Overstag

februari 2007

Voorwoord
Voor je ligt het eerste Overstag nummer van het nieuwe jaar. Opnieuw een uitgave
waar we trots op zijn.
In dit nummer kun je alles lezen over het Sinterklaasfeest, de kerst en de
boerenkoolfuif. Tevens kun je alles lezen over de nieuwe sleper, die er dit jaar echt
gaat komen!
Het volgende nummer zal in juni verschijnen. De verhalen, verslagen, advertenties,
tekeningen, enz. voor de volgende uitgave moeten uiterlijk op 19 mei worden
ingeleverd.
Stukjes en/of tekeningen kun je geven aan Marjon
of mailen naar:
overstag@leeghwatergroep.nl
Dus schrijf van elke gebeurtenis in de komende tijd
een verslag en laat je fantasie werken voor een leuk
verhaal.
Veel plezier met het lezen en tot de volgende
Overstag.

De redactie

Hier had uw advertentie kunnen staan !
Om de kopieerkosten van de Overstag te financieren zijn we
opzoek naar een aantal bedrijven die tegen een kleine betaling
willen adverteren in ons clubblad.

De Overstag komt minimaal 3 keer per jaar uit in een oplage
van 125 stuks. Adverteren kan vanaf 30 euro per jaar!

Als jij iemand weet, geef dit dan door aan de
redactie van het Overstagje
(bel 020-6596727 of e-mail naar
overstag@leeghwatergroep.nl)
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Halloweenweekend
Het begon op een duistere vrijdagavond, en alle weerwolven, heksen, duiveltjes en
spoken verzamelden zich op het clubhuis van de Leeghwatergroep. Het beloofde
een eng weekend te worden. Toen alle ouders (waren het wel echt de ouders of…)
verdwenen waren gingen we spoken maken in het donker. Toen alle spoken
opgehangen waren hebben we een echte spokendans gedaan in de mist, je kon niet
eens je hand zien zo spooky was het. Daarna hebben we, na een lekkere
versnapering (bloedvocht en kindervingers) een echte spookfilm gezien. Gelukkig
was het voor middernacht dat we gingen slapen omdat we anders misschien het
spook van de Scouthoeve hadden gezien. De volgende ochtend hebben we met ze
alle halloweenknutsels gemaakt zoals een eng masker, pompoenlichtje,
griezelmobiel etc…

’s Middags hebben we griezelopdrachten moeten uitvoeren zoals: je zo snel mogelijk
omkleden als een mummie, spin happen uit een bak water en je kon je ook laten
omtoveren tot griezel naar eigen keuze. Daarna konden we wat voorbereiden voor
de bonte avond. De bonte avond is een echte halloweenavond geworden, aangezien
er kinderen verdwenen, vermoord werden of… gelukkig waren alle kinderen weer
aanwezig toen we gingen slapen.
Zondagochtend hebben we met ze allen de troep van de spoken opgeruimd en zijn
we daarna lekker gaan zwemmen. Om 13.00 uur stonden de ouders al weer voor de
deur en kregen we nog een echte oorkonde van het halloweenweekend mee en een
eng lichtje.
We hopen dat alle kinderen er zonder kleerscheuren vanaf zijn gekomen, wij namelijk
niet helemaal.
De leiding
Leeghwatergroep
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Het grote Sinterklaasfeest bij de Bevers!
Eindelijk is het dan zover!
Er heerst grote onrust onder de Bevers deze ochtend.
Iedereen is zenuwachtig en Frederik, Hippe en Deugniet hebben geen idee waarom!
Oke, het is het weekend voor Sinterklaas maar op de een of andere manier hebben
alle bevers deze ochtend het gevoel dat ze op hete kolen zitten. Na de gewoonlijke
dagopening beginnen we met een spelletje Zwarte Pieten Ganzenbord. Voor even is
er dan rust. Elke Bever zit zo in het spelletje dat Sinterklaas voor heel eventjes wordt
vergeten. Want er moet ook aandacht zijn om alle puntjes op de dubbelstenen te
tellen zodat je weet hoeveel vakjes je vooruit mag.
Onder het spelletje krijgt iedereen een lekker kopje chocolademelk, warm of koud.
Toen was de concentratie weer ver te zoeken, zelfs zo ver dat die ook niet meer
terug is gekomen. Ook Deugniet was in de stemming om te springen en dat zorgde
ervoor dat na een minuut elke Bever inclusief Frederik en Hippe Sinterklaas liedjes
springend stonden te zingen. BONK, BONK ,BONK en een luidkeels gegil van de
Bevers volgden. Allemaal waren zij onder de indruk van de verschijning van
Sinterklaas en zijn Pieten. Er werd nog een liedje gezonden en gedanst voor de Sint
met de Pieten, en toen werden alle stoeltjes in een kringetje om de Sint heen gezet.
Iedereen zat vol bewondering naar de Sint te kijken. Deugniet mocht als eerste op de
schoot van de Sint plaatsnemen. Dit vond zij wel een beetje eng want ze is wel een
beetje deugnieterig geweest dit jaar. Maar gelukkig hoefde zij niet mee in de zak
naar Spanje en ook een roe was voor haar niet weggelegd. Toen mochten de Bevers
alleen of met zijn tweeën tegelijk op de schoot van de Sint plaats nemen. Voor elke
Bever was er een cadeautje meegebracht. Ook Frederik en Hippe werden niet
overgeslagen. Aan het einde van deze dag ging elke bever weer gelukkig naar huis
met de cadeautjes in hun hand en de Sint in hun hoofd.
Groetjes van Deugniet en Hippe
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Game weekend
Voor mij (Tiemen) begon het gameweekendje vrijdag samen met Joren. Omdat
Jochem alleen zaterdag zou komen en Asjer zich een dag van te voren had
afgemeld bleven alleen ik en Joren over. We begonnen met inkopen doen en daarna
gingen wij onze Xbox en beamer installeren. Toen we daar mee klaar waren kon het
gamen beginnen. Gelukkig hadden de loodsen op het zelfde weekendje ook een
gameweekendje dus konden we na een kleine aanpassing aan ons netwerkje samen
met de loodsen gamen. Dat was natuurlijk hartstikke gezellig (ook al waren wij van
de wilde vaart natuurlijk veel beter dan die loodsen maar het was nog steeds leuk) en
dus deden we het praktisch de hele avond. De volgende ochtend kwam na het ontbijt
Jochem erbij en begonnen we weer met gamen. Maar na 1 of 2 uurtjes vond Erwin
het wel weer genoeg en zette hij ons aan het schuren van boot en houtwerk. Toen
we daar klaar mee waren gingen we de film "Swordfish" kijken (aanrader!). Daarna
gingen we even avondeten en daarna weer gamen. Toen kwam Karst nog langs met
zijn Gamecube en gingen we "Resident Evil" (eng donker zombie spel) spelen op de
beamer wat erg koel was. Op zondag hebben we nog een beetje gegamed, daarna
alles opgeruimd en zijn we naar huis gegaan.

Jantje Beton Collecte
Van 5 t/m 10 maart vindt de landelijke Jante Beton Collecte weer plaats. Dan lopen
meer dan 40.000 vrijwilligers langs de deuren in heel Nederland. Daarmee halen zij
geld op voor Jantje Beton maar ook voor de lokale jeugdorganisatie. Maar liefst de
helft van de opbrengst van de collecte gaat namelijk rechtstreeks naar de
collecterende jeugdorganisaties. Dat bedrag mogen zij naar eigen inzicht besteden
binnen de doelstellingen van Jantje Beton. Geef daarom aan de collectant!

Leeghwatergroep
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Uitslag Nationale Scoutingloterij 2006

De prijzen zijn gevallen op de lotnummers:
Hoofdprijs Volkswagen Fox t.w.v. (incl. BMP en BTW) euro 10.750
1e prijs Philips Flat TV t.w.v. euro 4.999,2e prijs Philips Flat TV t.w.v. totaal euro 2.999,3e prijs XXODD notebook t.w.v. euro 1.500,4e prijs Philips Harddisk/DVD-recorder t.w.v. euro 699,5e prijs Philips Harddisk/DVD-recorder t.w.v. euro 699,6e prijs Philips Harddisk/DVD-recorder t.w.v. euro 699,Weekend- of Midweek-arrangement voor 5 personen in 'Landal De
Lommerbergen' te Reuver (Limburg) of in 'Landal Het Vennenbos' te
8x
Hapert (Noord-Brabant), t.w.v. euro 475,8x

Philips Portable TV, t.w.v. euro 249,-

8x

Digitale Gadget t.w.v. euro 149,-

80x

Life Line verrekijker 7x50, t.w.v. euro 29,95

80x

Victorinox Swiss Multi-tools, t.w.v. euro 23,40

80x

Parker balpen/rollerballset, t.w.v. euro 13,90

800x

Walibi World dagkaart, t.w.v. euro 25,-

800x

Parker jotter balpen,t.w.v. euro 5,95

532086
411692
180254
421614
318215
606516
356091
lotnummers die
eindigen op 74591
lotnummers die
eindigen op 85056
lotnummers die
eindigen op 39973
lotnummers die
eindigen op 7779
lotnummers die
eindigen op 9001
lotnummers die
eindigen op 1976
lotnummers die
eindigen op 040
lotnummers die
eindigen op 193

Prijs gewonnen? Op de achterkant van het lot staat hoe te handelen. Dit jaar geen
prijs? In 2007 zal er weer een Nationale Scouting Loterij zijn. Scouting Nederland en
de deelnemende groepen bedanken je hartelijk voor het meedoen aan de Nationale
Scouting Loterij.
De Staatssecretaris van Justitie heeft vergunning voor deze loterij gegeven onder
nummer L.O.-910/0146/003.06
Alle informatie op deze pagina is onder voorbehoud van typefouten.
Intussen is bekend geworden dat de 1e prijs (Philips Flat TV) is gewonnen door
Astrid Boerema (dolfijn). Gefeliciteerd!
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Zeeverkenners Nieuws
Als ik dit schrijf ligt de laatste zeeverkennersboot nog binnen voor onderhoud, maar
als jullie dit lezen (en als Tom en de zijnen nog even hun best hebben gedaan), zijn
de zeeverkennersboten al weer klaar voor het nieuwe vaarseizoen.
In twee werkweekenden hebben wij met 4 boten een vliegende start gemaakt met
het onderhoud.
Het was wel weer goed te zien dat de boten intensief gebruikt zijn afgelopen jaar, en
ook aan de bodems was te zien dat we op het NaWaKa zijn geweest. Het aanleggen
op een strand is toch niet de beste methode…
De wacht staat uit 21 leden op het moment, maar de bakken zijn al zo ingedeeld dat
we met 5 bakken (inclusief overvliegers) het zomerseizoen ingaan, twee meisjes- en
drie jongensboten met de volgende bootsmannen en kwartiermeesters:
555
1366
1523
860
1451

Tom en Koen
Maarten en Jaffe
Job en Bas
Marcella en Rosalie
Kim en Jaimy

Voor bijna dit hele kader zal dit het laatste jaar als zeeverkenner zijn. Volgend
vaarseizoen (2008) zal een grote groep naar de wilde vaart gaan. Dat betekent
natuurlijk ook weer een hoop plekjes vrij in het kader, dus de volgende generatie
bootsen en kwartiermeesters kan alvast extra zijn best gaan doen!
Zo ver is het nog niet, want we hebben eerst nog een aantal leuke dingen in het
winterprogramma staan. We gaan nog een keer een opkomst samen doen met de
meiden van de Lady Baden Powel groep en in ruil daarvoor gaan zij een keer met
ons mee varen (kunnen ze ook een keer meemaken hoe leuk dat is ! :-) ).
In april gaan dan de boten weer het water in en na de Paroba, ook in april, gaat het
vaarseizoen echt weer van start. Hopelijk slepen we met een hagelnieuwe sleper de
boten naar de Westeinder tijdens de Pinksterdagen.
Het zomerkamp is dit jaar op de
Kaag, van 7-14 juli, dus in de
eerste week van de
zomervakantie. Houd de datum
vrij!
De ZV staf
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Sleperproject
Zoals eerder gemeld zijn wij vanaf begin 2006 bezig met
een project ter vervanging van de oude sleper.
De druk zit extra op de ketel, want we hebben onlangs de
oude boot verkocht!
De financiering is zo goed als rond en dus hebben wij
scheepswerf Nieko opdracht gegeven tot de bouw van de
nieuwe boot.
De boot wordt 8,50 meter lang en is gebaseerd op de
motorvlet op zijn site (www.nieko.nl), maar dan zonder
stuurhuis en met een iets verhoogde roef. Verder krijgt deze boot een zelflozende
kuip. De krachtbron wordt een 88 pk Deutz Diesel, met keerkoppeling,
watergesmeerde schroefas en 62 cm 4 blads schroef. De besturing wordt hydraulisch
voorzien.
Op dit moment worden de laatste aanpassingen in het ontwerp gedaan. Wij hopen
dat de bouw begin februari kan beginnen, zodat de boot medio april kan varen.
De financiering is intussen voor 90% rond. We hebben veel geld bij elkaar gehaald
met allerlei acties, zoals de kerststukjesactie en de scoutingloten. Ook hebben we
van het VSBfonds, Schipholfonds, Stichting Zonnige Jeugd en de firma gebroeders
Baars substantiële bedragen ontvangen. Op dit moment ontbreekt er nog ongeveer
3.500 euro in de exploitatie. Dit geld is o.a. nodig voor de conservering van de boot.
Wie-O-Wie helpt ons om dit laatste geld bijeen te krijgen?
Voor vragen, opmerkingen en of suggesties neem contact op met Evert-Jan Arends
(ej.arends@scouting.nl) of Edwin Bloem (edwin@bvbloem.nl).

Indien u persoonlijk een steentje wil bijdragen kunt u uw bijdrage overmaken op
girorekening 4815999 t.n.v. Scouting Leeghwater te Badhoevedorp o.v.v. bijdrage
nieuwe sleper.
Leeghwatergroep
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De boerenkoolfuif
Na de kerstvakantie was het weer de eerste
opkomst van 2007: boerenkoolfuif dus. Ik was in
het WV lokaal om 12:55, om tot de ontdekking
te komen dat er verder nog geen WV waren. Die
kwamen de rest van de dag ook niet, dus was ik
die dag in mijn eentje de hele WV. Bij de Jaap
Eden baan moesten we een tijdje wachten
voordat we naar binnen mochten. Ik had
schaatsen mee van thuis, maar die waren van
leer, en om te voorkomen dat ze omflubberden
moest ik de veters zo strak doen dat mijn voeten
gingen slapen, dus ging ik na twee rondjes maar
schaatsen huren. Dit waren ijshockeyschaatsen
en, in tegenstelling tot vorig jaar, wél scherp,
jammer genoeg moest ik na vijf rondjes alweer stoppen, en, nadat we teruggereden
waren, gingen we met bijna de hele groep (dolfijnen, zeeverkenners, wilde vaart, en
een aantal loodsen) Toy Story 2 kijken (de bevers hadden een film over een
pinguïnfamilie). Halverwege de film was de boerenkool klaar en gingen we die dus
maar opeten (tja, wat moet je er anders mee?). Dit jaar was hij beter dan voorgaande
jaren, maar ze zochten afwassers, en omdat van elke speltak behalve de bevers er
minstens één iemand moest afwassen, moest ik afwassen. Ná de afwas nog het eind
van Toy story 2 gezien en toen was het afgelopen. En dit stukje ook.
Jochem (WV)

Leeghwatergroep
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Sinterklaas bij de Dolfijnen!
Op 2 december was het zover, Sinterklaas kwam naar de Leeghwatergroep. Elke
dolfijn had een mooie surprise gemaakt voor een andere dolfijn. De leiding deed ook
mee met deze leuke activiteit. Aangezien er best veel dolfijnen zijn, begonnen we
snel met het openmaken van de cadeautjes. Maar natuurlijk eerst het lezen van het

gedicht, wat nog niet iedereen evengoed afging, daarom hielp de leiding af en toe
een handje. De ene na de andere surprise werd opengemaakt, totdat er opeens hard
op de deur geklopt werd… Daar stond Sinterklaas! Meteen werden er
sinterklaasliedjes gezongen, pepernoten gegeten (en gegooid) en de pieten
macarena gedanst. Ook mocht Dilan nog bij Sinterklaas op schoot, maar dat durfde
hij niet, daarom ging Sabine. Hij vertelde over van alles en nog wat, van zijn tocht
van Spanje hiernaartoe tot waarom een luchtballon in de lucht blijft. Maar er lagen
nog wel een aantal surprises die opengemaakt moesten worden, dus Sinterklaas
vertrok weer onder het zingen
van ‘Dag Sinterklaasje’.
Uiteindelijk was iedereen blij met
zijn/haar cadeau en konden we
gaan opruimen en daarna een
spelletje doen. Kortom, het was
een geslaagd Sinterklaasfeest!
Pirèl (Joost)
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Kruiswoordpuzzel

Horizontaal
1 Uitroep van grote vreugde
8 Kun je beleggen, maar niet opeten
10 Moet je altijd eerst weghalen voordat je gaat hijsen
11 De boot aan de kant leggen
12 ZV Leiding: Kan niet stil zitten
13 Grootste zeilkamp van Nederland
15 Afkorting van uitroep van Fleur
16 Beweegbaar onderdeel om de boot stabiel te houden
19 Gast leiding: Zo gek als een deur
21 Met 2 of 4 palen je boot voortbewegen
22 ZV Leiding: Houd alleen van macaroni zonder saus, en gooit die dus altijd maar
op de grond
24 Beste boot van de vloot (volgens Karst)
26 Hiermee stuur je de boot
28 Hoogtepunt van het jaar

Leeghwatergroep
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Kun je maken in de vorm van een stripverhaal
Naam van de nieuwe sleper?!
Houten vlonder langs de kant
Beste boot van de vloot (volgens Guus)
Zomerkamp locatie
Plaats waar de dames te vinden zijn tijdens het uitladen van de aanhanger

Verticaal
1 Perfecte plaats voor een weekendje
2 Stelletje oude vandagen die hun lokaal vol lampjes hangen
3 Aanleggen midden op het water
4 Moment waarop je altijd iedereen voorrang moet geven
5 Vast onderdeel van de boot, dat de boot stabiel houdt
6 Een eind lopen
7 Lap stof en wat palen waarin je kunt slapen
9 Stampen altijd een bloemetje plat tijdens het openen
(voor de rest erg aardige gasten)
10 Beschermvrouwe van Scouting Nederland
12 Evenement waar je je longen uit je lijf roeit
14 ZV Leiding: Krullebol
16 Programma onderdeel voor heel slecht, en heel goed weer
17 Het verplaatsen van het schip langs de steiger
18 Officieel kledingstuk, heb je aan bij openen en sluiten
20 GAAN! Bij overstag
23 Vermijd je met een stormrondje
25 Roeien in je eentje (maar dan anders)
27 Moet je omheen tijdens een wedstrijd
29 Met je neus door de wind
30 Trouwe viervoeter
32 ZV Leiding: In competitie met Guus over wie het eerst kaal is
34 Kan bak getrokken worden
36 ZV Leiding: Bedenkt altijd ‘stomme’ (lees: briljante, red.) spelletjes
38 Gebruik je om je riem op z’n plaats te houden tijdens het roeien
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De Leeghwatergroep gaat op Hyves
Hyves is een internet site waar je online je vriendenkring kan opbouwen
De Leeghwatergroep heeft ook z’n site gemaakt maar heeft nog niet zoveel vrienden.
Dus meld je aan bij hyves.nl
Of geef je mail adres aan Erwin en dan krijg je een uitnodiging!
Je kan ook kijken www.hyves.nl en dan naar Scouting Leeghwater zoeken
Heb je nog steeds vragen stel ze dan aan Erwin of Joost
(dat zijn wilde vaart en dolfijnen leiding)

Te koop
Er zijn nog enkele T-shirts en zeeverkenners truien te koop:
- groeps T-shirt maat 7/8
- groeps T-shirt maart L
- zeeverkenners trui maat S
- zeeverkenners trui maat M
e
2 hands is er nog een zeeverkenners trui maat L te koop.
Meer info bij Marjon van de bevers (marjon@bvbloem.nl).

Gezocht: penningmeester
Alweer een paar jaar hebben wij een “inval” penningmeester. Wij zijn echter nog
steeds op zoek naar een penningmeester voor de stichting Leeghwatergroep. De
stichting zorgt ervoor dat de speltakken groepsopkomsten kunnen houden in het
clubhuis en dat er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn door o.a.
contributieheffing, subsidieaanvraag enz..
De persoon die wij zoeken moet cijfermatig inzicht hebben, en de tijd hebben om de
financiën van de groep dusdanig te beheren en organiseren dat vanuit de
boekhouding van de stichting de subsidie aanvragen en begrotingen gemaakt
kunnen worden richting gemeente enz.
Heeft u interesse in deze openstaande functie, of heeft u interesse in een andere
functie binnen het stichtingsbestuur dan verzoeken wij u contact op te nemen met
Herman of iemand anders uit het bestuur.
Herman Starrenburg (tijdelijk penningmeester)
Tel: 023-5611453

Leeghwatergroep
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Kerst bij de bevers
De laatste zaterdag van het jaar
hadden de bevers een speciale
opkomst. De opkomst begon zoals
altijd om 10.00 uur en na de opening
gingen we mooie sterren maken waar
we later waxinelichtjes in konden
zetten voor op tafel. We hadden
zilveren en gouden sterren gemaakt en
daarna met glitters versierd. Een ster
voor de bever en een ster voor de papa
of mama die later op de ochtend zou
komen.

Toen we uitgeknutseld waren ging Hippe een spel met de bevers doen en Deugniet
en Frederik gingen de tafels versieren. De kerstboom hadden we de week ervoor met
alle bevers al versierd dus dat hoefde niet meer gedaan te worden.
Na het spel kwamen alle papa’s of mama’s en zochten alle bevers hun ster en
mochten daar aan tafel zitten. Iedereen had iets lekkers meegenomen en dus kon
onze kerstbrunch beginnen! We hadden onder andere soesjes, cakejes, appelflapjes,
oliebollen, kerstbrood en nog veel meer lekkers. Samen hebben we alles lekker
opgegeten en gingen we daarna met volle buikjes en een zakje met een oliebol en
een cakeje naar huis.
Het was een hele gezellige ochtend en iedereen bedankt voor het meenemen van
het lekkers.
Hippe Springveer, Deugniet en Frederik Scheuremaar

Leeghwatergroep
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Een werkweekend in vogelvlucht
Zoals altijd in het winterseizoen was het
weer tijd voor een werkweekend. Dit om
natuurlijk omdat het sowieso leuk is om een
weekend te doen en daarnaast kunnen we
ook een flinke slag slaan met betrekking tot
het bootonderhoud. Dit werkweekend (8
december) waren de bakken van Tom en
Maarten aanwezig.
Vrijdagavond
Rond een uur of 8 ’s avonds na het eten komen de eerste zeeverkenners
binnendruppelen, waarna vrijwel meteen met het schuren van de boten begonnen
kon worden. Deze eerste avond is belangrijk omdat dan de gehele boot geschuurd
moet worden zodat de volgende dag begonnen kan worden met de grondverf.
Dankzij het harde werk van de zeeverkenners en Remko’s kritische oog kregen we
deze avond wederom het werk gedaan. Als het werk gedaan is dan is het tijd om wat
te ‘relaxen’ deze keer in de vorm van het kijken naar de film Pirates of the Caribbean:
the dead mans chest. Geniale film met in de hoofdrol de flying Dutchman die
waarachtig veel op een inktvis leek (ik snap dat nog steeds niet, wat heeft een inktvis
met de flying Dutchman te maken??), oh ja en natuurlijk Johnny Depp als figurant.
Minpuntje aan deze film was dat hij ruim 2,5 uur duurde wat er wel voor zorgde dat
de zeeverkenners verdacht snel aan het slapen waren -…. zzzzzzzz
Zaterdag
Ja de wekker ging weer om 8 uur om snel te ontbijten en daarna weer aan de slag te
gaan. Voor de ochtend stond het ontvetten en grondverfen van de vletten op het
programma. Dit moest relatief snel gedaan worden omdat de ander helft van de
groep om 1 uur gewoon opkomst had en dan draaien we gewoon ‘normaal’
programma.
Gelukkig waren we ruim op tijd klaar en konden we nog genieten van de traditionele
soep en broodjes met knakworsten (om de een of andere manier ook altijd in trek bij
leiding van andere speltakken).
Het programma van vandaag bestond uit het spel ‘vlaggenroof’ dat we om de een of
andere reden heel lang niet hadden gespeeld. Helaas bleek niemand in staat om de
vlag te vinden dus werd maar besloten om af te ronden met een spelletje voetbal
waarmee punten te verdienen waren voor de bakswedstrijden. De tweede helft van
het programma stond in het teken van het afmaken van de schilderijen die in de
bakshoeken komen te hangen.
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Toen de schilderijen klaar waren was het alweer tijd om te sluiten en de helft van de
groep weer naar huis te sturen. Voor de deelnemers van het werkweekend was het
eventjes pauze om bij te komen en moed te verzamelen voor het eten dat deze maal
wederom door EJ werd gemaakt. Gelukkig heeft EJ nu de kunst van het eenarmig
koken goed onder de knie wat resulteerde in een sublieme pasta die door iedereen
met veel smaak werd opgegeten.
Na het eten stond er een nachtspel op het programma, een variant op het
welbekende ‘smokkelaarsspel’ waarbij de posten van plaats wisselen. Na al deze
nachtelijke actie was het weer tijd om te ontspannen bij een film en vervolgens te
gaan slapen.
Zondag
Staat meestal in het teken van ‘niet al te vroeg opstaan’ en een ontbijt met een eitje.
Deze keer was geen uitzondering. Na het ontbijten stond een tripje naar de
‘Sporthoeve’ op het programma onder leiding van Remko. Ik was er niet bij maar ik
kan me voorstellen dat het iets met zwemmen te maken had -. Hierna hebben we
nog het clubgebouw opgeruimd en zijn we rond een uur of 12 weer naar huis
gegaan. We mogen weer terugkijken op een geslaagd en productief werkweekend.

Door Jort, ZV staf.
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Verjaardagskalender
januari
3
8
14

Hans Klaassebos (loods)
Jaffe van Herfwijnen (zeeverkenner)
Guus Mulder (zeeverkennersleider)

februari
3
5
8
15
16
24
29

Sabine en Danique ten Boer (beide dolfijn)
Romy Bos (dolfijn)
Youp Weusten (dolfijn)
Eline van der Bend (dolfijnenleidster)
Edwin Bloem (wilde vaart begeleider)
Buddy Vos (dolfijn)
Max Evenhuis (dolfijn)

maart
3
8
9
17
21
28
31

Dion Kadir (dolfijn)
Maarten Koningen (bever)
Biko Vos (zeeverkenner)
Ruben van Dalen (zeeverkenner)
Dilan Kadir (dolfijn)
Niels Pansier (zeeverkenner)
Buchan van Veen (loods)

april
4
7
14
16
17
22

Kim Snijders (zeeverkenster)
Robert Klijnsma (dolfijnenleider)
Daniel Defauwes (dolfijn)
Karst Maas (loods)
Wessel Garsten (dolfijn)
Tom Aarnts (zeeverkenner)

Note van de redactie: Sorry Mary voor het vergeten van jouw verjaardag in december. Als nog
gefeliciteerd!
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CWO
Bij de dolfijnen en zeeverkenners wordt de eerste
echte stap gelegd naar het kunnen zeilen. Dit houdt in
dat je de regels op het water kent, zoals
voorrangsregels en, natuurlijk, dat je veilig kan zeilen.
Voor het zeilen bestaan er drie diploma’s: CWO 1, CWO 2 en CWO 3; deze
diploma‘s zijn weer onderverdeeld in een deel theorie en een deel praktijk. CWO
staat voor Commissie Watersport Opleidingen. Deze diploma’s zijn een soort
rijbewijzen (vaarbewijzen dus) voor zeilers.
Het spreekt voor zich dat CWO 1 de makkelijkste is, deze opleiding is bedoeld voor
personen die nog nooit gezeild hebben. Tijdens de opleiding worden systematisch de
beginselen van het zeilen bijgebracht. Het diploma omvat de eenvoudige
basisvaardigheden zoals hijsen en strijken, sturen, bediening van de zeilen en
overstag gaan, aangevuld met de bijbehorende theorie over veiligheid en enkele
vaarregels op het water. Dit alles onder gunstige omstandigheden: een rustig
vaarwater en een matige wind (3 Beaufort).
Daarna komt CWO 2, cursisten die deze opleiding willen volgen, worden
verondersteld de beginselen van het zeilen, zoals behandeld in Kielboot I (CWO I), te
beheersen. Het diploma omvat naast de eerder genoemde basisvaardigheden ook
manoeuvres als opkruisen, aankomen aan hoger wal en man over boord, aangevuld
met de bijbehorende theorie. Alles onder redelijke omstandigheden: niet te druk
vaarwater, tot windkracht 4 Beaufort.
Als laatste is er CWO 3, het zelfstandig kunnen varen van een dagtocht is één van
de einddoelen van deze opleiding. Het diploma omvat zowel de basis- als de
gevorderdenmanoeuvres zoals aankomen aan hoger wal én lager wal, ankeren,
loskomen van de grond. Ook de theorie sluit bij het gevorderdenniveau aan. Dit alles
onder redelijke omstandigheden en t/m windkracht 6 Beaufort.
De meeste zeeverkenners en dolfijnen zijn nog bezig (of moeten nog beginnen) met
CWO 1. Sommige zeeverkenners zijn wel al bezig geweest met CWO 2, waarvan
enkele al hun CWO 2 theorie hebben behaald. Er is, jammer genoeg, nog geen één
zeeverkenner bezig met CWO 3.
Ons doel voor komend winterseizoen en daarna weer het vaarseizoen, is om de
leden op een nog hoger zeilniveau te krijgen. De kinderen die nog niet hun CWO 1
hebben zullen (nog verder) worden ‘geschoold’, zodat zij hopelijk dit jaar in ieder
geval hun CWO 1 theorie zullen behalen en als het dit vaarseizoen even mee zit ook
hun CWO 1 praktijk.
De kinderen die hun CWO 2 theorie hebben behaald zullen nog even getest worden,
of ze alles nog wel weten. Mocht dit niet het geval zijn wordt hun alles natuurlijk ook
weer uitgelegd. Ook wordt er gestreefd om ook hun het komende vaarseizoen de
praktijk te laten behalen, waardoor zij dus het volledige CWO 2 diploma zullen
behalen.
Voor CWO 3 zal er dus nog even gewacht moeten worden. Waarschijnlijk zullen de
eerste CWO 3 diploma’s in 2008 worden uitgereikt. Toch zullen we proberen om wel
al te beginnen met de CWO 3 instructies wanneer er kinderen klaar voor zijn.

Door Alec (Zeeverkenners Leiding)
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Kerstbrunch Dolfijnen
16 December 2006 was het weer zo ver, de
kerstbrunch! De reden waarom we in januari aan de
lijn moeten!
’s Ochtends rond tien kwamen de nog wat slaperige
maar hongerige Dolfijnen binnen met allerlei lekkernij
van eigen makerlij of uit de schappen. Vooral voor
de gene die het eerste binnen waren was het een
zware opgave nog veel te lang te moeten wachten,
al watertandend zagen zij er op toe dat er nog veel
meer lekkers naar binnen gebracht werd. Zo’n droom
ontbijt maak je immers maar één keer per jaar mee.
Vele ouders zagen we dan ook vertrekken met een
pijnlijke blik in de ogen, en hoogst waarschijnlijk
denkende: “was ik ook nog maar een Dolfijn”.
Om kwart over tien a half elf was het dan eindelijk zo
ver, de tafels gingen officieel open en iedereen kon
Bron: www.leeghwatergroep.nl
zijn/haar bordje vol laden. Iedereen nam wat hij of zij
lekker vond, en zo bleken de borden al gauw veel te klein. Daarom namen er nog
vele Dolfijnen een tweede/derde/vierde/…enz… bord met lekkernij. Ook dit jaar weer
zagen wij nieuwsgierige ogen, van collega leiding van de andere speltakken, om
hoekjes kijken om te zien of er nog een graantje mee te pikken viel. Gelukkig hadden
we een overvloed.
Na het eten leek de grote zaal wel op een waar slachtveld. Veel rommel en overal
hangende of onderuitgezakte kinderen. Tijd om de frisse lucht op te zoeken, hebben
we nog even een spelletje gedaan bij het afdakje. Waarna de dolfijnen voldaan naar
huis gingen. Weer een scouting jaar was afgesloten.
Iedereen nog een prettig 2007 toegewenst!
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Wist je dat ….
…de Leeghwatergroep het jaar weer traditioneel is begonnen
…er maar 1 wilde vaarder op de boerenkoolfuif was
…de Leeghwatergroep te vinden is op Hyves
…er binnenkort ook virtuele opkomsten zullen zijn
…de sleper plotseling verdwenen is van het terrein
…sommige mensen toch nog afscheid hebben kunnen nemen
…de nieuwe sleper er dus echt gaat komen
…deze medio april klaar is
…de laatste boten in onderhoud zijn
…de boten eind maart weer te water gaan
…het clubhuis vuurwerk en windkracht 9 heeft overleeft
…het clubhuis indien nodig dag en nacht wordt bewaakt
…dit gedaan wordt door de harde kern van de leiding en loodsen
…dat dolfijnen erg goed 'droog' kunnen roeien?
…ze dit heel snel onder de knie hadden?
…de wilde vaart een nieuw tijdverdrijf heeft gevonden
…dit bierdopjes plakken is
…de wilde vaart nog ongeveer 5000 dopjes kan gebruiken
…er 2 leider(ster)s papa en mama gaan worden
…zij toevallig samenwonen in 1 huis
…zij dus werken aan de toekomst van de groep
…de groep tegenwoordig de beschikking heeft over een mobiele bioscoop
…iedereen hiervan heeft kunnen genieten tijdens de boerenkoolfuif
…de bevers allemaal goed kunnen schaatsen?
…zij dit allemaal leren op de jaarlijkse schaats- en boerenkoolfuif?
…de leiding daarom erg trots op ze zijn?
…sommige bevers afspraken hebben moeten maken met Sinterklaas?
…een van de afspraken is dat Hippe Springveer niet altijd een klimpaal wil zijn?
…de bevers bijna op logeernacht gaan?
…het logeerweekend dit jaar maar uit een nachtje bestaat?
…de bevers evengoed op zondagmiddag moe zullen zijn?
…je de verhalen over het logeren in de volgende Overstag kunt lezen?
…er weer een gevaar op de weg is bijgekomen?
…dit komt omdat Dick zijn rijbewijs heeft gehaald?
…dat er dolfijnen waren die maar geen genoeg kregen van het schaatsen?
…de meeste dolfijnen niet gevallen zijn?
…de boerenkool er 's avonds goed in ging?
…zelfs grote Wessel niet genoeg van de boerenkool kon krijgen?
…de loodsen tegenwoordig 3 computer schermen hebben
…de schermen allemaal het zelfde beeld afspelen
…de loodsen vaak een broodje Unox eten
…er binnenkort een nieuwe vlaggenmast op het terrein staat
…deze eerst nog wit geschilderd moet worden
…iedereen nu weer op de hoogte is
…we in de volgende overstag weer verder gaan!
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februari
3/4
25/26

wilde vaart werkweekend
bever weekend

maart
5-10
24
31

Jantje Beton collecte
Nationale Scouting Dag
boten te water

april
13-15

Paroba

mei
17-20
19
26/27/28

Bacu
inleverdag stukjes Overstag
Admiralencup / Zeeverkennersweekend

Zomerkampen
7-14 juli 2007
15-21 juli 2007

Leeghwatergroep

zomerkamp dolfijnen, zeeverkenners en wilde vaart
zomerkamp loodsen
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