken?
1234
hvhv
1234
hv ?
Oplossing? Zie laatste pagina
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ZuWaKa 2008
Van 9 t/m 12 mei zal het ZuWaKa 2008 plaatsvinden bij
de Noorderplassen in Almere. Dit jaar is het thema van
het kamp: Romeinen. In het Romeinse Rijk (De Zuidwal)
zijn meerdere Legioenen (Scoutinggroepen)
gestationeerd. De keizer is dood en de senaat kiest een
nieuwe keizer. Volgens Romaans gebruik moeten alle
legioenen naar Rome (ZuWaKa-terrein) afreizen om te
strijden om de gunsten van de senatoren. De winnaar uit
de strijd mag de nieuwe keizer leveren en deze wordt op
het Zuwaka gekroond.
Het programma gaat onder
andere bestaan uit het
“Macht over Rome” spel,
Galjoenroeien en een heuse
strijdwagenrace. Romeinen
waren helemaal gek van
wedstrijden en dus zijn er ook
zeilwedstrijden en is er een
slepersrace.
Als het goed is heeft iedereen inmiddels het
informatiebriefje ontvangen. Heb je dit nog niet
ontvangen kijk dan even op de site.
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Zomerkamp 2008
Na vorig jaar een erg leuk zomerkamp te hebben gehad
in de Biesbosch hebben we toch besloten om het dit jaar
iets dichter bij huis te zoeken. Het is altijd erg moeilijk om
een leuke locatie uit te zoeken, maar uiteindelijk zijn we
daar wel weer in geslaagd.
Dit jaar zullen wij ons kamp organiseren op het eiland
Nova Zembla gelegen aan de Westeinderplassen nabij
Aalsmeer. Het eiland ligt naast een doorvaart naar de
Westeinderplassen en het zal dus gemakkelijk zijn voor
ons om deze mooie plas op te varen, waar genoeg ruimte
is voor diverse wateractiviteiten.
Het zomerkamp zal georganiseerd worden van zaterdag
28 juni t/m zaterdag 5 juli. Momenteel is de leiding van de
zeeverkenners druk bezig met het uitwerken van het
kampthema! Het inschrijfformulier voor zomerkamp en de
specifieke informatie volgen in aanloop naar het
zomerkamp. Wij hebben er in ieder geval nu al zin in!
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Potato Contest?!?
Het was tijdens het weekend van 5 en 6
april weer feest voor de Wilde Vaart in
het altijd zo pittoreske Volendam
en niet zomaar een feest, het was een
waar zeilfestijn en om nog preciezer te
zijn de Pieperrace.
Even een uitlegje vooraf voor degene zoals mij die er ook
nog nooit van gehoord hadden, de Pieperrace is een race
die over 2 dagen wordt gevaren en waarbij verschillende
klassen schepen het tegen elkaar opnemen om een prijs
en een fel begeerd plekje in de krant te veroveren.
Het begon allemaal met de overbekende heenvaart die
om half 6 begon. Wie denkt dat er naar Volendam
gevaren word op de motor die heeft het behoorlijk mis
want er werd natuurlijk gezeild. Dit was alvast een soort
van opwarmer voor het weekend wat daarop zou volgen.
Terwijl de zeilwedstrijden werden afgewisseld door
avondse taferelen en natuurlijk het mooie en minder
mooie weer, zeilden de Scouts van Muiden hun eerste
wedstrijd van het jaar 2008 uitstekend en zonder enige
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moeite. Wij werden uiteindelijk dan ook 1e in onze
categorie, maar dat zal natuurlijk geen verassing geweest
zijn neem ik aan.
Voor de rest een enorm gezellig weekend waarin veel is
beleefd en op naar de volgende wedstrijd.
Mike
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Vlaggetjesdag
Tweede paasdag is sinds een aantal jaar omgedoopt tot
vlaggetjesdag in Muiden. Ook dit jaar was er weer van
alles gepland rondom de haven van Muiden. Ondanks
dat de weersvoorspellingen voor de dag niet echt goed
waren begon de dag met een stralend zonnetje en
dachten we dat Piet Paulusma het weer eens verkeerd
had. Later bleek echter dat de weermannen het wel
degelijk goed hadden voorspeld.
Ondanks het weer is er toch aardig wat publiek langs
onze stand gekomen en hebben kinderen hun broodje
gebakken bij onze vuurton. Toch nog een geslaagde dag
dus.

1,2,3 ToDeTo!
Vrijdag 5 oktober 17:00
Het is tijd dat iedereen zich verzameld op het fort om de
laatste spullen te pakken en richting Almere te
vertrekken. Eenmaal op de haven hebben we de spullen
in de sleper gezet en de sleper aan de zijkant van de aak
gelegd en de vletten achter de sleper. Tijd om richting
Almere te gaan, het zonnetje scheen en er was vrijwel
geen wind dus het beloofde een rustige heensleep met
een lekker muziekje op de achtergrond.
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Eenmaal bij de vluchthaven (ter hoogte van Pampus)
werd het tijd om een paar heerlijk boterhammen met
knakworstjes te nuttigen. Na enig geworstel om het
gasfornuis werkend te krijgen kon de vlam onder de pan
en binnen de kortste keren stond er tien man te dringen
om hun broodjes te bemachtigen. Toen eenmaal de rust
weer wederkeerde op de boot kon iedereen genieten van
het uitzicht en de lekkere versnaperingen. De tijd vloog
voorbij.
Na twee uur waren we aangekomen bij het blok van
kuffeler. Hier konden we de sluis in om daadwerkelijk
Flevoland in te kunnen. De sluis stond open en nadat we
de sleper van de aak hadden losgekoppeld konden we zo
naar binnen varen. Eenmaal binnen gingen de
sluisdeuren dicht, en het waterpeil in de sluis zakte met
een meter per 60 seconden. Met 6 meter verschil gaat dit
best rap vergeleken met andere sluizen. Toen we 6
minuten later 6 meter beneden NAP zaten gingen de
sluisdeuren open.
Wil jij weten hoe dit spannende verhaal geschreven door
Wouter afloopt…kijk dan op het forum van de website.
Ga hiervoor naar www.pampusgroep.nl en klik op forum,
kies vervolgens voor Wilde Vaart!!
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Coöperatief Fonds Rabobank
Zoals de meeste mensen in onze regio weten heeft de
Rabobank Amstel en Vecht een Coöperatief fonds. Alle
inwoners van het werkgebied van de bank kunnen
projecten aandragen voor een bijdrage uit dit fonds. Op
deze manier vloeit de winst van de bank naar de lokale
samenleving.

Afgelopen jaar hebben wij een aanvraag gedaan voor
een viertal nieuwe zeilsets bestaande uit een fok en een
grootzeil voor onze lelievletten. Deze week hebben wij te
horen gekregen dat de Rabobank ons twee nieuwe
zeilsets gaat sponsoren!!!! We zijn erg blij met dit
fantastische nieuws en zullen binnenkort dan ook de
nieuwe sets gaan bestellen!!!!

Het liefst bestellen we er natuurlijk gelijk 4. De vraag is
wie helpt ons aan de volgende twee

Groetjes,
Bart
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Dolfijnenpraat
De winter was al amper begonnen en de dolfijnen
stonden alweer te popelen om weer eens naar het fort te
gaan, waar ze lekker binnen verstoppertje in het donker
konden spelen en op het strandje spelletjes konden
doen.
Dit jaar hebben we ook vliegers gemaakt. De dolfijnen
moesten zelf een ontwerp maken en dat dan uitvoeren
met stokken die ze in de bosjes hadden gevonden ook al
deden ze het niet allemaal even goed er werden mooie
en creatieve vliegers gemaakt.
Ook hebben de
dolfijnen hun knopen
weer eens
bijgespijkerd het
ging van de
achtknoop tot de
mastworp en na een
tijdje goed oefenen
konden de dolfijnen
bijna alle knopen.
In de komende periode gaan we weer kanoën dus dat
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betekent ook dat het lekker weer wordt. We hebben dan
ook met de leiding hele leuke spelletjes verzonnen die we
op het water kunnen doen en natuurlijk ook op het droge.
Ook zullen we binnenkort weer gaan overvliegen. Een
aantal dolfijnen zal naar de Zeeverkenners gaan en dat
betekent dat we weer extra leden kunnen gebruiken. Met
extra dolfijnen kunnen we het nog leuker maken dan dat
het nu al is! Dus heb je vriendjes of vriendinnetjes??, dan
mogen ze gerust een keertje langs komen en natuurlijk
ook blijven. Over het overvliegen wordt overigens nog
verdere informatie verstrekt.
We gaan al met al een heel leuke zomer tegemoet met
zwemmen, spelen en nog veel meer leuke dingen. Wij
hebben er zin in!
De Dolfijnen leiding
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The Magic is in the Silverball
Vroegah, hadden we een keer in een dolle bui op de
sloop een flipperkast gekocht, zodat we een beetje
konden flipperen. Om een lang verhaal kort te maken
eindigden we met een Cyclone die heel leuk was, maar
omdat hij “in de weg stond” en er ruimte moest komen
voor het verhuur hebben we deze verkocht. Nu er een
nieuw team van Wilde Vaart leden is, begon het toch
weer een beetje te kriebelen. Ik had het er over met Mark
en besloot toen om maar eens te snuffelen op
Marktplaats. Met veel pijn en moeite en wat geluk
eindelijk eentje op de kop getikt, nu ben ik wel technisch,
maar het blijft toch spannend. Ik samen met Wouter de
kast op gehaald en getest, er was een spoel stuk. Nu
drukte iemand iets te lang op de flipperspoel waardoor er
rook uit kwam. Zoals onze quote gaat : “Lastig”. Kast was
goed overleden en de onderdelen moesten uit Amerika
komen. Nu hebben we naast de “Lastig” quote ook nog
een andere quote namelijk : “Duurt lang”.
Dus we gingen verder zoeken. Iemand had weer voor
een habbekrats een kast staat, zou deze het wel doen?
Volgens de eigenaar speelde de kast als een zonnetje.
Dus ding ingeladen, opgesteld en aangezet. En wat denk
je. De kast leefde, speelde, en haperde aan alle kanten.
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Dus dat moest gerepareerd worden, met niets meer dan
een engelse handleiding en hulp van de flipperwinkel is
het ons gelukt deze kast weer als nieuw te krijgen. Pascal
heeft de rubbers vervangen en het exterieur gedaan,
Mark heeft alle icvoetjes vervangen en ik heb nieuwe
Roms laten branden en de “final fixing” gedaan. De
kennis die we nu hadden was al vele male verbeterd.
Maar toen kwam het, het pakketje uit Amerika, na veel
gepruts en gesoldeerd deed deze kast het ook, alleen
was het
speelveld van
deze kast
helemaal
naar de
knoppen. Nu
is het zo dat
ik af en toe
helemaal
door kan
draaien (op
en goede
manier) en
zat nog steeds op marktplaats te zoeken en te struinen.
En ja hoor BINGO, voor een klein bedrag een moderne
flipperkast, om het verhaal van deze kast ook maar kort
te maken hij doet het na heeeeeeel veeel gerepareer.
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Jammer genoeg waren er meerdere mensen op de
hoogte van de “prakrijken” die ik uitvoerden. De kasten
had ik maar in mijn berging gezet om deze te fixen. Bas
Krom had weer via via via iets staan, dus kijken kan altijd.
Daar stond een Eight Ball Deluxe, voor “weinig” dus die
namen we maar mee.
Ik persoonlijk wou wel een elektromechanische (met
score rollen ipv displays) willen en heb die dus ook nog
op de kop getikt. Al met al een grote verzameling. Nu was
ik op vakantie in Ierland en bleek dat mijn flippertik al zo
bekend was dat er iemand van de scouting in Almere ook
nog wel wat had staan. “Doh” die kon ik niet laten staan.
Om dit lange verhaal maar korter te maken de status is
nu : World Cup, Eight Ball Deluxe, Fire cracker,
Boomerang, TX Sector. Zolang niemand last heeft van
deze tik van mij staan er op dit moment 2 kasten op het
fort, je mag er altijd op spelen en ze zijn ingesteld op
gratis spelen. Een ding weet ik wel, sinds de kasten er
zijn is het een stuk gezelliger in onze Pampus Bar.
Groet,
Ben
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Wist je dat????
Alleen vrouwelijke muggen steken omdat zij de
eiwitten uit het bloed nodig hebben voor de
ontwikkeling van hun eitjes. Mannelijke muggen
nemen genoegen met de nectar van bloemen. Het
is nog niet bekend volgens welke criteria de
vrouwelijke muggen hun "bloedgevers" uitzoeken.
Aantrekkelijke stoffen voor de mug zijn o.a. stoffen
die door het menselijke lichaam worden afgegeven
bijvoorbeeld bepaalde fragmenten van eiwitten,
uitwasemingen van ammoniak, melkzuren,
koolstofdioxide of boterzuren. Verder spelen ook
de luchtvochtigheid, de omgevingstemperatuur ,
de hoeveelheid licht en de omgevingskleur een
belangrijke rol
... Mohammed de meest voorkomende naam is in
de wereld?
... het cruiseschip Queen Elizabeth II 4,5 liter
diesel nodig heeft om 5
centimeter vooruit te komen?
... er op z'n minst 9 miljoen mensen jarig zijn op
dezelfde dag als jij?
... een mens s'nachts gemiddeld 8 spinnen in hun
leven eet?
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... Dat als je niest, snot met ± 365 km p/u uit je
neus komt?
... Je lijdt aan Arachibutyrophobie wanneer je bang
bent dat er pindakaas tegen je gehemelte zal
blijven plakken?
... Coca-Cola oorspronkelijk groen was?
.... Dynamiet pindakaas bevat?
... Het onmogelijk is om aan je elleboog te likken
... 95 % van de mensen die bovenstaande wist-jedatjes gelezen hebben, geprobeerd hebben om
hun elleboog te likken ?
... Als je 8 jaar, 7 maanden en 6 dagen zou
schreeuwen, je genoeg geluidsenergie
geproduceerd zou hebben om 1 kopje koffie te
verwarmen ? (niet echt de moeite dus).
... Als je 6 jaar en 9 maanden scheten zou laten, je
genoeg gas geproduceerd zou hebben om de
energie van een atoombom te evenaren (dat
begint er al meer op te lijken...).
..Als je met je hoofd tegen de muur slaat, je 150
calorieën per uur verbruikt ?
... Ben en Kim een hele goede poging hebben
gedaan om het ledental op te krikken ?
24

Agenda dolfijnen
In principe is er elke zaterdag dolfijnen van 10 tot 12 uur.
Vanaf 19 april verzamelen we weer bij de
kanonnenremise. Wijzigt er iets in het programma dan
laten wij dit ruimschoots van te voren via email of briefje
weten. Hieronder zijn alvast een aantal „speciale‟
zaterdag weergegeven. De overige zaterdagen zal er
gewoon opkomst zijn bij de kanonnenremise.
26 april
10 mei

Zwemmen
Geen opkomst i.v.m. ZuWaKa
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Verjaardagen
April
Cees van de Griend
Djonno Redegeld
Edwin van den Bergh
Rienk Zevering
Danny Fokker
Davey Fokker
Carlos Geldrop
Joelle Melis
Carli Koster

5 April
5 april
11 April
15 April
17 April
17 April
17 April
28 April
29 April

(Dolfijn)
(Dolfijn)
(Wilde Vaart)
(Staf)
(Dolfijn)
(Dolfijn)
(Wilde Vaart)
(Dolfijn)
(Dolfijn)

7 Juni
7 Juni
14 Juni
19 Juni
23 Juni

(Wilde Vaart)
(Staf)
(Staf)
(Wilde Vaart)
(Zeeverkenner)

Mei
Juni
Mark Dokter
Ben Boogaard
Wouter Sander
Jelle Ruiter
Peter Zabel-Sabel

Staat jouw verjaardag hierboven niet weergegeven en
ben je wel jarig in een van deze maanden. Stuur dan een
email naar info@pampusgroep.nl Zijn er mutaties in je
persoonlijke gegevens, stuur dan ook een mail.
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Belangrijke telefoonnummers
Dolfijnen leiding
Panka
(Thamar)
Pal
(Mike)
Ottilius
(Nico)
Otak
(Mark)
Hobbe
(Carlos)

06-28835384
06-49636616
06-41537801
06-40467386
06-52390975

Zeeverkenners leiding
Ben Boogaard
Bart Verweij
Kimberley Jenkins
Wouter Sander

06-51903061
06-13843509
06-42503142
06-27405588

Wilde Vaart begeleiding
Bas Krom
Jelle Bruns

06-23767329
06-30726989

Oplossing raadsel
1, 2, 3, 4
Hoedje van, Hoedje van
1, 2, 3, 4
Hoedje van, papier
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Tot de volgende keer!
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