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Voorwoord
De zomervakantie is allang weer voorbij, de herfst is
begonnen en dus weer tijd voor een nieuwe Overstag!
Deze keer vol verhalen over het zomerkamp, de LWGcup, de RZW, de zwemwedstrijden en nog veel meer!
Nu deze Overstag klaar is kunnen jullie hem allemaal
lezen. En daarna………… Snel weer in de pen of achter
de PC om jouw stukje in de volgende Overstag te krijgen!
Veel plezier met het lezen en tot de volgende Overstag.
Verhalen, tekeningen, moppen, puzzels e.d. kun
je inleveren bij Marjon of mailen naar
overstag@leeghwatergroep.nl.
De uiterste inleverdatum
voor het volgende nummer
is 26 januari 2008 !!!

Hallo Allemaal!
Hier even een berichtje van mij, Hobbe! Ik wil langs deze
weg iedereen heel erg bedanken voor de kaartjes en
cadeautjes, die we gekregen hebben voor de geboorte
van onze dochter Amber. Binnenkort kom ik langs om
haar te laten zien en beschuit met muisjes of iets
dergelijks te trakteren. Waarschijnlijk is dat al gebeurd als
het overstagje uitkomt.

Hier nog even een foto van haar: wat
is ze mooi, he?
Groetjes en tot snel!
Hobbe (Eline) van de dolfijnen.
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Leeghwatercup 2007
Na tijden van organiseren was het dan eindelijk zover, de Leeghwatercup, voorheen nog
de 5-uursrace. Deze naam kon echter niet
meer bestaan aangezien de race dit jaar vier
uur duurde. Vanwege het eerste jubileum wou
de stam er iets nog mooiers van
maken. Met in de organisatie
Erwin, Reinier, Robbert en ik
(Joost), zijn wij rond januari begonnen met het organiseren van de
race met daarna de barbecue en
een zeeverkennersfeest.
Op 16 juni was het dan uiteindelijk
zo ver, de 5e cup kon van start
gaan. Traditioneel was het startpunt de McDonaldssteiger aan de
Nieuwe Meer. ‘s Ochtends kwamen alle groepen binnen druppellen. Er waren er iets meer deelnemers dan vorige jaren (nu 200
tegen maximaal 50 voorgaande jaren), dus
het was een gezellige drukte op de niet al te
grote steiger.

Na de opening kon om 12.00 de race van
start gaan. De bedoeling was om zoveel
mogelijk rondjes om de boeien met een lelievlet te maken. Door opdrachten goed te
beantwoorden konden de deelnemers nog
meer punten verdienen. Er konden zelfs nog
meer bonuspunten verdiend worden door het
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opdrachtflesje in de basket te gooien.
Vanwege een plotselinge onweersbui moest
de race iets eerder gestopt worden, maar dat
mocht de pret niet drukken. De vier barbecues stonden namelijk aan de andere kant

van het Nieuwe Meer (locatie Jollenpad) al
(bijna) klaar. Ook de rest, zoals de feesttent,
stond daar al opgebouwd. Gelukkig bleef de
regen beperkt tot één gigantische bui, zodat iedereen toch
buiten kon eten en daarna even
lekker wat kon voetballen. Na
het eten kon het feest van start
gaan. Het bleek dat het
‘Jumpen’ erg populair was/is
onder de Zeeverkenners, aangezien bij elk Jumpnummer de tent
weer volstroomde en de apparatuur van de dj bijna van de tafel
af trilde. Om 23.00 was het feest
afgelopen voor de deelnemers
en kon alle leiding nog even
gezellig de dag evalueren. Wij
(de organisatie) vonden het een
geslaagde dag en hopen dat het volgend jaar
net zo’n succes wordt.
Bij deze willen wij (nogmaals) alle medewerkers bedanken voor hun inzet! Dus: bedankt!
Joost
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Einduitslag Zeeverkenners
Plaats
1
2
3
4
5
5
7
7
9
10
11
11
11
14
15
15
18
18
20
20
20
20
20
24

Groep
Bootnummer
Tiflo
1548
Radboud
974
St. Maarten
1368
Tiflo
976
Sloterplas
1011
St. Maarten
1367
Tiflo
384
St. Maarten
1491
Sarto
1462
St. Maarten
1459
Tiflo
872
Tiflo
1547
Holendrecht
248
Sarto
1501
Erskine
83
Sarto
592
Radboud
851
Tiflo
340
Holendrecht
812
Radboud
437
Leeghwatergroep 1523
Tiflo
1317
Leeghwatergroep 1451
Leeghwatergroep 1366

Punten
17
16,5
15,5
14,5
14
14
13
13
12,5
12
11
11
11
10,5
9,5
9,5
8,5
8,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7.5
5

Einduitslag Wilde Vaart
Plaats
1
2
3
4

Groep
Bootnummer
Radboud
138
Leeghwatergroep 1551
Sarto
591
Holendrecht
85

Punten
14 (foto)
13
12,5
10
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Striphelden verslaan schurken
Ook de Dolfijnen zijn natuurlijk
weer op zomerkamp geweest. En
wel naar het zeeverkennerseiland
op de Kagerplassen.
Voordat zij daar ook echt naar toe
konden gaan, moest er eerst van alles
opgezocht worden. Daar begon de
leiding dus de week tevoren al mee.
Het podium werd weer open gemaakt
en alle spullen werden er onderuit
gehaald. Ook de kasten werden
nagekeken op mee te nemen spullen.
Alles werd in kratten gedaan en klaargezet.
De dinsdag erna gingen we alle kampeerspullen opzoeken en klaarleggen in de loods,
zodat alles vrijdags ingeladen kon worden in
de vrachtwagen.

De eerste zaterdag begon voor de leiding al
vroeg met het uitladen van de vrachtwagen
en daarna het opzetten van de tenten. Toen
dit alles gedaan was, kwamen de kinderen.
Nadat iedereen zijn spullen in de tenten had
geïnstalleerd, was het tijd om iets te drinken
en alle kampregeltjes nog maar eens even uit
te leggen. Tevens hebben we het kampterrein
verkend. Omdat het weer nog lekker was, zijn
we ook nog maar even gaan zwemmen.
Nadat iedereen uitgezwommen was en we
gegeten (bereid door onze kookstaf Otak en
Rob) en gecorveed hadden, was het tijd om
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het thema te gaan uitleggen. Alle slechteriken
uit de strips hadden zich verzameld en besloten om zich met zijn allen tegen de striphelden te gaan keren. Na de thema-uitleg gingen
we nog even lekker rennen en spelen en toen
naar bed. Om 12 uur ’s nachts werd iedereen
weer uit z’n bed gehaald om een nachtgeluidenspel te doen. Toen iedereen alle posten
weer had gevonden ging iedereen weer naar
bed en ging eindelijk slapen.
Zondag was het Suske en Wiske dag. We gingen met de tijdmachine naar het verleden om
te kijken of we aanwijzingen konden vinden
om te achterhalen wat de slechteriken van
plan zijn. Door middel van allerlei spelletjes
kreeg ieder groepje een stukje van de brief.
Na deze spelletjes werd het tijd om te gaan
zwemmen, want het was best wel warm. Ook
werd de nieuwe buikglijbaan uitgetest en hij
deed het geweldig. Otillius bedankt voor het
maken. Na het zwemmen werd het tijd voor
de kampdoop. Iedereen die voor het eerst
mee was op kamp (of nog niet gedoopt was)
werd gedoopt. Na de kampdoop werd er
weer gezwommen en daarna lekker even niksen of zelf even wat leuks doen. Na het avondeten en het corvee, moest er nog 1 spel
gedaan worden om de laatste stukjes van de
brief te bemachtigen. Dit werd gedaan door
middel van een ruilhandelspel. Ze kregen als
start een doosje lucifers en moesten dit ruilen
voor iets groters. De uiteindelijke buiten,
waren een tuintafel, een verhuisdoos en een
pallet (altijd makkelijk voor een kampvuur). Na
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dit spel was de brief compleet en konden we
weer terug naar het heden. Daarna was er
een kampvuur, waar we ook nog broodjes
hebben gebakken.

Maandag was de dag van Willie Wortel. ’s
Ochtends gingen we eerst zeilen. Tenminste
dat was de bedoeling. Het rommelde de hele
ochtend al wat en nadat we besloten hadden,
dat we toch zouden gaan, begon het toch
ineens heel donker te worden en heeeeeel
hard te regenen en onweren. We hebben
eerst maar even geschuild bij de WV (we
waren namelijk al bij de boten) en toen het
wat minder hard regende gingen we maar
weer terug naar ons eigen kampterrein. Daar
hebben we kaartjes gemaakt voor het thuisfront en lekker Donald Duckjes zitten lezen,
knutselen, spelletjes doen. Na de lunch was
het tijd om bij Willie Wortel langs te gaan.
Daar gingen we een outfit maken. Een bril van
plastic bekertjes, een jas (en andere kledingstukken zoals rokjes, mutsjes, petjes enz.)
van een vuilniszak en aluminiumfolie. Ook
werden er raketten gemaakt van plastic flessen en een fietspomp. Na de overheerlijke
macaronimaaltijd gingen we weer een poging
wagen om te gaan zeilen. Het was nu wel
mooi weer en het waaide ook nog. Is weer
eens wat anders dan overdag zeilen.
Dinsdag was de dag van Asterix en Obelix.
Daar moesten we eerst een menu gaan
maken en de benodigdheden opschrijven. Op

de fiets zijn we daarna na Leiden gegaan.
Nadat we bij de Burcht aangekomen waren,
moesten we daar eerst zakjes met snoepjes
gaan zoeken. Dit voor de broodnodige energie. Nadat we even in de
Burcht hadden rondgelopen
gingen we in groepjes de stad
in om ons zakgeld uit te geven.
Bijna iedereen heeft wel iets
leuks kunnen vinden. Nadat
iedereen zijn geld had uitgegeven zijn we verder gelopen om
de inkopen voor ons avondeten te gaan kopen. We kregen
per groepje een boodschappenlijstje en een leiding mee en
gingen op zoek naar onze
spullen. Toen iedereen alles
had, zijn we teruggelopen naar
de fietsen en teruggefietst naar
het kampterrein. Toen het eten
klaargemaakt (hoofdzakelijk
door de kookstaf) en na het corvee gingen we
film kijken bij de WV in de tent. Zij hadden de
groene tent omgebouwd tot bioscoop. We
hebben een film van Lucky Luuk gezien.
Tijdens de film lekker een ijsje gegeten. Na de
film was het weer de hoogste tijd om naar
bed te gaan.

Woensdag gingen we op avontuur met Kuifje.
We gingen een molentocht varen. Op de
Kaag staan namelijk erg veel molens. We kregen allemaal een fototoestelletje mee en
moesten de molens die op de kaartjes ston-
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den op de foto zetten. Sommigen zetten niet
alleen de molens op de foto maar ook andere dingen. De foto’s zijn overigens te bekijken
op www.leeghwatergroep.nl onder het kopje
foto’s en dan Dolfijnen. Onderweg hadden we
ook nog een post en daar moesten we het
uitzicht tekenen. Omdat het eigenlijk best wel
goed waaide, waren we redelijk op tijd weer
terug. Iedereen kon nu nog even iets voor
zichzelf doen, want na het eten (traditioneel
pannenkoeken) zouden de ouders komen.
Dat is namelijk altijd op woensdag. Tijdens
deze ouderavond werd er ook nog een roeiwedstrijd gehouden. Één keer raden wie er
gingen winnen. Dit was een boot met leiding.
Na de roeiwedstrijd was het tijd om de ouders
weer uit te zwaaien en om naar bed te gaan.

Vrijdag was de dag dat de slechteriken zich
zouden verzamelen in de buurt van de molen.
Dat was wat er in de brief stond. Nadat we
eerst ’s morgens nog lekker gezeild hadden,
gingen we ’s middags de schurken verslaan.
Iedereen kreeg een waterpistooltje en er was
een heleboel munitie in de vorm van waterballonnen. Ze zijn overigens eerder op dan
dat je ze allemaal hebt gevuld met water.
Toen de schurken verslagen waren konden
wij weer rustig gaan spelen en zwemmen.
Toen was het tijd voor ook al weer een traditie: de bbq op vrijdag als afsluiting. Nadat
iedereen zijn buikje rond had gegeten was het
tijd voor de laatste corvee en daarna kwam
de rechtbank. Zo waren er bijvoorbeeld als
straffen: de jongens de rest van tijd laten

Donderdag was de dag van Casper (vraag
maar aan Otillius wie dat precies is). Met
Casper gingen we lekker de hele dag naar het
zwembad. Het plan was om naar het strandje
te gaan, maar daar was het net even een beetje te koud voor. Na de hele dag daar gebivakkeerd te hebben, waren we toch wel een
beetje hongerig geworden en hebben we lekker patatjes gegeten. Toen weer teruggefietst.
’s Avonds nog een aantal spelletjes gedaan
en lekker kampvuur gemaakt en daarna lekker naar bed.

staan, omdat ze iedere keer tijdens het eten
de bankjes omgooiden, Daniël Dr. rondjes
rond de kring laten rennen, omdat hij alleen
rende als hij naar het toilet moest, Jasper een
broodje kaas laten eten, omdat hij alleen
smeerkaas lust, Annabelle en Donja een drol
(gemaakt van ontbijtkoek en water) laten
vasthouden, omdat ze iedere keer als ze het
woord poep hoorden verschrikkelijk hard
moesten lachen, Jochem (van de WV) een
rondje eiland laten lopen met een blad met
bekertjes water, omdat hij altijd wel iets
omgooide, Francis alle papiertjes laten oprui-
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men en zo waren er nog een paar, maar die
weet ik even niet meer. Na de rechtbank
nog even kampvuur en toen naar bed.
Zaterdag (helaas al weer de laatste dag)
was de grote opruim en afbraak dag. Alle
spullen moesten weer ingepakt worden
en de tenten weer afgebroken. Toen alles
weer opgeruimd was kon het naar de
overkant en de vrachtwagen in. Toen de
kinderen naar huis en het kamp zat er
weer op. Alleen nog even alle zooi in het
clubhuis opruimen dan ……
Het was weer een erg geslaagd kamp en
hierbij wil ik natuurlijk ook de kookstaf
hartelijk danken, dat zij zo goed voor ons
gezorgd hebben deze week. Otak en Rob
… hartstikke goed. Volgend jaar weer??

Als een dolfijn in het zwembad
Ook dit jaar deden de Dolfijnen weer mee met de zwemwedstrijden. We waren deze
keer met 21 kinderen aanwezig en gingen er vol goede moed heen We hoopten op
veel overwinningen en we wilden natuurlijk de wisselbeker weer mee naar huis
nemen. We hadden dus weer echt een doel dit jaar.
3 moesten de band duwen. Het ging erom
wie er het snelst aan de overkant kwam. Het
ging heel goed in onze heats. Toen er uiteindelijk een finale voor de schoolslag gezwommen moest worden, stonden er een aantal
Dolfijnen van de Leeghwater in de finale.

We begonnen met de schoolslag en daar
bleek al snel dat er een aantal onder ons heel
hard konden zwemmen. Daarna kwam het
vlot varen. Ook daar bleek weer dat we goede
teams hadden. Het vlotvaren ging dit jaar
weer heel anders dan het vorige jaar. Dit keer
moesten we onze eigen vlotten meenemen.
Wij hadden gekozen voor banden. Er moest 1
iemand in de band gaan zitten en de andere

Na deze onderdelen kwam de vrije slag en de
estafette. Ook voor de vrije slag was er een
finale waar onze Dolfijnen vertegenwoordigd
waren. Bij de estafette ging het ook weer erg
goed. Na deze onderdelen was er nog een
afvalrace. Daarbij moest je zo snel mogelijk
van de ene naar de andere kant van het
zwembad zwemmen. Degenen die het laatst
bij de kant waren vielen af. Marloes bleef als
één van de drie laatste over. Helaas won ze
het niet. Na al het serieuze harde zwemmen,
was er nog even tijd om met de leiding in het
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water te dollen.

dat jullie heel erg goed je best hebben
gedaan.

Ook heeft Lola nog een prijsje gewonnen,
omdat zij erg mooi verkleed was als ijskonin-

Namens de leiding:

De medaille-oogst was als volgt:
Zilver vrije slag:
Marloes
Brons vlotvaren:
Francis, Marloes, Lars, Jennifer
Zilver vlotvaren:
Casper, Donja, Wessel, Wendy
Brons estafette:
Max, Francis, Wessel, Richelle
Goud estafette:
Lars, Donja, Casper, Marloes

GEFELICITEERD!

gin. Het thema was namelijk Antarctica en je
mocht verkleed komen. Overigens waren jullie allemaal wel leuk uitgedost. De jury vond
dat onze groep er wel het meest aan gedaan
had.
Nadat al deze medailles aan ons waren uitgereikt, bleek ook nog dat we de wisselbeker
hadden gewonnen. Ons doel was bereikt. Nu
moeten we hem natuurlijk volgend jaar weer
verdedigen. Ga dus alvast maar in training
voor volgend jaar. Dan gaan we zeker weer
meedoen. De medailles en de beker zijn binnenkort te bewonderen in de prijzenkast. Ook
staan er binnenkort een aantal foto’s op de
site.
Wij als leiding zijn erg trots op jullie en vinden

Zomerkamp zeeverkenners
Afgelopen zomer was het zover toen begon zomerkamp van scouting in de Kaag. We
begonnen met de tenten opzetten en het was mooi weer. Toen vertelde de leiding over
het thema. Dat was in 8 dagen rond de wereld.
Elke dag stond in het teken van een ander
land. Iedere dag aten wij ander eten, toen het
avond werd gingen we slapen. Het was ochtend toen gingen we door de doeltjes die
aanwezig waren iedere dag voetballen, dat
was leuk. Naast voetballen mochten we ook
zwemmen. Paddy had zelfs een eigen sport
bedacht: het koppen van een granaat. Vooral
het publiek vond die sport erg amusant. Die
avond hadden we dropping het was moeilijk
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maar wel leuk. Die ochtend mochten we voor
één keer lang uitslapen. Dat was erg leuk. We
hadden ook nog roei wedstrijd die uiteindelijk
is gewonnen door Maarten (Meijer) dat was
het einde van het zomerkamp (oh ja?) we
vonden het leuk.
Door: Erik, Niels en Maarten.

Leeghwatergroep Badhoevedorp

Uit het zomerkamplogboek
van bak 1451 – Vijfhuizen
Donna, Kim, Jaimy, Esmee

water. We moesten wrikken en bomen. Dat
was eerst best moeilijk, maar alles is gelukt.
Die avond hebben we rijst met chinese
stukjes gegeten. De jury was (hopelijk) erg
onder de indruk.
Dag 3: Maandag 9 juli Mexico!
Het was vandaag een erg gezellige dag,
alleen regende het wel heel erg. We moesten
ook met onze eigen tent een toneelstukje
maken. Van de grote meiden ging over
iemand die TV keek en bij de kleine meiden
ging het over Guus. De toneelstukjes
moesten over Mexico gaan, je trok een
papiertje met vier woorden en die moesten er
in voor komen. De kleine meiden werden
eerste en de grote derde. In de avond aten we
wraps, dat was erg lekker (hopelijk vond de
jury dat ook). In de avond was het ook
gezellig bij het kampvuur en ook in de tent.

Dag 1 : Zaterdag 7 juli
We Kwamen aan op de Kaag! De meiden
moesten even uitrusten (dat moet wel met 12
tassen) , en daarna konden we aan de slag
met de tent. Dit verliep heel goed. Het thema
van het kamp is “Landen”. Wij hadden heel
veel spullen mee voor het thema en hingen
deze al gauw op. Deze middag was het wel ff
relaxt! Heerlijk in het zonnetje. Het avondeten was
tomatensoep (met neppe
ballen) en broodje knakworst.
Na het eten gingen we even
genieten van het weer, door
middel van zeilen. We hebben na het zeilen Marcella’s
verjaardag gevierd.

Dag 4: dinsdag 10 juli
Altlantische Oceaan
Vandaag hebben we de Atlantische oceaan
over geroeid om naar de Digros te gaan.
Iedereen heeft lekkere Chocolade gekocht en
gegeten. Wij hebben niet echt meer gedaan
dan de hele dag roeien maar het was wel
gezellig. We mochten vandaag zelf ons
Atlantische eten kopen. Wij aten: Haaienvlees
met zeewier en op het eilandje in de Atlantische
Oceaan hebben we bij een boer aardappelen
gehaald. Vandaag moesten we vroeger gaan
slapen, maar iedereen was ook wel moe.

Dag 2 : Zondag 8 juli
China!
Die ochtend begon met een
goed ontbijt ‘tosties’. Het
thema van de dag was
China. We hebben een grappig spel gedaan op het
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Dag 5: Woensdag 11 juli
Afrika!
Deze nacht om 2 uur werden we ons
bed uit gesleurd om een vet
spannend de droping te gaan doen.
Gelukkig wisten we snel de weg te
vinden en waren we het eerst op het
terrein geaariveerden konder we
lekker warme chocomel drinken en
ons warme bedje in gaan. We werden
de volgende ochtend/middag om 12
uur wakker.
’s Avonds aten we een lekker kippetje en saus. O Nee! Alle saus ging over
het gras. Nieuw recept: kip _ saus & gras en
zand. Daarna kwamen de ouders wat heel
gezellig was.

hebben we allemaal macaroni gegeten met
smack. Deze dag was heel leuk met nieuwe
dingen zoals een andere slaapplek.

Dag 6: Donderdag 12 juli
Het begon al vroeg voor het kader want wij
moesten vroeg op en alles afbreken. Wij hadden namelijk een hike. We moesten naar het
Braassemermeer. We gingen hier overnachten. We hadden heerlijke douches en hygienische toiletten. Er was wel veel eendenpoep
We hadden ´s avonds heerlijke fikandelletejs,
bezorgt door de Wilde Vaart. De andere
Scoutinglieden (de kleinere) bleven gewoon
op hetzelfde kamp. Zij hebben gezeild voor
CWO 1 en lekker gezwommen. ’s Avonds

Dag 7: Vrijdag 13 juli
Het kader kwam rond 5 uur terug van de hike.
Zij hadden de hele dag gezeild, gejacht en
geroeid. Het was wel zwaar maar het is wel
gelukt. Ook soms even een sleepje gevraagd
want soms waren we het even zat. De kleine
meiden hebben zich ook goed vermaakt. Af en
toe eens een duikje nemen en nog een beetje
zielen voor CWO 1. Maar ook een dasring
maken van hele mooie kleuren. En ze hebben
daar ook armbandjes mee gemaakt. In de
avond deden we rechtbank dat was heel leuk.
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Zomerkamp Loodsen
Ook de loodsen gaan op zomerkamp, beter bekend als BomeBamp! De loodsen zijn de
leden van boven de 18, ook de leiding dus. BomeBamp is elk jaar weer het grote
evenement, waar wij allemaal naar uit kijken.
Onze week begon op 14 juli, op de Kaag, op
de plaats waar de week ervoor de Wilde Vaart
zat. Nadat degenen die de week ervoor leiding waren geweest even naar huis waren
geweest om zich enigszins op te frissen en
van alles te wassen kon het feest beginnen.
Het weer was goed, dus zijn we meteen gaan
zwemmen. De rest van de week hebben wij
nog heel vaak gezwommen. Dit was meestal
in combinatie met het omdraaien van onze
motorvlet “Waterwolf”, ofwel: bootje draaien!!! Het was best knap hoe wij ons daar uren
mee konden vermaken. Na het bootje draaien
konden wij de nog volgelopen boot gewoon
als bad gebruiken, natuurlijk wel met een
beetje badschuim erbij. Hierin konden wij
heerlijk zitten na het zware bootje draaien. Op
de tweede avond hoorden wij ergens in de
verte muziek, dus dat moesten wij even uitzoeken. Het bleek een feest te zijn naast de
Starttoren vanwege het begin van de
Kaagweek, hier hebben we een leuke avond
gehad. Op maandag kregen wij aan het einde
van de dag een beetje last van zeer heftige
regenval. De regen kwam met bakken naar
beneden, gelukkig waren wij van tevoren
gewaarschuwd, dus konden wij ons voorbereiden. Helaas was toch een van onze slaaptenten ondergelopen, zodat alle spullen van
Paul helemaal nat waren. Maar gelukkig was

het de rest van de week meestal droog, zodat
alle kleren tegen het einde van de week wel
weer droog waren. Tijdens deze week was
Reinier jarig, hij heeft daarmee de leeftijd van
21 bereikt. Dan rest mij nog een ding om te
zeggen: hé kijk, een banaan!

Jort
Karst
Reinier
Dick
Hans
Fleur
Paul
Robbert
Joost
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Zeeverkenners op de roei, zeil en
wrikwedstrijden
Met zeilen moesten we heel vroeg op de steiger zijn. We werden
gesleept naar het Jollepad. De jongens hadden 2x een valse start
gehad! Er was ook heel weinig wind zodat je haast niet vooruit ging.
Jammer genoeg hadden we niks gewonnen.
De volgende dag waren de roei en wrik wedstrijden. Er waren verschillende afstanden: voor de jongens junioren waren er de afstanden 200
m., 500 m. en de 1000 m. Op de 200 m. was de bak van Tom, Koen,
Paddy, Jochem en Biko de snelste en daardoor werden we eerste. Op
de 1000 meter werden we eerste in de groep en 4e in het eindclassement. Op de 500 meter werden we in de groep 2e en 4e in het eindclassement. En dat was wel balen.

Jochem, Biko en Maarten

Foto: Coen van Diemen
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Zeeverkennersnieuws
Nu we dit schrijven, hebben we ondertussen afscheid genomen van Lisa en Jaffe.
Lisa heeft de zeeverkenners verlaten omdat ze op topniveau gaat turnen en Jaffe
omdat hij gaat verhuizen naar het hoge noorden, naar Uitgeest.

Het vaarseizoen loopt ten einde. We zullen
nog maar een paar keer hebben om te kunnen zeilen (als het tenminste niet te hard
regent). Gelukkig kunnen we terugkijken op
een mooi en succesvol vaarseizoen. Zo heeft
Biko zijn CWO1 gehaald en we gaan nog flink
oefenen met de andere zeeverkenners.
We kunnen wel zeggen dat we een mooi
zomerkamp hebben gehad met de zeeverkenners op De Kaag. Overal in Nederland
schijnt het geregend te hebben, maar wij
hebben nauwelijks slecht weer gehad. We
hebben dit jaar weer een vol programma
gehad, waaronder zeilen, veel zeilen, roeien
en wat landactiviteiten. Ook de dropping en
de plundertocht maakten weer deel uit van
het progamma. De jongens zeeverkenners
hebben dit jaar ook bewezen dat ze stevig
kunnen roeien. De Loodsen moesten flink
zweten om de jongens achter zich te laten.
Dat ze ook echt kunnen roeien, lieten ze een
paar maanden later op de RZW zien, door
eerste te worden op de 200 meter.
Ook de RZW mag weer een succes
genoemd
worden.
Hoewel er tijdens de zeilwedstrijden geen prijzen
gewonnen werden, werd dit
ruimschoots goed gemaakt
op de tweede dag op de
onderdelen roeien en wrikken. De prijzenkast begint nu
echt te klein te worden. Ook
kunnen we zeggen dat Tom,
Biko en Kim goed werk verricht hebben op het onderdeel wrikken. Zonder echte training wisten ze zich goed staande te
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houden tussen het wrikgeweld van de andere
groepen. Met een beetje oefening kunnen we
volgend jaar nog meer prijzen in de wacht slepen.
Voor de komende paar opkomsten staan er
nog enkele dingen op stapel. Zo zullen we
ook dit jaar weer deelnemen aan de zwemwedstrijden, gaan de boten er weer uit en
wordt er natuurlijk weer Sinterklaas en kerst
gevierd. Na de boerenkoolfuif in het nieuwe
jaar, zullen de zeeverkenners helemaal zelfstandig hun boten gaan onderhouden en gaat
er weer gewerkt worden aan het CWO. Het
beloofd dus weer een drukke en gezellige
periode te gaan worden bij de zeeverkenners!
De zeeverkennersstaf.

Leeghwatergroep Badhoevedorp

Zwemwedstrijden Amstelveen
2007 Zeeverkenners
Met slechts zeven zeeverkenners gingen wij dit jaar naar de zwemwedstrijden
in Amstelveen. Dat je niet met een grote groep hoeft te zijn om te winnen is
weer eens bewezen.
Biko haalde twee medailles op de individuele
onderdelen, namelijk een tweede plaats op
de schoolslag en een eerste plaats op de vrije
slag
Maar ook op de groepsonderdelen deden ze
het goed. Bij het vlotvaren haalden Wessel,
Biko, Tom en Paddy de tweede plaats en bij
de estafette haalden Buddy, Casper en
Jochem ook de tweede plaats.

Allemaal in de prijzen dus en dit leverde
onze groep, net als bij de Dolfijnen, de
wisselbeker op.

Overstag oktober 2007

15

Leeghwatergroep Badhoevedorp

Maatschappelijke stage
Dit schooljaar, 2007-2008, gaan de eerste middelbare scholieren op maatschappelijke stage.
Ze maken kennis met de Nederlandse samenleving onder het motto ‘doe iets voor een ander
en leer er wat van’. Onze Scoutinggroepen hebben in totaal zo’n 6.200 leden (explorers van 14,
15 jaar) die dit schooljaar op stage zullen gaan.
Bij hun eigen Scoutinggroep!
Onze explorers gaan straks op zoek naar stageplaatsen en onze Scoutinggroepen zijn
tegelijkertijd verenigingen waar heel goed een
maatschappelijke stage gelopen kan worden.
Daarom heeft Scouting op verzoek van het
ministerie van OC&W een voorstel gedaan
om onze explorers de mogelijkheid te bieden
bij hun eigen Scoutinggroep hun maatschappelijke stage te lopen.

Voordelen voor Scouting
En wat levert dit ons verder op? Het grote
voordeel ligt bij onze explorers. Binnen de
Scoutinggroepen worden deze jongeren
gestimuleerd om zelf hun programma’s te
bedenken en te organiseren. Door de maatschappelijke stage zullen de explorers leren
om zelfstandig vrijwilligerstaken uit te voeren
én om zelf begeleiding te geven aan het
vriendje of vriendinnetje. De groepsleiding
houdt hier toezicht op, maar hoeft
er weinig extra tijd in te investeren.
En omdat het begeleiden van jeugd
zo ongeveer de core-business van
onze Scoutinggroepen is, hoeven
we er ook niets extra’s voor op
touw te zetten.
Daarnaast krijgen we door de
maatschappelijke stage extra
‘handjes’ binnen Scouting, leggen
we goede contacten met scholen,
en wordt de kans groter dat onze
eigen jeugdleden doorstromen
naar vrijwilligersfuncties.

Stage in de praktijk
Het voorstel houdt in dat explorers sámen
met een vriendje of vriendinnetje van school
stage kunnen lopen. Eén deel van de stage
doen ze dan binnen hun eigen groep en het
andere deel bij het vriendje of vriendinnetje
op de club. Dat laatste kan van alles zijn;
voetbal, muziek, etc.
De stage binnen de eigen groep wordt
gedaan bij een andere speltak. De explorer
introduceert de klasgenoot en samen doen ze
allerlei vrijwilligerswerk.
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Bezoek staatssecretaris
Volgens het voorstel kunnen er al gauw tussen de 5.000 en 10.000 scholieren bij
Scouting stage lopen, waarvan de helft
bestaat uit onze eigen leden. Het ministerie
vindt dit een creatief plan en is er blij mee.
Om dit te onderstrepen heeft staatssecretaris
Marja van Bijsterveldt op de Scout-In een
intentieverklaring met Scouting ondertekend
en over dit onderwerp gedebatteerd.

Leeghwatergroep Badhoevedorp

Kerstactie 2007
De kerst staat al bijna voor de deur en wegens succes herhaald, de kerststukjesactie!
Om het laatste stukje van de sleper te betalen
houden we dit jaar weer een kerststukjesactie. Het is de bedoeling dat ieder lid (en
leiding) zoveel mogelijk kerststukjes
verkoopt. Des te meer kerststukjes er
verkocht worden, des te sneller de sleper
geheel is afbetaald en er misschien nog wel
geld overblijft voor iets anders voor je eigen
speltak!

Op 3 november krijgt ieder lid een brief/envelop mee waarop je de namen kunt schrijven
van degene die een kerststukje van je wilt
kopen. Op de brief/envelop staan de foto’s
van de kerststukjes waar je uit kunt kiezen en
de prijzen erbij. Het is de bedoeling dat je de
envelop uiterlijk 17 november weer aan je
leiding teruggeeft. Wanneer iedereen de
kerststukjes kan komen ophalen zullen we in
de brief vermelden.
Wij beloven dit jaar weer leuke en
verschillende kerststukjes voor iedereen uit te
zoeken, zorgen jullie er dan voor dat we er
veel gaan verkopen?
Groetjes,
Mary en Marjon

Overstag oktober 2007
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Wist je dat...
... fotomodellen geen koffiemolens zijn?
... je aan Annabelle kan vragen waar dit op
slaat?
... we een erg leuk zomerkamp hebben
gehad?
... je het verslag daarvan kan lezen in deze
overstag?
... dolfijnen jongens niet stil kunnen zitten
op een bankje tijdens het eten?

... Kim en Jaimy de vlag moesten hijsen bij
de opening van de RZW?
... dit heel soepel ging (voor hun doen dan)?

?

... de RZW organisatie het hele wedstrijdreglement –tig keer uitgedraaid had voor
de deelnemers?
... er alleen geen kaart bij zat?

... de zeeverkenners zelfs tijdens de wedstrijden nog aan het eten en drinken
waren?

... zij regelmatig staand hebben gegeten?

... Evert Jan op de dag van de roeiwedstrijden net op tijd was om de spullen te
brengen?

... wij tijdens zomerkamp bijna alle molens
hebben gezien op de Kaag?

... dit kwam omdat hij zich eigenlijk verslapen had?

... Otak en Rob onze kookstaf waren tijdens het kamp?

... de dames een bak samen met dames van
de Radboudgroep uit Amstelveen geroeid
hebben?

?

... wij Rob volgend jaar wel weer mee willen
hebben als kookstaf?
... iemand vond dat Daniël Dr in slow motion
rent?
... alle leuke wist je datjes van zomerkamp
kwijt zijn?

?

... de Radboud dit jaar op de RZW wel
vaker een boot, materiaal of mensen uitleende aan andere groepen?
... Kim best wel goed kan wrikken?
... Ze hiervoor nauwelijks getraind had?

... ik (Panka) ze nu dus niet meer weet?

... zowel Tom als Biko gewrikt hebben?

... je het dus met deze bovenstaande moet
doen?

... dit ook heel goed ging?

... Jochem niet heeft gezwommen?
... EJ altijd vrolijk is?

... Paddy in de poepsloot is gevallen?

... de leiding ook in was voor voetbal?

... Casper met al zijn kleren in het water
was gevallen?
... Job expres met al zijn kleren in het
water was gesprongen?

... de jongens van de zeeverkenners erg
hard kunnen roeien?
... ze maar vier seconden langzamer waren
dan de Loodsen op de 200 meter?
... de Loodsen dit best wel een eng idee
vinden?
... de wilde vaart heel groot word
... Joren bij de wilde vaart weg is

... de damesbak bij de eerste ronde zeilen
niet in de gaten hadden dat het startsein al gevallen was?

... hij naar Frankrijk is verhuist

... ze dit pas ontdekten toen de Open klasse zeilen al gingen starten?

... ze nog niet weten wat ze ermee gaan
doen

... het weer op de RZW weer echt RZW
weer was?

... de wilde vaart voor het eerst sinds 4
jaar weer een vrouwelijk lid krijgt?

... Je dus niet wist waar de wind vandaan
kwam?

... de wilde vaart het hele jaar een kerst
boom heeft
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... de wilde vaart ongeveer tienduizend
dopjes verzameld heeft

Leeghwatergroep Badhoevedorp

... de wilde vaart al voorbereid is op kleine
nieuwe wilde vaardertjes
... je bij de wilde vaart wel eens een pak
hagelslag kan vinden in de koelkast
... er bij de wilde vaart 1050 liedjes op de
computer staan
... het grootste deel nooit geluisterd
wordt?
... de loodsen deze keer ook heel veel wistje datjes hebben?

... Dick zijn slaapzakje in de Kaag wast?
... de winkelwagentjes in Leiden op slot
springen als je er mee naar je auto loopt?
... Fleur (ja die ook met zv zomerkamp mee
was) de nieuwe aanwinst van de Stam is?
... de Loodsen ook aan de zwemwedstrijden
meegedaan hebben?
... zij een heel goed vlot hadden?
... zij na de wemwedstrijden naar de afterparty zijn gegaan?
... Reinier het daar erg gezellig vond?

... de Waterwolfstam dit jaar de 5e LWGcup georganiseerd heeft?

... we in het loodsenlokaal tegenwoordig
een passieve USB-hub hebben?

... er ongeveer 200 deelnemers aan mee
hebben gedaan?

... je Remko maar moet vragen wat dat
precies is?

... dit volgend jaar weer plaatsvind?
... de Loodsen zomerkamp ‘Bomebamp’ noemen?

... Erwin zijn pooltafel op het clubhuis
heeft gezet?

... zij één week na de andere speltakken op
bamp zijn gegaan?

... het alleen nog de vraag is waar deze
kan staan?

... dus maar één tent op hoefde te bouwen?

... de stam Lelievlet No 37 van de
Erskine leent?

... zij ook plezier kunnen hebben met een
lelievlet als deze op-zijn-kop ligt?
... het erg hard kan regenen op Bamp?
... het ook erg mooi weer geweest is?
... Marijn een paar dagen op Loodsenkamp
is geweest?
... hij een eigen tent toegewezen heeft
gekregen?
... er ook nog een feestje in de
buurt was?
... Ronnie daar in een band speelt?
... daar aardige mensen waren die na het
feest met ons meeliepen?
... EJ nieuwe tenstokken van Paul heeft
gewonnen?
... als je Paul heet, je beter geen weddenschap aan kan gaan met EJ?
... Robbert op de gekste plekken in
slaap valt?
... dit de andere Loodsen wel eens
zorgen baart?
... er een week lang elke dag een
weerbericht op het Zeeverkennerseiland
is gemaakt?

... deze Vlet van de winter in de LWGkleuren geschilderd moet worden?
... de Loodsen heel hard kunnen roeien op
de RZW?
... ze eigelijk dus gewonnen zouden
moeten hebben?
... de nieuwe sleper ondanks zijn asociaal
grote afmetingen toch in de Bosbaan past?
... de Zeeverkenners de Bosbaan de
‘Bosbaai’ noemen?
... Edwin zijn mobile telefoon in het water
heeft laten vallen tijdens de RZW?
... Fleur deze opgedoken heeft van 5 meter
diepte?
... die telefoon toen toch al stuk was?
... Jeroen foto’s gaat maken op de
Nationale Jamboree 2008?
... dit een evenement voor landscouts is?
... de Loodsen natuurlijk nog veel meer
wist-je-datjes hebben maar dat het
allemaal niet in het Overstagje past?
... je nu weer helemaal op de hoogte bent?
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Agenda
November
3
9/10/11
10/11
16/17/18

Boten uit het water
Werkweekend wilde vaart
Werkweekend loodsen
Dolfijnenweekend

December
1

Sinterklaasfeest

15

Laatste opkomst 2007

Januari
5
11/12/13

Boerenkoolfuif (eerste opkomst 2008)
Werkweekend zeeverkenners

Zomerkampen
28 juni-5 juli

Zomerkamp Dolfijnen

28 juni-7 juli

Zomerkamp Zeeverkenners

5 juli-13 juli

Zomerkamp Wilde vaart

5 juli–13 juli

Zomerkamp Loodsen (voorlopig)
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Gebroeders Baars & Breekhoorn B.V.
Hoofdweg 298 Hoofddorp
023 - 555 12 79 / 023 - 555 16 70
www.gebr-baars.nl

VERHUISDIENSTEN








nationale- en internationale verhuizingen
gespecialiseerd in seniorenverhuizingen
verhuisdirigentie
grenzeloos verhuizen naar alle
werelddelen
geklimatiseerde meubelopslag in
containers
antiek en kunstvoorwerpentransport
uitstekende referenties

UTS CORS DE JONGH
Sloterweg 312
1171 VJ BADHOEVEDORP
Telefoon 020 - 5858800
Fax
020 - 6134878
info@utscorsdejongh.nl
www.uts.nl
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