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Pooltocht
Zoals altijd is er aan elke pooltocht
een thema gekoppeld. Ook dit jaar was het
voor de leiding weer moeilijk om iets
orgineels te bedenken. Na een brainstormsessie kwamen er drie thema‟s naar boven,
te weten James Bond, Borat en iets met de
Russische KGB. Na lang beraad en een
aantal stemronde‟s hebben we besloten om
alle thema‟s bij elkaar te voegen in een
groot verhaal. In dit verhaal werd Borat
bedreigd door de KGB en moesten de
kinderen met James Bond samenwerken om
Borat te redden.
Alles voor een pooltocht valt te plannen,
je bent echter altijd afhankelijk van een
aantal factoren waar je zelf geen invloed
op kunt uitoefenen. Een van deze factoren
is het weer. En helaas viel het weer
tijdens het pooltochtweekend zwaar tegen,
waardoor het thema iets minder tot zijn
recht kwam.
Het verhaal begon in het fort alwaar
James Bond en de kinderen in het Casino
verschillende spellen speelden, zoals
bijvoorbeeld poker en blackjack. De
kinderen konden dus veschillende
spelletjes doen en daarmee (nep)geld
verdienen. James Bond vertelde tijdens de
verschillende spellen dat Borat werd
lastig gevallen door de Russische KGB en
dat hij Borat moest redden uit de handen
van de Kazachstanen. Dit kon hij echter
niet in zijn eentje en daarom had hij hulp
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nodig van de zeeverkenners.
Op de tweede post in de plaats
Doornse Gat werden de kinderen
geinstrueerd door miss. Moneypenny. Van
haar kregen ze een fotoroute die de
zeeverkenners naar de volgende post zou
moeten leiden. Een fotoroute is een route
met vele foto‟s waar een persoon op staat
die een bepaalde richting op wijst. De
kinderen moeten dan de aanwijzingen
opvolgen (als ze tenminste de goede kant
op willen). Deze fotoroute was erg lang en
nam bij sommige groepjes wel meer dan 2
uur in beslag.
Daarna kwamen ze bij het Henschoter
Meer, daar stond Q de professor van James
Bond. Deze man had voor de kinderen een
MP3 speler met daarop een route
ingesproken, dit is een nieuwe
routetechniek die nog nooit eerder is
geprobeerd. Alle kinderen kwamen netjes
aan op de volgende post bij Borat.
Daar kregen ze een lekker broodje
knakworst (Zie foto). Hier kregen ze een
kaart en een nummer. Dit nummer was van
een ANWB paddestoel, onder deze paddestoel
zat het nummer naar de volgende
paddestoel.
De volgende post was bij het
luchtvaart museum. Door het extreem
slechte weer en het tijdstip hebben we
alle kinderen met de auto naar het
clubhuis gebracht, hier wachtte de KGB op
hun waar zij nog een leuk spelletje
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mochten doen.
Als afsluiting moesten de kinderen
een bom ontmantelen, ze hadden aan het
begin een vragenlijst gekregen die weer
ingeleverd moest worden. Aan de hand van
hun eigen antwoorden kon de code gekraakt
worden. Helaas had niemand de code goed.
Iedereen heeft daarna rond het haardvuur
nog lekker een kopje thee gekregen met een
plakje ontbijtkoek en daarna naar bed.
Zondag zijn we met z‟n allen naar het
zwembad in Bussum gegaan en hebben ons
daar nog een lange tijd vermaakt. Voor het
leidingteam was er zelfs nog een prive
sauna. Helemaal schoon en voldaan kwamen
wij om 15.00 aan in Muiden. Het was weer
een geslaagde pooltocht.
Ben Boogaard

4

Knakworsten en Casino Royale
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Vlaggetjes dag
Het altijd gezellige evenement, de Muider
Vlaggetjesdag wordt dit jaar nog
gezelliger. Op 2e paasdag zullen
verschillende boten in Muiden hun deuren
openzetten voor het publiek, bezoek het
historiesche schip de Utrecht en kom
natuurlijk ook even kijken bij de
zeeverkenners. Wij gaan dit jaar diverse
activiteiten organiseren om onze
scoutinggroep in Muiden meer op de kaart
te zetten. De aak, onze sleper en enkele
vletten zijn toegankelijk voor iedereen
die dat wil.
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Nieuwjaarsborrel
Wegens het succes van vorig jaar weer
herhaald, de nieuwjaarsborrel. Wij hebben
met zijn allen terug gekeken op een goed
jaar met verschillende leuke activiteiten.
Er was een klein optreden van de
dolfijnen. Ook het SingStar-podium zorgde
voor een gezellige sfeer. Iedereen heeft
onder het genot van een hapje en een
drankje gebabbeld met de verschillende
vrijwilligers die de groep rijk is. De
programma´s voor het nieuwe seizoen liggen
klaar waarover meer wordt verteld in dit
blad.
Langs deze weg willen wij iedereen nog
eens hartelijk bedanken voor hun komst.
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Zuwaka
Het ZuWaKa zal dit jaar opnieuw in Almere
zijn. Van 25 t/m 28 mei beloofd het weer
een super kamp te worden, ZuWaKa staat
voor Zuidwalkamp. Bijna alle leden van de
Admiraliteit 11 doen hier aan mee. Het
thema van dit jaar is spionage en met onze
groep zijn wij China. Net als vorig jaar
gaan wij ons weer flink voorbereiden op
dit thema. Er zijn alweer een aantal
ideeën onstaan zoals het maken van een
gigantische Chinese muur rondom onze
tenten. Ook moeten wij met onze
zeeverkenners een filmpje maken. Dat is
natuurlijk wel een leuk project ter
voorbereiding op het kamp. We hebben er
zin in!
Zomerkamp
Het zomerkamp vindt dit jaar plaats in de
Bieschbos. Van 7 tot 14 juli. Meer info
volgt wanneer we meer te vertellen hebben.
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Automatenkabinet
Zaterdag 27 april gaan wij met de
zeeverkenners naar het Automatenkabinet te
Weesp. Daar staan een hoop oude automaten,
waar eerst een en ander over verteld
wordt. Vervolgens mogen de kinderen er
zelf nog mee spelen. Er is dus volop
gelegenheid nostalgisch terug te blikken
op de tijden dat er nog met een ouderwets
dubbeltje betaald kon worden.
De entree van het automaten kabinet is
€3,- per persoon. Gelieve dit op de dag
zelf mee te nemen.
Meer info : http://www.automatenkabinet.nl
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Sleper update
Alweer? Was de sleper de vorige keer ook
al niet ge-update? Ja, dat is helemaal
waar, dus maken wij er een upgrade van. De
hele winter is de staf druk bezig geweest
met het onderhouden van de vletten. Nu het
vaarseizoen begint worden er nog wat
laatste aanpassingen gedaan. Het dashboard
van de sleper was nooit echt af, daarom
hebben we maar besloten alles eruit te
halen en een nieuw dashboard te maken. Ook
de toegang naar het vooronder is
veranderd. Deze is nu veel ruimer en
makkelijker toegankelijk. Het dashboard
wordt meer een console en de morsehendel
waarmee je gas kan geven en achteruit en
vooruit mee kunt schakelen wordt vervangen
en verplaatst. Tevens wordt de hele
binnenkant van het stuurhuis opnieuw
geverfd. Pascal heeft de verstuivers laten
afstellen bij DAB in Hilversum. Deze zijn
nu weer als nieuw en kunnen weer vele
jaren mee. Dennis heeft de motor nog een
keertje gecheckt en de olie en filters
vervangen. De planning is dat voor 7 april
(de vlaggetjesdag) de sleper weer helemaal
draait en ons weer een prima vaarseizoen
laat beleven. De sleper moet nog wel een
keer de kant op voor wat
onderhoudswerkzaamheden. Als iemand nog
een plekje weet horen wij dat graag.
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FortLAN
Nou niet echt een scouting evenement, maar
wel mede door de scouts georganiseerd.
FortLAN wat begon als een grap is een
terugkomend evenement. LAN betekent Local
Area Network voor de n00bs onder ons.
FortLAN is een phat evenement waarbij
iedereen zijn eigen PC meeneemt en dan
verschillende spellen spelen. Je echte
naam wordt in eens BeBo of Vorax die de
DOTA scene 0wned. Met zo‟n 30 mensen tegen
elkaar is het altijd een gezellig weekend
en zorgt het dus altijd voor veel game
plezier. Ben je boven de 16 en wil je ook
een weekendje komen. Neem dan contact op
met Ben.
Vaarseizoen begonnen
Het is weer bijna zomer, de boten staan
weer strak in de verf, de temperatuur
wordt al aangenamer. Kortom perfect weer
om te zeilen. Zorg ervoor dat je
een goed reddingsvest hebt. De
reddingsvesten op het fort zijn niet
geschikt voor zeeverkenners, maar alleen
voor dolfijnen!!
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Verhaal van Siebe
Ik ben siebe en ik wil wat vertellen over
de nieuwjaars receptie .
Je kon er drinken halen en we hebben er
lekker gegeten.
Je kon er karaoke
doen en praten met
elkaar
De dolfijnen hebben een stukje gedaan
En de zeeverkeners hebben de hele avond
singstar gedaan
Het was heel leuk en gezellig
Van siebe

12

Z
G
I
J
P
E
N
W
A
T
E
R
K
E
W

E
B
R
G
E
W
A
I
E
O
B
E
A
R
E

E
O
S
O
N
G
R
N
P
D
K
E
T
E
S

V
E
R
F
O
I
A
D
I
O
O
M
R
D
T

E
O
T
E
N
T
T
G
T
F
E
J
O
D
B

Zeeverkenner
Gijpen
Riem
Grootschoot
Sleepboot
Water
Ijmeer
Westbatterij
Zeilen
Muiderslot
Verf
Tent
Lelievlet
Wind
Marlen

R
I
E
M
N
O
S
U
I
T
R
I
L
I
A

K
P
U
T
S
U
L
C
O
U
S
T
T
N
T

E
T
S
M
E
W
E
T
H
C
T
S
E
G
T

N
E
L
I
E
Z
E
V
P
O
S
A
L
S
E

N
B
E
L
N
N
P
K
A
M
O
M
V
V
R

E
O
E
A
E
S
B
V
N
A
A
T
E
E
I

R
E
P
L
T
T
O
I
A
O
N
K
I
S
J

A
G
R
A
O
B
O
O
T
R
O
D
L
T
F

K
A
G
P
K
S
T
O
R
M
E
p
E
R
O

M
U
I
D
E
R
S
L
O
T
O
N
L
L
K

Reddingsvest
Sleep
Storm
Kamp
Tuigage
Top
Overstag
Pit
Kano
Mast
Katrol
Scouting
Touw
Boeg
Puts
Vaandel
Boei
Boot
Doft
Rak
Fok
Ton
Varen
Bel
Knoop
Koers
Stag

De over gebleven letters vormen een zin :
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _
_ _ _ _ _ _ _ _
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Wist je dat???
-

-

-

-

-
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Luca journalist zou kunnen worden??
Hij heeft voor de 2e keer een heel
leuk stukje geschreven voor In de
Peiling...
De volgende In de Peiling rond de
zomervakantie uit zal komen??
Dat we het leuk zouden vinden als
daar meer stukjes geschreven door de
kinderen in zouden staan?? (of evt.
Van ouders??)
Tjado‟s 2e naam Herman is??
De meidenafdeling van de
zeeverkenners binnen kort van 1
persoon naar 4 personen gaat??
De meidenafdeling van de dolfijnen
daardoor krimpt van 4 personen naar 1
persoon.
Ben en Kim een huis hebben gekocht?
Dat er voor het bakken en eten van de
tosti‟s tussen de middag een ware
hierarchie bestaat. En wee degene die
dat verstoort...
Dat de staf bij het bestellen van het
avondeten bij de snackbar, niet eens
meer hoeft te zeggen wie ze zijn en
waar de bestelling heen moet... zo
bekend zijn ze er inmiddels.
Dat er voor de sleper een heel mooi
nieuw dashboard is?
Dat Roxy heel erg goed is in
spelletjes als Bulldog, ja ikke en
puntje drukken??

-

-

Ze daarbij nooit in de weg loopt??
De aak weer opgetuigt is. En
opgeknapt is.
De wilde vaart daardoor leuk mee kan
doen met de pieperrace te Volendam??
Mike heel goed kan zwemmen?? Ook
wanneer hij niet wilt?
Mark van rondjes draaien niet alleen
duizelig maar ook nat kan worden??
Mike heel goed gitaar kan spelen, en
een heel stoer optreden heeft
gedaan??
Sanne haar vinger gebroken heeft??
Toen die vinger weer beter was, ze
meteen op voetbal is gegaan??
De dolfijnen bezig zijn met hun
kampvuur-insigne??
We met vlaggetjesdag (9 april)
aanwezig zijn met een kraampje, een
deel van onze vloot en een paar
kleine activiteiten??
Wistjedatjes bedenken best lastig
is...
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Dolfijnenpraat
De dolfijnen hebben er weer een leuke tijd
achter de rug. We zijn gezellig naar het
zwembad geweest, en bij de brandweer.
Verder hebben we een hele leuke speurtocht
gelopen (met dank aan de zeeverkenners),
en natuurlijk allerlei andere dingen
gedaan.
Op het moment hebben we een leuk groepje
kinderen. En gelukkig ook ouders die leuk
meedenken als dat een keertje nodig is.
Dus het gaat heel goed met de dolfijnen!!
Er zijn een aantal dolfijnen die oud
genoeg zijn om ons te verlaten om zich bij
de zeeverkenners te voegen. We hopen
uiteraard allemaal dat ze het daar heel
erg naar hun zin krijgen!! Ik zal ze best
missen bij de dolfijnen. Vooral Laura, zij
is heel lang „„al onze meisjes‟‟geweest.
Laura zit ook zo‟n beetje net zolang als
ik leiding ben bij de dolfijnen., dus dat
wordt wel even wennen... Verder gaan Alex,
Bo en Rosa over. Zij zitten er weliswaar
wat minder lang bij, maar we zullen het
natuurlijk net zo missen!!
Er gaan weliswaar minder kinderen over dan
we gedacht hadden. Maar we zijn nog steeds
op zoek naar leuke vriendje en
vriendinnetjes voor bij de groep. Dus als
je nog iemand weet, nodig ze dan maar uit
om een keertje te komen kijken. Iedereen
is altijd welkom, we vinden het wel fijn
als je het even laat weten dat je iemand
meeneemt.
Zelf vond ik het heel erg leuk om te zien
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dat de rest van de leiding steeds meer en
meer leuke ideën heeft. En daar ook een
heel programma van maakt. Zo heeft Pal
ervoor gezorgd dat we een ochtend met oudhollandsche spelletjes hadden. Balder en
Otak hebben een ochtend kaarsen maken
bedacht. En Ottilius en Hobbe hebben voor
een te gekke ochtend bij de brandweer
gezorgd. Helemaal top jongens!!
De zomer staat alweer bijna voor de deur.
Nog een maandje dan gaan we weer kanoën,
we willen voor de zomervakantie nog op
kamp, het dolfijnenfestijn komt eraan...
Het wordt allemaal weer helemaal leuk!
Namens de rest van de dolfijnenleiding,
Panka
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Dolfijnenagenda
April
7. Vandaag gaan we gezellig paasntbijten
met z‟n allen. Het paasontbijt is van 9
uur tot 11 uur.
28. Let op!! We zouden vandaag van 10 tot
12 bij het echbos in Muiderberg
verzamelen. Maar... Vandaag gan we
overvliegen. We weten nog niet precies hoe
dat eruit gaat zien. We verzamelen wel
gewoon om 10 uur bij het echobos, maar het
kan zijn dat de eindtijd later wordt dan
de gebruikelijke 12 uur. Voor degene die
overvliegen is het so wie so leuk om de
hele dag (van 10 tot 17) erbij te zijn.
Zodra we meer weten laten we het horen.
Mei
5. Vandaag helaas geen dolfijnen i.v.m.
bevrijdingsdag.
12. Vanaf vandaag gaan we weer kanoën. Dus
voortaan weer elke week (tenzij anders
aangegeven) van 10 tot 12 verzamelen bij
de kano-remise.
26. Vandaag helaas geen dolfijnen i.v.m.
Zuwaka
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Zeepkisten
De laatste tijd zijn we flink aan het
bruisen geweest over de zeepkisten.
Tot de grote dag was aangebroken.
De kisten van de Maegd en de Valk waren na
1 week knutselen al zo´n beetje klaar. De
valk heeft 2 fietsen aan elkaar gelast. En
de Maegd heeft een driewieler-achtig iets.
De Haai loopt nog een beejte achter.
De mensen due erin gaan rijden nemen ieder
ritje weer een levensgroot risico.
Bijvoorbeeld in de driewieler van de
Maegd. Die is houtje touwtje in elkaar
gelast. Daar met zijn 3-en op, zo´n 20 km
per uut... En bij de dubbele fiets van de
Valk hoop je dat je bijrijder niet al
teveel gedronken heeft, aangezien de
sturen aan elkaar vast zitten.
Ze zijn allebei grondig getest door van de
steilste plekken van de dijk af te racen.
Nu alleen nog hopen dat de kist van de
Haai snel klaar is, zodat de grote race
kunnen houden en zien welke nou echt de
allerbeste is.
Wens ons succes!
Flemming, uit de Maegd
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Flemming op hun “zeepkist”
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Over de brandweer
Eerst gingen we aan tafel.Pal werd gekleed
als brandweerman.We kregen wat eten en
drinken.Toen ging iemand ons veel over de
brandweer vertellen.Daarna gingen we naar
een klein kamertje.Daar lagen allemaal
oefenspullen in.Toen gingen we naar de
brandweerwagens.OP de eerste
brandweerwagen kon je op het dak
staan.Daar had ik een mooi plekje
gevonden.De tweede brandweer wagen was een
hulpverleningsauto. Die had heel veel
spullen aan boord zoals: bezems, rieken,
een minipomp, een soort lichtmijn,
nijptang, kniptang, ijzerzaag en nog veel
meer. Er was ook nog een derde
brandweerauto, bij een brand gaat deze als
eerste weg.Hierin liggen de slangen in
alle soorten en maten. Na alles bekeken te
hebben mochten we een ritje maken met de
brandweerauto. Een rondje door Weesp, maar
jammer genoeg was er nergens brand. Daarna
mochten we met een waterkanon een houten
clown in zijn mond proberen te spuiten. Ik
vond het allemaal heel leuk en tot de
volgende keer
Luca
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Verjaardagen
April
Rienk Zevering
Carlos Geldrop

15 April
17 April

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

7 Juni
7 Juni
14 Juni
19 Juni
23 Juni

Klopt een verjaardag niet of staat er
eentje niet tussen, zorg dan dat je
gegevens kloppen bij de ledenadministratie
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Dolfijnen leiding
Panka
Pal
Balder
Ottilius
Otak
Hobbe

06-28835384
06-49636616
06-38026568
06-50596824
06-40467386
06-43592454

Zeeverkenners leiding
Ed Boogaard
Ben Boogaard
Bart Verweij
Kimberley Jenkins
Wouter Sander
Rienk Zevering

06-54790501
06-51903061
06-13843509
06-42503142
06-27405588
0294-417788

Wilde Vaart begeleiding
Bas Krom
Bas van Schelven
Pascal Soonius

06-23767329
06-16194663
06-47410088
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Tot de volgende keer maar weer!
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