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bevers: Sietske Hiemstra
blauwe vogels: Sanne Heemink
meisjes welpen: Lisanne van Heijningen
jongens welpen: Evelien Bosman
meisjes scouts (padvindsters): Celeste Alink
jongens scouts (verkenners): Job Hoogenboom
explorers: Menno van Lochem
Wamahemoka stam: vacant
WKD+: Nienke Hobbelt
T.R.I.S.: vacant

Bart van der Lugt

boek.vlg@hotmail.com
06 4848 9771
Potterstraat 71, 6921 ME Duiven

VLG zwart op wit wordt gepubliceerd via www.vaandrigleppinkgroep.nl.
Wil je het groepsblad direct ontvangen, stuur dán even een email naar de
redactie, en je kunt als eerste genieten van al het nieuws over ónze VLG.
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Kennen jullie de ‘the cat who . . .’ verhalen van de Amerikaanse schrijfster Lilian Jackson
Braun? Zo niet dan moet je ze, als je dol bent op én leuke én spannende detectives, toch eens
gaan lezen. Ze zijn weliswaar beschikbaar in het Nederlands, maar als je écht van de verhalen
wilt genieten raad ik je aan ze in de originele taal te lezen. Kort samengevat gaan ze over een
Amerikaanse misdaadjournalist, James Qwilleran, die na het krijgen van een enórme erfenis
samen met zijn twee Siamese katten verhuisd naar Pickax; een dorpje ‘honderd mijl ten
noorden van alles. Hier krijgt hij, dankzij z’n eigen nieuwsgierigheid én die van zijn katten,
allerlei mysteries op te lossen. Qwilleran zorgt er onder andere voor dat het dorpje weer een
échte krant krijgt, en de redactie van die krant wacht, tegen het moment dat het allereerste
exemplaar moet worden uitgebracht, zo lang mogelijk met het invullen van de voorpagina. Ze
hopen namelijk dat er op het laatste moment een nieuwsfeit op zal duiken dat hun eerste
editie een écht gedenkwaardig exemplaar zal maken. Wel, ze kregen uiteindelijk hun zin, maar
niet op de manier die ze hadden gewenst. Het spectaculaire nieuwsfeit blijkt namelijk een
moord te zijn die uiteindelijk door Qwilleran en zijn twee katten wordt opgelost.
Ik moest direct hieraan denken toen ik dit exemplaar van ‘VLG zwart op wit’ aan het
samenstellen was. Want hoewel op de voorkant het cijfer 2 staat, is dit toch eigenlijk het eerste
exemplaar van de eerste jaargang 2018. Ook ik kreeg mijn ‘sensationele’ nieuws, maar hoewel
ik toch even zat te juichen bij het nieuws over ons clubhuis had ik, net zoals de redactie in
Pickax, dat tweede bericht liever niét gehad. Jullie zullen het ongetwijfeld hebben
meegekregen; in maart van dit jaar moesten we plotseling en definitief afscheid nemen van
Karin Smidt; één van de onzen.
Maar hoe moeilijk het voor sommigen van ons ook zal zijn, we zullen desondanks toch ons
gewone scoutingleven weer op moeten pakken. Denk dus nog even met genegenheid aan Karin
terug (en blijf dit zo af en toe doen) en lees daarna met plezier wat jullie medescouts
(waaronder vanaf maart weer een beverkolonie!) zo allemaal hebben beleefd in deze eerste
helft van 2018.
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In maart van dit jaar bereikte ons het droevige bericht dat Karin Smidt, ónze Karin,
plotseling is overleden. Karin speelde als leiding bij onze blauwe vogels, als ondersteuner
voor alle groepsactiviteiten, als voormalig bestuurslid en als mede lid een belangrijke, en
eigenlijk niet te missen rol in onze groep. We gaan haar dan ook enorm missen. Onze
gedachten gaan ook uit naar Karins dochter Madelon, die ook jarenlang lid van onze groep
is geweest.

Tijdens de condoleance waren er meer dan vijftig groepsleden, ouders, leiding,
bestuursleden, en voormalig leden aanwezig, en tijdens de besloten uitvaart ruim dertig;
een duidelijk teken van wat zij voor ons allen heeft betekent en hoe ze de harten van vele
van ons heeft beroerd. Het verlies van Karin is enorm en doet pijn. Tegelijk kunnen we er
trots op zijn hoe mooi we haar als groep hebben herdacht, en hoe iedereen hier bij
betrokken is geweest.
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Net zoals in ál die voorbij gegane jaren (maar dat krijg je nu eenmaal met tradities) begon ook
2018 met de nieuwjaarshike. Hoewel het weer niet helemaal om over naar huis te schrijven
was (gemiddeld een graad of vier en bewolkt met zo hier en daar een mager zonnetje)
begonnen alle deelnemers enthousiast aan hun tocht. En degenen die er écht zin in hadden,
dát waren Thijs van Lochem, Collin Westbroek, Thomas Lenderink, Menno van Lochem, Vera
Alink, Dian Weggen en Melanie Westbroek; zeven van onze explorers. En volgens Melanie was
het onderweg niet écht ongezellig.
We hebben in totaal 5 uur aan fun gehad met z’n allen!! Onderweg zijn we gevallen in de
drek (gewoon gekkigheid, we waren aan het rennen en toen gleden we uit! Maar het was te
mooi om te huilen) hebben we de kabouterdans gedanst en hadden we vlammen in de pan
tijdens het pannenkoeken maken. In ieder geval, ik vond het DONDERS mooi!

Voor één van ons betekende haar deelname aan de nieuwjaarshike 2018 ook een persoonlijke
overwinning. Onze voorzitter, Joanneke van der Nagel, kwam tijdens één van de vorige
nieuwjaarshikes behoorlijk ongelukkig ten val. De gevolgen waren zelfs zó dat zij de hike maar
liefst ácht keer niet heeft kunnen lopen. Maar dit jaar stond zij weer vol goede moed aan de
start van de vijf kilometer. En die heeft ze uitgelopen; zelfs met de nodige bagage op haar rug!
Het was dan ook meer dan terecht dat zij, bij haar vertrek, enthousiast door de explorers werd
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toegejuicht, aangemoedigd en uitgezwaaid. De nieuwjaarshike 2018 is eigenlijk het beste
samen te vatten met de woorden van explorer Melanie Westbroek.
Het was hartstikke leuk en zo en je vormt wel een groep samen zo!!! Maakt niet uit met wie!

you will always remember . . .
You will always remember this as the day you almost caught Captain Jack Sparrow.
Deze quote is hard op weg om een van de méést memorabele quotes uit de
filmgeschiedenis te worden. Maar er is nóg een quote, die hard op weg is om dé meest
memorabele te worden uit de geschiedenis van onze groep: You will always remember
February 21, 2018 as the day when we once again got our own clubhouse. Jazeker, je
leest het goed. Sinds 1977, dus na maar liefst één en veertig jaar nadat ons vorige
clubhuis aan de Buurserstraat moest wijken voor woningbouw, heeft de scouting
Vaandrig Leppink Groep weer een eigen clubhuis.
En nu kán het zijn dat velen van jullie hier een beetje vreemd van opkijken . . . hoezo,
een eigen clubhuis. En die twee schuren dan? Wel, het klopt helemaal dat de groep
deze twee schuren al sinds 1979 als clubhuis mag gebruiken, maar dan wel gehuurd
van de gemeente Enschede. Dit veranderde echter begin 2018 toen de groep, dankzij
de inspanningen van het stichting bestuur en
hun adviseurs, de beide schuren van de
gemeente
heeft
kunnen
kopen.
De
groepsraad stemde op 25 november in met
de
aankoop,
de
voorlopige
koopovereenkomst werd getekend op 21
december 2017 en toen was het afwachten
geblazen, want een en ander moest nog wél
worden goedgekeurd door de Enschedese
gemeenteraad. En nadat ook hier het jawoord had geklonken zetten Marc Hulshoff
en Cor van Loenen op 21 februari 2018 hun handtekening onder de hypotheekactie en
de recht van opstal acte waardoor de beide prachtige Twentsche boeren schuren op
erven ’t Stroink eigendom werden van de Vaandrig Leppink Groep. Na een lange
periode van huren, was ‘ons’ clubhuis écht óns clubhuis. Cor beschouwd dit bezoek
aan de notaris als een bijzonder moment in de groepsgeschiedenis; een afsluiting van
een periode, waarin de Stichting erin geslaagd is om ons clubhuis veilig te stellen voor
de toekomst van de VLG. Toch maakt hij zich toch wel een klein beetje zorgen, want
volgens hem heeft de VLG momenteel eigenlijk te weinig leden om financieel goed in
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haar jasje te zitten. Maar ja, vervolgt hij met een licht schouder ophalen, in die situatie
hadden we ook gezeten als we waren blijven huren. Het is nu aan ons allemaal om te
laten zien, dat de aankoop van de schuren de moeite waard is gebleken.

IScout
Ook dit jaar deed de VLG weer mee met IScout; het jaarlijks terugkerend spel waaraan
dit keer maar liefst 424 scoutinggroepen uit heel Nederland, diverse Europese landen
en zelfs ééntje uit de Verenigde Staten van Amerika met elkaar de strijd aan gingen. Er
werden grappige, stoere, maar vooral leuke opdrachten uitgevoerd waarmee
zogenaamde reiscredits konden worden verdiend. Deze reiscredits werden vervolgens
gebruikt om vragen mee te beantwoorden. En de scoutinggroep die de meeste vragen
goed beantwoord, die zou het spel gaan winnen. De VLG deed met z’n vijfentwintigen
(o.a. explorers, TRIS, WKD+ en leiding) aan dit spel mee. Een en ander speelde zich af
op zaterdagavond 3 maart, en voordat de strijd werd aangegaan werd er eerst een
hapje geheten en een mooie groepsfoto gemaakt.

En toen kon de avond pas echt beginnen, want onze groepsleden doorkruisten heel
Enschede om de opdrachten uit te voeren. Zo gingen zij op de foto met het team van
Scouting ’t Volbert, werden er mooie zomerjurkjes gemaakt van stukken fruit, gaven
zij een banaan door met hun voeten, werd er met karton een auto gepimpt tot een
sportieve racewagen en een andere auto volledig gevuld met ballonnen. Kortom, bijna
teveel om op te noemen. Van al deze opdrachten werden foto’s en/of video’s gemaakt
die vervolgens bij de IScout spelleiding werden ingeleverd. En dán was het een
kwestie van afwachten of de opdracht goedgekeurd werd, want alleen dán kregen zij
reiscredits waarmee de vragen konden worden. Sommigen stortten zich op de vragen
terwijl anderen opdrachten bleven uitvoeren. Zo gingen Job Hoogenboom en Vera
Alink bijvoorbeeld romantisch dineren bij MacDonalds. De tafel werd gedekt met een
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mooi kleedje, kaarsjes, champagneglazen,
borden en bestek en de romantiek spátte er
dan ook vanaf.
Na het uitvoeren van al deze opdrachten wil je
je natuurlijk even douchen. Maar wat als de
douche het niet doet? Wel, Melvin ter Wee
wist daarvoor een héle praktische oplossing.
Je knoopt gewoon een grote fles water op je
rug, je buigt je voorover en voilà; je kan je
haar wassen met stromend water. Uiteindelijk is de VLG dit jaar geëindigd op de 207e
plaats.

de overdracht van het clubhuis
Jullie zullen begrijpen dat ik méér dan een beetje verontrust was toen ik, aan de
vooravond van 21 april een Facebook berichtje zag verschijnen met de tekst:
‘Voorbereidingen voor zaterdag zijn in volle gang. Het dak gaat eraf!’ Toegegeven, het
zou die zaterdag mooi weer worden (altijd goed voor zo’n klus) en de bij het bericht
afgebeelde dakpannen hadden inderdaad hun tijd wel een beetje gehad. Maar het was
en bleef toch een beetje vreemd, tótdat het bij me begon te dagen. Ik herinnerde me
namelijk opeens dat zo’n tien dagen daarvoor een brief getiteld ‘Jubileumopkomst 21
april 2018’ was verspreidt. Was ík me daar eventjes opgelucht! Het dak zou er dus
alleen maar figuurlijk gesproken afgaan, omdat op die dag het eigendom van de beide
Twentse boeren schuren op erven ’t Stroink officieel aan de groep zou worden
overgedragen. Wel, bij zo’n gedenkwaardige gebeurtenis moet je natuurlijk als
groepshistoricus aanwezig zijn, en voor deze bijzondere gebeurtenis
besloot ik een héél speciale fotograaf mee te nemen; m’n dochter
Nienke. De foto’s in deze rapportage zijn dan ook allemaal door haar
gemaakt.
Aangekomen in Enschede op een, inderdaad bijzonder zonnige dag, passeerden we het
hek en liepen een hele nieuwe wereld binnen. En na het begroeten van een oude oude
bekende en een paar jonge oude bekenden keken we met z'n tweetjes even rond,
waarna Nienke begon met het maken van de eerste van haar 81 foto's. Iemand die
haar direct opviel (ze heeft er nu eenmaal kijk op, zei de trotse vader) had net z'n fiets
geparkeerd en stond een beetje verloren om zich heen te kijken. Nu moet ik eerlijk
bekennen dat hij, te midden van al die VLG scouts en hun familieleden, toch wel een
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beetje uit de toon viel. Hij liep weliswaar in z'n overhemd, maar wel met de mouwen
omlaag en om zijn hals een nette stropdas. Demissionair wethouder Jurgen van Houdt
werd echter al snel in de georganiseerde VLG chaos opgenomen.
Even later verzamelde de groep zich voor
de vlaggenmast voor de gezamenlijke
opening. Nadat de vlaggen vrolijk
wapperden in de wind, schetste Joanneke
van der Nagel wat er zich in de afgelopen
maanden allemaal had afgespeeld zodat de
groep nu eindelijk de twee mooie schuren
op erve 't Stroink haar eigendom mag
noemen. Bij een officiële overdracht hoort
een symbolische overdracht van de sleutel
en dat
is dan ook wat wethouder Van Houdt met een kort
praatje deed. Maar wat eigenlijk een plechtig
moment had moeten zijn had eigenlijk meer weg
van een spelletje 'sleuteltje doorgeven'. De
wethouder droeg namelijk de sleutel over aan Marc
Hulshoff (de voorzitter van de stichting die het
clubhuis nu in eigendom heeft) die op zijn beurt de
sleutel weer doorgaf aan Joanneke; de voorzitter
van de VLG die het clubhuis gebruikt. De
symbolische opening werd door de wethouder verricht door met een fakkel een touw
'door te fikken'. Dat wil zeggen, hij hoefde het niet
zelf te doen want hij kreeg daarbij hulp van
vertegenwoordigers van alle speltakken. En na dit
officiële gedeelte was het, natuurlijk na het maken
van een groepsfoto, tijd om met z'n allen leuke dingen
te gaan doen. Het was warm, dus achter de beide
schuren was een terrein aangegeven waar je nat kon
worden, en waar je naar hartenlust anderen nat
mocht gooien. Verder kon er mikado worden gespeeld
met pionier palen, marshmallows worden geroosterd,
touw worden getrokken en nog véél meer. Op een gegeven moment deden twee teams
van twee welpen dan ook verwoede pogingen elkaar over de streep te trekken. Ze
waren zodanig aan elkaar gewaagd dat er geen beweging in te krijgen was. Op de vier
voorhoofden nam het aantal zweetdruppels toe, de armspieren begonnen van
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vermoeidheid te trillen en toen vond Nienke het genoeg. Ze pakte het touw stevig vast
en sleurde bijna in haar eentje een van de teams over de voor hen liggende streep.

Dus, beste bever, blauwe vogel, (bege)leidster, meisjes en jongens welp, meisjes en
jongens scout, (bege)leider, explorer, roverscout, bestuurslid, WKD plusser,
oudercommissielid en TRISser, de volgende keer als je weer op ’t Stroink komt, wees
dan een extra beetje zuinig op die twee schuren. Want ze zijn nu ook een klein beetje
van jou.

4 mei
Tijdens
de
nationale
dodenherdenking maakte de
Vaandrig Leppink Groep zoals
gewoonlijk weer deel uit van
het
erecordon
in
het
Volkspark. Het is een traditie
die we, zo-wie-zo, in ere
moéten houden.
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voorjaarsbivak
Het weekend van 26 en 27 mei was een van de heetste die we de afgelopen tijd
hebben meegemaakt. Menigeen zocht dan ook het water op, of kwam het hele
weekend zowat niet van z’n plaats; die plaats zijnde het stukje schaduw onder de
parasol achter in de tuin. Dit gold echter niet voor onze padvindsters en verkenners,
want zij hebben dit weekend ten volle benut.

Klimmen bij het Klimbos, zwemmen in het Ruthbeek, bivakkeren in Hezingen en
midden in de nacht een dropping in Duitsland. Het was een geslaagd voorjaarsbivak,
dus óp naar het volgende avontuur!

de avondvierdaagse
Dit jaar deden een aantal van onze groepsleden vól enthousiasme mee aan de
Enschedese avondvierdaagse. En dat enthousiasme hadden ze wél nodig, want deze
vier avonden wandelen verliepen een ietsepietsie anders dan gebruikelijk. Om te
beginnen was daar de eerste dag de temperatuur; het was warm . . . érg warm. Het was
zelfs zó warm dat de vijf kilometer lange route voor de zekerheid maar was ingekort
tot drie; het kon immers toch niet zo zijn dat je als organisatie aan het begin van de
tweede avond tot de ontdekking zou komen dat het grootste deel van de deelnemers
aan de hitte bezweken zou zijn. Nou, dáár hadden zij zich achteraf gezien niet zoveel
zorgen over hoeven maken. Voor die tweede dag (30 mei 2018; een datum om niet
meer te vergeten) was voor zo’n beetje héél Nederland code oranje afgekondigd. En
niet voor niets, want grote delen van ons land werden geteisterd door onweer,
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windstoten, regendruppels zo groot als hagelstenen en hagelstenen zo groot als
kiezelstenen. Kortom, het was géén weer, en het was eigenlijk zelfs een beetje té
gevaarlijk, om grote groepen mensen de straat op te sturen voor zoiets, in verhouding
frivools als een stukje wandelen. Uiteraard weerhield dit ónze groepsleden er niet van
om tóch op pad te gaan. ‘Ook al was hij officieel afgelast, we hebben de route nog
lekker (en eigenwijs) gelopen!’

De derde en de vierde dag verliepen verbazingwekkend rustig. Toegegeven, er vielen
op de derde dag wat regendruppeltjes, maar bij lange na niet zoveel als de hoosbui die
de dag daarvoor over Nederland was uitgestort. Na afloop van de vierde dag kon dan
ook met trots de medaille in ontvangst nemen.
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De bevers zijn terug! Maar ga nu niet direct in de rivieren rond ’t Stroink
zoeken naar opgeworpen dammen want we hebben het hier natuurlijk niet over de
Genus Castor. Nee, de bévers zijn terug; de vanaf nu állerjonste leden van onze groep.
En de bevers zijn terúg, want misschien wist je het nog niet maar de VLG heeft, tussen
1985 en 2012 om precies te zijn, al eens eerder een beverkolonie gehad. Toen moest
er gestopt worden vanwege gebrek aan leiding, maar nu staat een nieuw, fris, en jong
team klaar om, één maal per twee weken, al die nieuwe bevers een leuke tijd te gaan
bezorgen.
De eerste beveropkomst op 3 maart was
een groot succes. Hun leiding bleek
echter nergens te vinden te zijn;
misschien waren ze tóch een beetje
verlegen.
En
nadat
alle
leiding
teruggevonden waren, hebben de
aspirant-bevers getekend wat ze zelf zoal graag doen. Altijd handig om te weten,
nietwaar. Tijdens de tweede opkomst was het niet bepaald warm, maar dát deerde
onze bevers natuurlijk niet. Na buiten even dapper de kou getrotseerd te hebben,
hebben de bevers lekker marshmallows geroosterd boven waxinelichtjes. En dit zou
niet de laatste keer zijn dat zij zich te buiten zouden gaan aan allerlei lekkernijen.
Tijdens Pasen deden de bevers bijvoorbeeld allerlei Hotsjietoniaanse paasspellen,
zoals de ei-estafette, het paasei-verstoppertje en het paaseieren versieren. En
tussendoor werden er natuurlijk héél veel paaseitjes gegeten. En op 14 april streden
Team Spatel en Team Pollepel zelfs om de felbegeerde titel Hotsjietonia's
Koekenbakker
2018.
De
bevers
daagden elkaar uit met een spannende
quiz, ontbijtkoek kleien en spectaculair
een cake versieren. Het eindigde in
gelijkspel!
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28 april was voor de bevers een dag om nooit meer te
vergeten. Het was namelijk de dag dat zij werden
geïnstalleerd als lid van de VLG. Voor een al bestaande speltak
is zo'n installatie iets dat regelmatig voorkomt, en de oudere
leden denken dan altijd even terug aan dat moment dat zij zelf
met de hand op de vlag en een van spanning tóch iets trillend
stemmetje en hun belofte aflegden. Maar wat doe je als je,
zoals dat bij de bevers het geval is, iederéén moet installeren.
Wie gaat er bijvoorbeeld als eerste (en waarom) en wie wordt
de hekkensluiter. Noa (Sietske Hiemstra) kwam echter met
een even eenvoudige als briljante oplossing. Je installeert al
die bevers gewoon tegelijkertijd. En het was eigenlijk nog
gemakkelijk ook, want de bevers hebben nog zulke kleine
handjes dat er met gemak een hele serie naast elkaar op zo'n vlaggenstok pasten. Zo
gedacht, zo gedaan, dus. Vervolgens werd aan de ouders gevraagd hun zoons en
dochters (letterlijk) de groepsdas om te doen zodat zij direct konden laten zien hoe
blij ze wel waren. Daarna werd de nieuwe beverleider Stanley Stekker (Thijs van
Lochem) geïnstalleerd; iets later dan zijn bevers maar dat vond 'ie vást niet zo erg.
Tradities (de leuke tenminste) zijn er om gekoesterd te
worden. Na de installatie werd dan ook het bekende ( en voor
de omstanders hilarische) chocoladespel gespeeld; een spel dat
over het algemeen zó verloopt. Men neme een reep chocolade,
en wikkelt die stevig in papier of aluminiumfolie. Dan gaat er
een dobbelsteen rond, en wie een zes gooit mag dan proberen
met mes en vork de reep uit te pakken en al beloning de
chocolade opeten. Maar dát is natuurlijk niet zo gemakkelijk als
het lijkt, want vóórdat je mag gaan proberen die lekkere
chocolade bloot te leggen moet je eerst een muts opzetten, een
sjaal omdoen en twee dikke wanten aantrekken. En probeer alleen maar eens met een
stel wanten aan een mes en een vork op te pakken! Maar het meest frustrerende
moment van dit spel is toch wel wanneer je, nadat je er eindelijk in bent geslaagd om
al die lagen verpakking van de felbegeerde chocolade af te halen, iemand de muts van
je hoofd trekt en je plaats inneemt. Die ander kan dan gaan genieten van de lekkernij
die jij net met zoveel pijn en moeite van z’n verpakking hebt ontdaan; tenminste, als
er niet iemand anders er in de tussentijd in geslaagd was een vólgende zes te gooien.
Ik weet niet of het jullie al is opgevallen, maar volgens mij begin ik tóch een bepaalde
rode draad in die beveropkomsten te ontdekken.
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Wie
eens
kennis
wilde maken met
échte oudhollandse
spelletjes, die had
toch eens bij onze
blauwe vogels op
bezoek moeten gaan.
Stoelendans
was
bijvoorbeeld
zoals
altijd weer spannend (ben ik wel dicht genoeg bij die
stoel als we moeten gaan zitten) en het ladderspel was ook leuk, maar duurde toch
wel een beetje lang.
En wat misschien ook wel een beetje oud-Hollands
leek, maar toch echt een modern bedrijf bleek te
zijn, was die keer dat zij met z’n allen ‘de boer op
gingen’. Gezellig eens kijken waar nu eigenlijk
onze melk vandaan komt (nee, niet uit de
supermarkt) en deze natuurlijk ook even proeven.
Zij mochten zelfs
nog even in een
(stilstaande!)
tractor zitten. En
weet u wat de
uitdrukking
‘in
het wiel zitten’
betekent?
De
blauwe vogels nu
wel . . . toch?

17

hoe scouting ooit begon
Als je aan iemand zou vragen ‘wie is de oprichter van scouting’ dan is de kans groot dat het
antwoord zal zijn ‘dat was Baden Powell’. En weet je, dat is eigenlijk . . . niet helemáál waar.
De latere Lord Robert Baden Powell of Gilwell was in zijn
jonge jaren officier in het Britse leger in Afrika, en werd
vooral beroemd vanwege zijn verdediging van het dorpje
Mafeking (een Engelse verbastering van de oorspronkelijke
naam Mahikeng) met een handjevol manschappen
tegenover een zeker zés keer grotere overmacht. Een en
ander speelde zich af tijdens de Tweede Boerenoorlog
(voor degenen die het even na willen zoeken: 1899–1902)
toen de Britten in het tegenwoordige Zuid Afrika de
‘boeren’ onder de duim probeerden te houden. Deze
afstammelingen van de oorspronkelijke Nederlandse
stichters van de Kaapkolonie (een plaats waar de schepen
van de Vereenigde Oostindische Compagnie op hun reis
naar Indië konden aanlanden voor vers water en voedsel)
waren namelijk helemáál niet gecharmeerd van de latere
Britse overheersers, en dat lieten ze ze weten óók.

Robert Baden Powell
Chief Scout of the World
www.scoutpioneering.com

Tijdens zijn verblijf in Afrika, merkte Baden Powell al snel dat de Britse soldaten zich maar
moeilijk konden aanpassen aan het (over)leven in de Afrikaanse wildernis. Het vinden van de
weg zónder de aanwezigheid van straatnaamborden, of iemand waar je even de weg aan kon
vragen, bleek voor hen namelijk behoorlijk lastig te zijn. Hij beschreef daarom zijn ervaringen
in het veld (spoorzoeken, het gebruik van het kompas en dergelijke) in een boekje dat hij ‘Aids
to Scouting’ noemde; vrij vertaalt: hulp bij het verkennen van je omgeving. Hij deed dit dus
eigenlijk alleen maar om zijn eigen manschappen te leren hoe zij in de Afrikaanse wildernis
konden overleven en hoe zij daar hun weg zouden kunnen vinden. Terug in Groot Brittannië
ontdekte hij echter tot zijn grote verbazing dat Britse jongens hun eigen patrouilles hadden
gevormd en zijn boekje gebruikte voor het spelen van hun eigen ‘spel van verkennen’. En de
rest is eigenlijk geschiedenis. Baden Powell werd voorgedragen voor een promotie, maar daar
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had hij eigenlijk niet zoveel zin in. Het zou namelijk betekenen dat hij véél meer tijd achter een
bureau door zou gaan brengen, en ‘BP’ zoals wij hem kennen was en bleef een buitenmens.
Gelukkig voor hem vroeg de Britse koning hem om de spontaan ontstane scouting organisatie
te gaan organiseren en te gaan leiden. Scouting is dus eigenlijk opgericht door haar leden zelf!
Baden Powell bracht vervolgens, in 1907 op Brownsea Island, een twintigtal jongens bij elkaar
(jongens uit álle lagen van de bevolking) om hen enthousiast te maken voor zijn ideeën. En om
ervoor te zorgen dat de ene jongen niet op de andere zou neerkijken vanwege hun afkomst
(jongens van rijke afkomst waren in die tijd bijvoorbeeld véél beter gekleed dan jongens uit
een arbeidersgezin) stak hij hen allemaal in één en hetzelfde uniform; de kleding die hij zelf in
Afrika had gedragen. Het oorspronkelijke ‘Aids to Scouting’ werd door bewerkt tot het speciaal
voor de nieuwe scouting organisatie bedoelde ‘scouting for boys’.
Maar, sommigen van jullie zullen zich nu afvragen: waarom
alleen maar jóngens. Want ik kan me hélemaal voorstellen dat
er nu een aantal meisjes scouts behóórlijk verontwaardigd
zullen zijn geworden en iets denken zoals: Wát een ónzin! Ik
wed dat wij een tent in de hélft van de tijd kunnen opzetten dan
de jongens van de troep. Wat dácht die Baden Powell eigenlijk
wel! Wel, hij dacht er in eerste instantie eigenlijk helemaal
niets over. Want je moet niet vergeten dat in de tijd waarin hij
leefde, meisjes zich eigenlijk niet bezig hoorden te houden met
‘unladylike’ activiteiten zoals bijvoorbeeld kamperen. Nette
jonge dames déden zoiets niet, vond men. Dus we kunnen het
Baden Powell eigenlijk niet kwalijk nemen dat hij zich helemaal
niet realiseerde dat ook meisjes graag lid van zijn vereniging
Olave Baden-Powell
wilden worden. Maar je begrijpt natuurlijk wel dat die meisjes
World Chief Guide
zélf het er niet bij lieten zitten. Net zoals de jongens vormden
www.girlguidesballarat.org.au
ook zij op een gegeven moment zélf hun patrouilles, en Baden
Powell werd tijdens een grote scouting manifestatie plotseling geconfronteerd met zo’n
patrouille bestaande uit meisjes. En toen hij hun vol verbazing vroeg wie zij eigenlijk waren,
kreeg hij als resoluut antwoord: girl scouts, sir!.
In eerste instantie wist hij eigenlijk niet wat hij met hen aan moest. Maar hij vroeg al snel aan
zijn zuster Agnes om de ‘girl scout movement’ vorm te gaan geven; een taak die later zou
worden overgenomen door Baden Powell’s echtgenote Olave. Want het onderbrengen van
jongens en meisjes in één vereniging, dát ging zelfs de zó vooruitstrevende Baden Powell toch
een tíkkeltje te ver.
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Zoals iedereen weet bestaan er een aantal basisbehoeften. De meest bekenden hiervan zijn een
dak boven je hoofd, schoon drinkwater en voldoende voedsel. Dit geldt uiteraard ook voor de
welpen van de VLG. Wel, met dat dak boven hun hoofd zit het wel goed, en voor schoon
drinkwater (en al het lekkers dat je hiervan maken kunt) wordt elke zaterdag gezorgd. Maar
dat voedsel . . . tja, dáár moeten de jongens en meisjes welpen zo af en toe toch écht zelf de
handen uit de mouwen steken.

Zo ook op 24 februari, waarbij er overigens direct een duidelijk verschil merkbaar was tussen
de jongens en de meisjes. Deze laatsten pakten de voedselbereiding direct professioneel aan
met een MasterChef opkomst, waarbij de borden met hun smakelijke inhoud op een fraaie
manier werden opgemaakt en gepresenteerd. Dit laatste kon de jongens echter niet zoveel
schelen. Zij gingen gewoon voor een volle buik door samen broodjes te bakken rond het
kampvuur. Ieder z’n smaak, zullen we maar zeggen.
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Tijdens de opkomst van 3 maart was het écht winterweer.
Door de vrieskou was de Woeps (het beekje vlak bij het
clubhuis) helemaal dichtgevroren. En dát bracht
natuurlijk eindeloos veel mogelijkheden met zich mee. In
de geest van de nét afgelopen Olympische Spelen hebben
de welpen dan ook op de Woeps een partijtje curling
gespeeld. Met wat verf werden de cirkels getekend, en de
welpenkrukjes werden voor de gelegenheid omgedoopt
tot curlingstenen. Na een aantal partijtjes was iedereen
goed koud en zijn ze lekker binnen gaan opwarmen.
De dag voor Pasen zijn de welpen druk in de weer geweest
met eieren. De opkomst begon met het zoeken van
chocolade eitjes. In de eerste ronde werden de eitjes
weggeschoten met een grote katapult. Aan de welpen de taak om er achteraan te
jagen. De tweede ronde was gewoon het traditionele eitjes zoeken. Toen alle
chocolade opgespoord was
kwam de overstap naar
echte eieren. Iedereen kreeg
een rauw ei en moest dit uit
het zolderraam van het
clubhuis gooien zónder dat
het stuk ging. In het lokaal
lag materiaal om de eieren
goed in te pakken zodat ze
de val konden overleven. En
na een uurtje knutselen en
een heleboel ducttape was
het tijd om te gooien. De
meeste eieren overleefden
de val uitstekend.
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In het weekend van 14 en 15 april zijn de jongenswelpen op weekendkamp geweest.
De jongens zijn de wereld van het casino ingedoken, en het weekend werd begonnen
met levend poker waarbij de welpen zelf de speelkaarten waren en op zoek moesten
naar andere welpen om samen een set te vormen. De eerste dag was gevuld met
spellen die niet zouden misstaan in het casino. Verder mochten de jongens hun
favoriete (stok)paard aanmoedigen tijdens het paardenrennen en mochten ze in de
avond al hun vers opgedane vaardigheden in een ‘echt’ casino uittesten met poker,
roulette, Black Jack en het dobbelspel Crabs. Halverwege de avond mocht iedereen
een keer de fruitmachine met echt fruit uitproberen. Het geluk was echter niet aan
ieders zijde; zo won Joris zo’n 800 munten en moest Tygo zeker vijf keer naar de bank
om een lening aan te vragen omdat hij al zijn geld had verspeeld. Na de enerverende
avond werd de volgende dag rustig aan gedaan. Het warme weer bood de gelegenheid
tot een watergevecht waarin de padvindsters, die nét terugkwamen van hun
weekendkamp, onvrijwillig mee werden gesleurd. En na wat marshmallows en in het
kampvuur gebakken brownies was het weer tijd om naar huis te gaan.
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Ik weet niet hoe het met jullie is gesteld, maar als ik een taart ga maken, en ik
houdt me niet netjes aan het recept, dan is de kans groot dat het het er én niet
uitziet én het een óneetbaar geheel wordt. Misschien is het me daarom wel altijd zo
ingepeperd: Je Moet Je Aan Het Recent Houden! Daarom neem ik ook, met een
gracieus gebaar, diep m’n pet af voor Amelia Horn en Cynthia Lenderink. Zij hielden
namelijk begin april hun hun specialisatie opkomst koken, met als resultaat twee
zéér bijzondere taarten. En weet je waarom die taarten zo bijzonder waren? Wel,
deze twee taarten waren bijzonder omdat ze zónder recept zijn gemaakt. De meiden
hebben uit hun losse pols ingrediënten bij elkaar gegooid en verbolgens kwamen er
op een (in ieder geval voor mij) wonderbaarlijke manier twee eetbare taarten uit
de oven.
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routebeschrijvingen (1)
Route beschrijvingen, oftewel methodes om je de te volgen route duidelijk te maken,
zijn er in vele soorten en maten. Er zijn er die exact doen wat ze beloven (het in detail
beschrijven van de route) maar er zijn ook beschrijvingen die je weliswaar vertellen
waar je naar toe moet, maar de manier waarop aan jezelf overlaten. Laten we dus
maar eens beginnen met de meest duidelijke en de meest lastige.
De kruispuntenroute vertelt je hoe je moet lopen (of fietsen, natuurlijk) door de
kruispunten die je passeert exact na te tekenen. Vervolgens geef je aan waar je
vandaan komt (het bolletje onder aan de pijl) en waar je naar toe moet. Dit laatste
wordt natuurlijk aangegeven door de pijlpunt.

Veel meer valt er dan ook niet over te zeggen, want je hebt er immers weinig
voorstellingsvermogen bij nodig. Hoewel, sommigen vinden het leuk om er zelfs een
heel kunstwerk van te maken door een aangezicht kruispunten route te tekenen; een
schets van het hele plaatje dat je voor je ziet.
Een goed voorstellingsvermogen heb je wél nodig voor misschien wel de meest
lastigste routebeschrijving die we tot onze beschikking hebben; de stripkaart. Wat je
bij deze routebeschrijving allereerst goed moet onthouden is, dat de route die je in
werkelijkheid loopt wordt voorgesteld door de verticale rechte lijn. Je volgt deze
route van onder naar boven, en da's wel zo logisch want de verticale lijn stelt als het
ware de weg voor die zich voor je uitstrekt. De streepjes aan weerskanten van deze
lijn stellen vervolgens de wegen voor die je, als je op een kruispunt of bij een splitsing
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of zijweg bent aangeland, 'moet laten liggen' oftewel, niet in moet gaan.
De weg die dan overblijft, is de weg die je verder moet volgen. De brede
horizontale lijn bovenaan betekent overigens niet dat je op een T-kruising
terecht bent gekomen, maar enkel en alleen dat de routebeschrijving klaar
is. Maar hoe zit het nu precies met die streepjes aan weerskanten van de
verticale lijn.
Wel, als je bijvoorbeeld op een kruispunt recht door moet gaan (en je dus
een weg links, en een weg rechts moet laten liggen) dan is dat eigenlijk
nog wel voor te stellen. Het wordt echter wat lastiger als je juist zo'n weg
links of zo'n weg rechts in moet slaan. Je route verandert dan van richting,
maar wordt in de stripkaart nog steeds voorgesteld door die ene rechte verticale lijn.
Laten we dit eens wat nader bekijken aan de hand van een voorbeeld. Je bent
aangeland bij een zijweg aan je rechter hand, en het is de bedoeling dat je hier rechts
af gaat. Volgens de stripkaart moet
je hier echter 'een weg aan de
linkerkant laten liggen' . . . Maar er
is helemaal geen weg aan de
linkerkant . . . wat nu?
Om je dit voor te kunnen stellen is
het handig om even naast de
zijweg te gaan staan, en wel
zodanig dat je het doorgaande
gedeelte van de weg aan je
linkerhand hebt liggen. Hé, en dan blijkt er dus toch een weg 'aan je linkerhand' te zijn
die je kunt laten liggen. Je had er dus gewoon even aan moeten denken dat de route
die je aflegt (en die in werkelijkheid allerlei hoeken en kronkels vertoond) in de
stripkaart nog steeds wordt voorgesteld door een rechte lijn. Misschien is het
handiger om je de transformatie van de werkelijke route naar de stripkaart als volgt
voor te stellen.
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Tja, en nu we dit eenmaal weten, is het een fluitje van een cent om te begrijpen dat,
als je op een kruispunt twee wegen aan je rechterhand moet laten liggen, dit gewoon
betekent dat je . . . juist, links af moet slaan. Verder kán het handig zijn om in je
stripkaart wat extra aanwijzingen te verwerken. Een spoorlijn kun je bijvoorbeeld
voorstellen als een dikke geblokte lijn.
Naast de kruispuntenroute en de stripkaart, zijn er nog tal van
andere vormen van routebeschrijvingen die allemaal, op de
een of andere manier, van deze twee lijken te zijn afgeleid. Zo
is er bijvoorbeeld de bolletje-pijltje route die overduidelijk
een vereenvoudiging is van de kruispuntenroute. De weg zelf
wordt hierbij niet getekend, maar vervangen door één enkele
lijn.
En wie zich er nóg gemakkelijker van af wil maken, die zet een
bolletjesroute uit. Het bolletje stelt het kruispunt of de
splitsing voor, en het streepje de richting waarin je de weg
kunt vinden die je verder moet vervolgen. En zo zullen er
ongetwijfeld nog vele andere vormen te verzinnen zijn (en
zijn verzonnen) maar hier laten we het wat dit betreft
voorlopig even bij.
Hoewel, misschien tóch nog even dit. Tijdens maken van een kruispuntenroute, een
stripkaart of welke beschrijving dan ook is het wel verstandig om ervoor te zorgen dat
er geen misverstanden kunnen ontstaan. Moet dat zandpad nu wel of niet worden
meegeteld en is dat fiets- of voetpad nu wel of niet in de beschrijving meegenomen?
Als we daar niet vanaf het begin af aan duidelijk over zijn kan dit namelijk tot
onzekerheden leiden, en als je onderweg eenmaal gaat twijfelen . . . Loop als 'uitzetter'
de route dan ook altijd zelf een keertje na om er voor te zorgen dat er aan het einde
van de dag net zoveel personen bij het eindpunt arriveren dan dat er 's morgens zijn
gestart.
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het houthakkersweekend
Laten we nu éventjes eerlijk zijn tegen
elkaar. Je krijgt zo’n, al dan niet grote bijl in
je handen en mag dan je krachten meten met
een boom. Nou, dan krijgt élke jongen toch
onvermijdelijk zo’n machtig en misschien
wel een beetje primitief gevoel over zich. Ik
man! Ik hak hout! Gelukkig liepen er ook een
paar iéts oudere jongens rond (die dat
gevoel van vroeger maar ál te goed kenden)
die ervoor zorgden dat dat te lijf gaan van
bomen op een veilige manier zou gaan
gebeuren. Een en ander speelde zich af op de
Lonnekerberg; een unieke locatie, midden in
de natuur, waar eveneens de avond en nacht
doorgebracht werd. Zo was er op de
zaterdag genoeg tijd om samen met de
boswachter in het bos aan de slag te gaan.
Kortom, Thomas van Loon, Koen Zwiers, Koen Scholten, Lars, Wessel, Matthijs Ulderink
en Ruben Moes werden door hun leiding Job, Melvin, Vincent, Toni, en Laurens en
begeleiding Thijs en Menno van Lochem en Koen Hobbelt in het weekend van vrijdag 26
en zaterdag 27 januari letterlijk het bos ingestuurd om op een veilige manier met bijlen
en zagen om te leren gaan. En dat deze activiteiten de verkenners bést beviel, blijkt wel
uit dit uitgebreide verslag van Thomas van Loon.
We hadden dit weekend houthakkerskamp op de Lonnekerberg. Toen we daar aankwamen
hebben we eerst een hudo gegraven; een gat in de grond waar je je behoefte in kan doen en
je er daarna een schep zand overheen gooit. Daarna hebben we een kampvuur gemaakt en
onze slaapplekken in orde gemaakt. Van Job kregen we een WOL-pakket (warm, ontbijt en
lunch) waar we ons het hele kamp mee moesten redden. Later op de avond gingen we een
nachtspel doen; een smokkelspel waarbij het de bedoeling is dat je kaarten van de ene post
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naar de andere brengt zonder afgetikt of afgeschenen te worden. Dit ging deze keer niet zo
goed omdat het stuk bos waar we het aan het doen waren vol obstakels lag. Daarna hebben
we nog even bij het vuur gezeten voordat we gingen slapen. Sommige jongens hadden het
die nacht nogal koud omdat het maar ongeveer twee graden was.
Toen we de volgende ochtend wakker werden hebben we eerst ontbeten alvorens aan het
werk te gaan in het bos. Koen (Hobbelt) kwam met zijn auto en aanhanger naar de locatie
gekomen maar hij kon het pad niet op. Dus toen heeft Melvin de Daf opgehaald die gelukkig
wel het bospad op kon. Als eerste heeft Job met de kettingzaag laten zien hoe je een boom
omzaagt waarna we zelf aan de slag konden met het omzagen en daarna uitkleden van de
bomen, om ze vervolgens in stukken te zagen zodat ze precies in de aanhanger zouden
passen. Ook moesten Koen (Zwiers) en ik voor ons insigne een piketpaaltje hakken en een
stammetje op de juiste wijze in stukken hakken. Om twaalf uur hadden we een pauze en
gingen we terug naar de schuur om te lunchen. Toen het werk klaar was hebben we het
laatste hout in de Daf gelanden, onze tassen opgehaald en in de auto van Koen gedaan.
Toen konden we weer terug naar het clubhuis om al het hout weer uit te laden om het te
laten drogen zodat we het als brandhout kunnen gebruiken.
En uiteraard was er, naast die vracht aan brandhout, ook
voor iedereen persoonlijk ‘loon naar werken’. Het was
namelijk niet zó maar een weekend, maar een weekend
waarin de verkenners ook druk bezig waren met het
behalen van hun ‘houtvesten en stoken’ insignes. Koen en
Thomas werkten hard aan hun specialisatie houtvester,
Mathijs was bezig met de verdiepingsfase (en heeft
daarvoor een ontzettend dikke stam doorgehakt met een
AKS, iets waarvoor hij uitgebreid hulde kreeg toegezwaaid)
en de overige verkenners werkten aan het basisinsigne
uitdagende
scoutingtechnieken
houtvesten en stoken. De leiding en
begeleiding was het er unaniem over
eens dat iedereen goed zijn best had
gedaan. Na afloop van de, de week
daarna samen met de VLG padvindsters
op landschap Overijssel bij ‘t Spik
gehouden natuurwerkdag kon dan ook
aan alle verkenners het felbegeerde
insigne worden uitgereikt.
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De nacht van dit weekend werd doorgebracht in een loods van de voormalige
houtzagerij. De verkenners hádden hierdoor in ieder geval een dak boven hun hoofd, en
waren beschut tegen de wind, maar dat betekende niet dat het ’s nachts niet koud was . . .
érg koud. En als je nagaat hoe de diverse moeders, waar onder mevrouw Christa
Pieterse, hun zonen terugkregen kun je voor ónze verkenners en hun begeleiders tijdens
dit weekend eigenlijk maar één ding doen . . . diep, héél diep je pet afnemen. Het
liefdevolle, maar vooral trotse stukje dat mevrouw Pieterse over haar zoon schreef zegt
eigenlijk over dit weekend al voldoende.
lijkbleek snoetje en verder vooral pikzwart
ruikt naar rookworst en een uitgebreide demonstratie van zijn WOL pakket
vól met verhalen maar slechts één teek gevonden
Oftewel, het houthakkerskamp was fantástisch. In twee slaapzakken, op een warmte
reflecterend matje, met kleren aan en een muts op geslapen. De hele dag in het bos gewerkt
en een volle aanhanger met zelfgehakt hout mee terug genomen. Nu lekker onder de
douche.

regionale scoutingwedstrijden
De verkenners hebben dit jaar, in het
weekend van 14 en 15 april, voor ’t
eerst deelgenomen aan de regionale
scouting wedstrijden te Rossum. En om
hier zo goed mogelijk voor de dag te
kunnen komen, zijn zij in de tijd
daarvoor druk bezig geweest met het
bijspijkeren van de elementaire
vaardigheden zoals het opzetten van
tenten en . . . braadworst eten. Vooral
dat laatste moet je trouwens niet
uitvlakken. Onze verkenners zijn
immers in staat om werkelijk óveral te slapen, maar het goed klaarmaken en op de juiste wijze
nuttigen van een braadworst, dáár gaat héél wat oefening aan vooraf. En ál dat oefenen was
niet voor niets, want het heeft ze toch maar mooi de zesde plaats in het klassement
opgeleverd; goed bezig jongens!
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RSW – 2018 – het verslag van Wessel Mol
Dit jaar deed VLG weer een keer mee aan de Regionale Scouting Wedstrijden, dit was lang
geleden waardoor het voor iedereen van de patrouille iets nieuws was. Bij de RSW waren 15
andere patrouilles aanwezig. Het doel van dit 2-daagse kamp was om zoveel mogelijk punten
te halen, in totaal waren er 200 punten maar dit jaar kwam niemand over de 150. Het thema
van dit jaar was planet big bang: ver in de toekomst is de aarde opgedeeld in 2 planeten, een
planeet met Azië, Europa en Afrika en de andere planeet met Amerika en Australië. Deze
planeten komen uiteindelijk in elkaars baan en iedereen op de planeten moet een vluchtweg
zien te vinden voordat ze tegen elkaar aan botsen.
Het eerste waarmee we begonnen was de kampopbouw, dit ging wel goed, toen we bijna klaar
waren kwamen we op het idee om een ander type keuken te bouwen. Dit was een goede keus
want het kostte minder palen en dus kregen we meer punten. Want voor elke paal meer dan 9
die je gebruikte kreeg je 2 punten aftrek voor het onderdeel keuken waarvoor je in totaal 5
punten kon halen. Onze oorspronkelijke keuken bevatte 16 palen dus zouden we -9 punten
krijgen, de nieuwe keuken bevatte maar 9 palen dus precies genoeg. Na het begin aan de
kampopbouw gingen we openen met alle patrouilles tegelijk, daarna mochten we het kamp
afmaken. Later op de dag begonnen we met de hike, we kregen een boekje mee met 4
verschillende routetechnieken, na elke kaart kwam je als het goed is bij de volgende
controlepost. Bij een van de kaarten hebben wij wel een toeristische route genomen. Na het
hiken moesten we een thema maaltijd bereiden, onze patrouille wist alleen niet dat de
maaltijd met het thema, wat planet big bang was, te maken moest hebben. We kookten
macaroni en Thomas had er mooi verhaal bij verzonnen: “de groenten en de worst die je hier
ziet zijn de brokstukken van beiden planeten, de saus is alle magma die binnen in de planeten
zit. Dan is de macaroni zelf alle verroestte ijzer”. Na de maaltijd deden we de afwas en een
avondspel, met het avondspel moesten we een soort van kolonisten van Catan spelen, we
gingen verschillende spellen doen en met de spellen kon je grondstoffen verdienen zoals
steen, ijzer of hout. Als je genoeg grondstoffen had kon je een gebouw kopen zoals een
bakkerij, smid, of kasteel. Deze kon je vervolgens weer inzetten op een groot vel in je eigen
kolom en in de rij van een cijfer naar keuze, als iemand dan dat cijfer gooit krijg jij het gene dat
dat gebouw oplevert, je mag gooien nadat je een gebouw hebt ingezet. Na het avondspel
gingen we slapen. De volgende dag was er een sport en spel programma, hier rouleerde
iedereen door de spelletjes en speelde op deze manier alles, wij deden het bij sommige spellen
best wel goed en bij anderen iets minder. Na het sport en spel programma moesten we het
kamp afbreken en inpakken. Daarna gingen we sluiten en was er een prijsuitreiking, wij zijn
uiteindelijk 6e geworden.
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vlotte verkenners
Tijdens het weekend van 4 en 5 mei was het mooi weer. Nee, tijdens het weekend van 4 en 5
mei was het práchtig weer. En wat doe je dan met een stel stoere verkenners als je een
prachtige plas water vlak voor de deur hebt liggen?
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Ik zal er wel eerder over uitgeweid hebben, maar geschiedenis, dat gaat vooral over
mensen. Iedereen die op school geschiedenisles heeft gehad, zal er waarschijnlijk door
haar of zijn docent van doordrongen zijn dat bijvoorbeeld in 1600 'de slag bij
Nieuwpoort' is uitgevochten. Nu is er in die tijd heel wat afgevochten, dus alleen die
kreet 'slag bij Nieuwpoort' zegt niet zo veel. Het wordt interessanter als je weet onder
bevel van wie deze slag is uitgevochten, want achter de namen Maurits van Nassau en
aartshertog Albrecht van Oostenrijk ligt op hun beurt weer een wereld aan verhalen . .
. tenminste, voor een historicus. Ook de, gelukkig wat minder gewelddadige
geschiedenis van onze Vaandrig Leppink Groep wordt gemaakt door mensen. Het was
voor deze groepshistoricus dan ook smullen toen 'ie begin februari 2018 getrakteerd
werd op een groepsfoto van onze explorer afdeling waarbij 'ie bovendien óók nog
zomaar eens alle namen aangeleverd kreeg.
Maar waarom is zo’n foto, en vooral jullie vóór- en achternamen, nu zo belangrijk.
Wel, nu kennen jullie elkaars snuitewerk nog wel. En natuurlijk al die verhalen die
daar achter schuil gaan. Maar stel je nu eens voor dat je, over een jaar of vijftig, samen
met je kleinkinderen naar diezelfde foto zit te kijken. 'Wie is dat, oma?' (of, opa,
natuurlijk). En daar zit je dan. Het gezicht komt je nog vaag bekend voor, maar welke
naam daar ook alweer bij hoort, dat wordt soms na al die jaren behoorlijk moeilijk. Ik
was, toen ik De Voortrekker aan het schrijven was maar al te blij dat ik inmiddels een
goed netwerk aan oud leden achter de hand had. Want anders had ik nooit zo’n zelfde
groepsfoto van namen kunnen voorzien. Dat wil zeggen, voor het grootste gedeelte,
want zelfs de oud leden die al die afgebeelde padvinders van weleer persoonlijk
hadden gekend, moesten het in een enkel geval laten afweten. En weet je wat nog het
mooiste was? Ongemerkt was ik zelfs ook nog in een klein complot rond die
groepsfoto verzeild geraakt. Ik vroeg onze groepsblad correspondent Menno van
Lochem om de foto voor me van namen te voorzien, en kreeg dít als antwoord.
Het is nog wel een grappig verhaal met die groepsfoto, we hebben deze namelijk
gemaakt om te gebruiken voor het afscheidscadeau voor Gijs die in maart gaat stoppen
als Explorer begeleiding. Om het als een verassing te houden hebben we hem vertelt dat
jij om een groepsfoto had gevraagd voor het groepsblad.
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Maar hoe dan ook. Dankzij deze foto kunnen jullie straks jullie kleinkinderen in geuren en
kleuren vertellen over, van links naar rechts:
1e rij: Bram Bats en Joel Quittner
2e rij: Manuel van der Wal, Johan Bos, Robin Scheffers, Arend Niemeijer, Mart van Mast,
Thijs van Lochem, Collin Westbroek en Gijs Middelkamp
e
3 rij: Sebastiaan Hofstee, Thomas Lenderink, Dian Weggen, Vera Alink, Melanie Westbroek
en Menno van Lochem

vrijdag de dertiende
De één zegt dat het de dag zou zijn waarop heksen bij elkaar komen, en de ander dat het de
dag is waarop de leden van de orde van de Tempeliers op gruwelijke wijze om het leven
werden gebracht. Maar ook het door dertien personen aanzitten aan het laatste avondmaal (en
iedereen weet wat er toen volgens de overleveringen is gebeurd) wordt aangedragen als
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reden waarom menigeen ‘vrijdag de dertiende’ liever aan zich voorbij laat gaan. Het is dan ook
géén dag om, bijvoorbeeld door het opnemen van gekke sketches, het risico te lopen allerlei
onheil over jezelf af te roepen. En laat dát nu net hetgeen zijn wat onze explorers deden. Je
moet het maar durven.

de Enschedese marathon
Het is elk jaar weer een mooie klus. We zorgen ervoor dat al die deelnemers zonder zorgen
over hun bagage hun kilometers kunnen lopen, en we krijgen elk jaar nog een mooi zonnetje
op de koop toe. Wat wil een explorer nog meer.
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routebeschrijvingen (2)
De meesten van ons die ooit zo'n ding hebben moeten maken, zien ze waarschijnlijk
allesbehalve als een vorm van routebeschrijving. Eigenlijk was het een bezigheid waarvan
meestal het nut niet werd ingezien. Toch kunnen ze een belangrijk onderdeel vormen van een
routebeschrijving. Ze kunnen namelijk zowel gebruikt worden als een vervanger van een stel
kaart coördinaten en als een manier om aan te duiden waar je naar toe moet gaan. Maar waar
hebben we het nu eigenlijk over?
Wel, een horizonschets is wat de naam al zegt; een schets van de omtrek van álles wat zich op
de horizon bevindt. En hoewel ‘ie gemakkelijker te maken lijkt, is het uit de losse hand tekenen
van een horizonschets moeilijker dan je misschien denkt; tenminste, als iemand anders een en
ander later moet kunnen herkennen. Het is dan ook verstandig om alles wat zich op de horizon
bevindt, eerst te tekenen als ware het een recognografische schets en de zaak later ‘in te
kleuren’. Deze laatste, ook wel eens aangeduid als een ‘herkenningsschets’, bevat namelijk een
overzicht van alle belangrijke objecten en andere herkenbare zaken. En aangezien de kans niet
ál te groot is dat een paard in de wei er nog steeds zal staan als iemand met jou
recognografische schets in de hand naar de afgebeelde situatie zoekt, bevat de schets alleen
die details waarvan je zeker kunt zijn dat ze op hun plaats zullen blijven staan. Maar laten we
nu eens gaan kijken hoe deze twee schetsen gemaakt en gebruikt worden.
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Allereerst bekijk je welk deel van de situatie voor je je wilt gaan schetsen; je bepaalt hiertoe
het meest linkse en het meest rechtse punt. Daarna bekijk je welke gebouwen, bomen en
dergelijke direct opvallen als je naar het plaatje voor je kijkt. Hiervan bepaal je de
kompasrichting. Gebruik daarna die kompasrichtingen om de gebouwen en dergelijke ten
opzichte van elkaar op de juiste plaats te zetten.

Daarna is het een kwestie van de tekening verder invullen; iets waarbij je je artistieke talent
aan zult moeten spreken. En om de schetsen compleet te maken bepaal je (en daarbij is het
handig om er een kaart bij te gebruiken) tenslotte wat de afstand tot de gebouwen en
dergelijke zo ongeveer zal zijn.

En als je zélf zo’n schets voor ogen krijgt en hoort dat je naar dat en dat gebouw moet gaan, of
naar het doel in kompasrichting zo en zo, dan rest er één vraag . . . hoé kom ik daar? Tja, dát is
iets dat je dat zelf uit zult moeten zoeken.
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Iets waarbij je echter helemaal niets uit hoeft te zoeken is de routeschets. Dit is namelijk de
meest uitgebreide routebeschrijving die je je maar voor kunt stellen, want in deze beschrijving
komt zo'n beetje al het voorgaande, en nog een beetje meer, aan bod. De schets wordt dan ook
vooral gebruikt om anderen uit te leggen welke route je gevolgd hebt en wat je onderweg
allemaal hebt gezien. De inhoud van zo'n routeschets kan natuurlijk variëren, maar dit zijn de
elementen die hierin vaak terug te vinden zijn. Allereerst wordt natuurlijk de route zelf
beschreven; meestal met behulp van een aantal situatieschetsen. Een situatieschets is
overigens alleen maar een getekende kaart van de route die is afgelegd, of de locatie waar
bijvoorbeeld iets gevonden of juist verborgen is. Om zo'n schets goed te kunnen begrijpen
wordt 'ie meestal aangevuld met informatie zoals de afgelegde afstand, de kompasrichtingen
en sommigen nemen zelfs de tijd op die ze nodig hebben om dat stuk van de route te lopen en
te fietsen. Wat ook vaak gebeurt, is het beschrijven van opvallende zaken in de omgeving in
tekst; eventueel aangevuld met foto's. Uiteraard lees je de routeschets van onder naar boven,
en als je in de kaart symbolen gebruikt is het ook wel handig om er een legenda bij te doen.

Kortom je kunt een routeschets zo mooi en zo uitgebreid maken zoals je wilt. Het uiteindelijke
doel is dat iemand anders de route zonder enige voorkennis kan volgen. Al met al is het een
heleboel werk, maar het resultaat mag er dan ook zijn; een resultaat dat práchtig zal staan in
het uitgebreide verslag dat je van je hike zult gaan maken . . . toch?
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Wat is de WKD? Liefhebbers van spannende spionageverhalen denken nu waarschijnlijk direct
aan een of andere geheime organisatie, maar WKD betekent niets meer of minder dan Wij
Kunnen Dingen. De WKD, dat zijn onze plusscouts; scouts die een ietsiepietsie ouder zijn dan
bijvoorbeeld de welpen of de padvindsters maar het, net zoals zij, leuk vinden om samen
dingen te doen. Maar, zal je je afvragen, waarom zie ik de WKD dan nooit. Wel, dat is nu net het
spannende; de WKD, die zie je niet, maar de leden van de WKD, die zie je wél. Want kijk maar
eens naar je eigen (bege)leiding. De kans is groot dat zij of hij één van die WKD’ers is. Maar,
dacht onze WKD-correspondent Nienke Hobbelt op een gegeven moment bij zichzelf, die
onbekendheid, daar moeten we tóch eens iets aan gaan doen. Dus Nienke, wat ís de WKD?

De WKD+ is een groep jongvolwassenen. We zijn allemaal 21 jaar of ouder en komen één keer
in de twee weken op vrijdagavond bij elkaar; meestal in de kleine schuur, maar zo af en toe
ook bij iemand thuis. Veel van ons zijn ook actief als leiding bij een andere speltak, en dát
betekend dat er genoeg creativiteit is om leuke opkomsten te bedenken. Dat doen we met z’n
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tweeën, en dat is zo af en toe bést spannend voor de andere WKD’ers. Zij horen namelijk pas
op de avond zelf wat er gaat gebeuren, hoewel ze van tevoren wél een hint krijgen.
Zo hebben we bijvoorbeeld met Pasen een echte paasopkomst gehouden. Er was een paasquiz,
waarbij we in teams lastige (paas)vragen moesten beantwoorden. De druk om goede
antwoorden te geven lag bij deze quiz extra hoog, want bij een fout antwoord moest één
teamlid een ei tegen ’haar of zijn hoofd kapot slaan. De meeste eieren waren gekookt, maar er
zaten ook rauwe eieren tussen! Dus helemaal schoon waren we aan het eind van de avond niet
meer, maar grappig was het zeker! En we hebben ook onze creativiteit getoond bij het maken
van een stopmotion filmpje; een verzameling van heel veel foto’s die steeds net een klein
beetje van elkaar verschillen waar je dan snel achter elkaar naar kijkt. Zo maakten we
bijvoorbeeld een filmpje van salto’s op de vloer en speelden we pingpong, waarbij het
pingpongballetje veranderde in een tennisbal en een badeend.
Niet alle opkomsten zijn geschikt voor op het clubhuis. Zo hadden we op 2 februari een
opkomst op de boerderij. Van tevoren was ons vertelt om voor deze opkomst zoveel mogelijk
spuitbussen en gaspotjes te sparen. Daar aangekomen bleek een pad achter de boerderij
omgetoverd te zijn tot een heuse schietbaan. De vaardigheden met de windbuks werden
gedemonstreerd door onze scherpschutters en er vlogen talloze deodorantbussen en andere
drukvaten in het rond. Voltreffers werden hierdoor prachtig geaccentueerd door een oranje
vuurbal. Na dit schietplezier werd alles netjes opgeruimd en werd er nagezeten bij een lekker
kampvuurtje. En een groot deel van ons had slaapspullen meegenomen om onder een
kapschuur in het bos te overnachten.
En mocht je nou denken dat we bij de WKD
geen manieren hebben, nou, dán heb je het fout.
Er werd namelijk ook een ware “hoe heurt het
eigenlijk ?” opkomst georganiseerd. Eerst werd
onze kennis over de etiquette getest, en
vervolgens leerden we hoe we nu écht een
tompouce moesten eten. En als laatste hebben
we flessen gesabreerd; flessen openen met een
zwaard. Wij gebruikten hiervoor trouwens
bierflesjes, want champagne, dát heurt niet bij
ons.
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achterblad - voorzitterscolumn
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