


ALGEMEEN 
HOROSCOOP 

… Je in de maand maart 5 euro korting 
kreeg op Houtmantruien? 

… Wij weten dat jullie van deze actie 
goed gebruik hebben gemaakt? 

… Er 7 welpen nu verkenners zijn 
geworden? 

… Dit ook betekent dat er een hoop 
nieuwe helpers en gidsen zijn? 

… De splintercup weer is begonnen? 

… De Houtman natuurlijk gaat winnen? 

… Alle welpen hun ninja diploma hebben? 

… De website sinds kort ook een 
chatfunctie heeft? 

… We binnenkort met de Brede school 
gaan samenwerken? 

… Wij dit ook in combinatie doen met de 
Kastanujo? 

… Wij hopen zo nog meer jongens en 
meisjes een leuke tijd te kunnen geven op 
de zaterdagmiddag? 

… De welpen een taart kunnen verdienen 
als een vriendje ook lid wordt bij ons? 

… De verkenners nu zoveel kinderen 
hebben dat ze een vijfde boot hebben? 

… De leiding deze even binnen twee 
weekjes zeilklaar heeft gemaakt? 

… De net overgevlogen welpen op de 
valreep hun leiding-voor-een-keer insgine 
hebben weten te behalen? 

… Zij dit wel goed kunnen inzetten bij de 
verkenners? 

… Wij denken dat de verkennerleiding 
hier nog wel iets van kan leren? 

… De welpenleiding dit wel heel erg 
grappig vindt? 

… Het bestuur opzoek is naar een nieuwe 
voorzitter? 

… En ook een penningmeester? 

… Wij wel denken dat hier een leuke 
ouder hiervoor te strikken is? 

… Er op 26 april een groepsraad is voor 
alle 18+ leden en ouders? 

… Wij hopen dat jullie er bij kunnen zijn? 

… Er hopelijk op 29 mei toch nog een 
NLdoet kan komen dit jaar? 

… Jij nu alle wist-je-datjes hebt gelezen? 

 
WIST JE  
DAT? 

 
WIST JE  
DAT? 

Het nieuwe jaar is begonnen en wat is er 
al weer een hoop gebeurd! 6 februari was 
sinds lange tijd weer de eerste fysieke 
opkomst. De welpen konden weer de hele 
dag samen spellen spelen, en bij de 
verkenners werd hard aan de boten 
gewerkt. Die konden vlak daarna dan ook 
het water in en er wordt nu volop gezeild! 
Maar voordat de zeilpret begon was er 
eerst nog een schaatsopkomst.                       
Wie had dat nog verwacht?!  

Ook is het overvliegen geweest. Een 
hoop welpen zijn verkenners geworden, 
en twee verkenners zitten nu bij de WV.  

Kortom een hele hoop leuke 
veranderingen. Benieuwd naar meer? 
Blader snel het krantje door voor de 
verhalen van afgelopen maanden, 
aankomende gebeurtenissen, 
het jubileum, en een kijkje 
in het verleden! 

De redactie  

DE TWEEDE EDITIE 

JAARKALENDER 

SPLINTERCUP 

NL DOET 

ZOMERKAMP 

ZOMERKAMP 

Klik hier voor de gehele kalender! 

6 MEI 

29 MEI 

19 - 28 JULI 

20 - 27 AUGUSTUS 

RAM 
Er gebeurt een hoop op het moment,               
maar laat je hoofd niet tollen door de wind.  
 
 
STIER 
Onderschat jezelf niet, ook een kleine vonk 
kan groeien tot een groots kampvuur.  
 
 
TWEELING 
Je ziet door de bomen het bos niet meer, 
maar wees niet bang om te verdwalen,  
een avontuur staat je te wachten.  
 
KREEFT 
Er is stilte voor de storm, dit is het moment 
om goed te pieken zodat je straks bent 
voorbereid!  
 
LEEUW 
Je bent toe aan verandering, maar loop 
niet te hard van stapel, je kan nou eenmaal 
niet alle koersen tegelijk bevaren.  
 
MAAGD 
Vals spel is ook spel, maar als je een post 
overslaat heb je nooit echt gewonnen.  
 
 
WEEGSCHAAL 
Je zoekt de spanning op, maar pas op,  
een marshmallow die te dicht bij het vuur 
komt kan zo verbranden.  
 
SCHORPIOEN 
Wees niet bang voor hoge golven,                   
je boot zal altijd blijven drijven.  
 
 
BOOGSCHUTTER 
Bereid je voor op een vloedgolf aan       
kansen, maar laat je boot niet omslaan. 
 
 
STEENBOK 
Dit is het moment om voor die insigne te 
gaan, niks staat je nog in de weg!  
 
 
WATERMAN 
Vertrouw op je groep, samenwerking is de 
beste manier om het spel te winnen.  

 
VISSEN 
Als je situatie niet vertrouwt kan je nog             
altijd je anker uitgooien, dus wees niet 
bang om nog even door te gaan.  

https://www.cornelisdehoutman.nl/jaarkalender/


WELPEN 
Deze week hebben we helaas afscheid moeten nemen van 
7 stoere welpen die via een avontuurlijk water parcours nu 
officieel verkenners zijn geworden. We zullen deze oude 
welpen missen en veel plezier wensen bij                                        
hun nieuwe horde!  
 
Maar wie zijn dan de nieuwe gidsen en helpers?                                                                
Aankomende week zullen de nieuwe gidsen en              
helpers bekend worden gemaakt en zullen ze                 
dezelfde zaterdag hun allereerste gids- en                 
helpersraad houden.  
 
Gidsen en helpers zijn de welpen die verantwoordelijk zijn voor hun nest.                     
Als de welpen bijvoorbeeld stil moeten luisteren naar een uitleg voor een spel,                      
is het hun taak om ervoor te zorgen dat de welpen van hun nest stilletjes zijn. 
Gidsen en helpers mogen ook speciale insignes halen die je alleen kan halen 
als je een gids of helper bent! Bijvoorbeeld de leiding-voor-een-keer-insigne! 

LEIDING VOOR EEN KEER INSIGNE 
De leiding voor een keer insigne is een hele bijzondere 
insigne! De welpen en gidsen zijn dan die gehele                 
opkomst de leiding. Maar is er dan niet te veel leiding? 
Nee! De ‘echte’ leiding zijn dan de gidsen en helpers!              
De rollen worden als het ware omgedraaid.                        
De welpen die deze insigne gaan halen komen ook een 
half uurtje eerder naar de opkomst waar zij met Akela de 
dag bespreken. De welpen krijgen de blauwe blouse van 
de leiding, en de leiding krijgen de groene blouse van de 
welpen, wat soms een uitdaging kan zijn voor de leiding 
om aan te trekken….  
 
 
De welpen zullen in hun 
nieuwe leiding rol de                  
opkomst draaien: ze zullen 
de spellen uitleggen en                    
begeleiden en na de                   
opkomst bespreken met de 
leiding. Niet alleen vieren de 
leiding en de welpen de dag 
met een lekkere snack, 
maar krijgen ze hun                  
nieuwe insigne.  

DE NIEUWE GIDSEN EN HELPERS 

BEKIJK ALLE FOTO`S 

GEEF JE HIER OP! 

GEWONNEN HOUTMANTRUI 
In de vorige editie konden jullie een trui 
winnen door een kleurplaat van  
Akela in te kleuren! Na alle  
inzendingen goed te hebben  
bekeken heeft de jury Demyan 
als winnaar aangewezen! 
 
Geniet van je nieuwe trui!  
 
Wil jij ook zo`n mooie trui? 
Bestel deze dan voor maar €30! 

VRIENDJESOPKOMST 
Op 27 maart hadden we vriendjesopkomst en dat was natuurlijk een grote              
gezellige boel! Kon jou vriendje er niet bij zijn, was je er zelf niet of om                         
welke reden dan ook? Neem gerust je vriend mee naar de opkomst! 

 
 TIP! Als een vriendje van jou lid wordt bij onze  

  groep krijg jij taart van de leiding! 
 

 Dus ken je nog wel iemand die graag een keertje 
 wilt meekijken met wat wij voor leuks doen op  
 zaterdag? Nodig hem dan snel uit en wie weet 
 krijg jij dan wel taart van de leiding! 

BE
DA

NK
T! 

In de vorige editie hebben we jullie allemaal 
gevraagd om te flyeren of een poster voor  
je raam te hangen. Op die oproep hebben  
jullie massaal op gereageerd en daarvoor  
heel veel dank! Hopelijk kunnen we zo nog 
Meer mensen laten zien wat voor leuke  
activiteiten wij organiseren op de zaterdag! 
 
Wil je graag nog helpen door te flyeren of  
een poster voor je raam te hangen?  
Dat kan natuurlijk nog! Geef je dan op via onze website 
en wij regelen dat de poster en / of flyers zo snel als mogelijk  
jou kant op komen! 
 
 

BESTEL EEN TRUI 

TIP
 Ben je net geïnstalleerd of moet je nog geïnstalleerd 

worden? Bekijk op onze website waar je welke     
insignes op de uniform moet zetten! 

UNIFORM 

ZOMERKAMP WELPEN 2021 
Dit jaar gaan de welpen weer naar een unieke locatie ergens in     
Nederland waar er weer vele avonturen op hun staan te wachten. 

 
De leiding heeft er natuurlijk alweer super veel zin in en we hopen 
jullie natuurlijk ook! Hopelijk gaan jullie weer allemaal mee! 
 

 Data zomerkamp     

 20 - 27 AUGUSTUS   

https://www.flickr.com/photos/cornelisdehoutman/sets/72157719005207820/
https://www.cornelisdehoutman.nl/flyeractie/
https://www.cornelisdehoutman.nl/bestel-een-trui/
https://www.cornelisdehoutman.nl/uniform/


VERKENNERS 

SPLINTERCUP (KADER) 

 
 

 

Voor een buitenstaander zullen alle lelievlet-
ten er redelijk hetzelfde uitzien en zeker als 
ze zoals bij de Houtman ook nog eens in 
dezelfde kleur zijn geschilderd. Toch zullen 
de meeste (oud) leden een favoriete boot 
hebben. En dit is niet per definitief de     
snelste of nieuwste vlet maar dit is de vlet 
waar je hart ligt. Als jong broekie kwam ik bij 
de verkenners. Een leidinglid nam mij neem 
en vertelde mij dit is je bootsman en je zit bij 
de zeehonden en je vaart in de Hollandia met de                 
kleuren rood en zwart en het zeilnummer 243.  
 
Mijn hele verkenner periode heb ik in dezelfde boot mogen 
varen, de boot in de winter mogen onderhouden en ervan 
mogen genieten. Het is een schitterende vlet en waarom? 
Het is niet de oudste vlet ook niet de snelste vlet van de 
groep maar wel de mooiste vlet. Het schip zeilt heerlijk al zit 
de giek wel wat laag waardoor je zichtveld beperkt is en je 
wel een je hoofd kan stoten. Toch is het de vlet een speciaal 
plekje in mijn hart heeft gekregen. En daarin ben ik zeker 
niet alleen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het nummer 243 is ook iets magisch. Het is meer dan een 
zeilnummer geworden en iedere keer dat ik het nummer zie 
valt het toch weer op. En daarin ben ik niet alleen, al jaren 
krijg ik met enige regelmaat om 02:43 een appje van       
vrienden met alleen de tekst 243. Je bent ‘toevallig’ nog 
wakker en precies om 02:43 stuur je een berichtje. Eén keer 
per jaar als de tijd een uurtje teruggaat heb je zelfs twee 
keer 02:43. Vierentwintig maart (24-3) is natuurlijk ook een 
heerlijke dag voor iedereen die wat liefde heeft voor deze 
mooie vlet.  
 
Pepijn 
Oud-schipper verkenners 

ZOMERKAMP VERKENNERS 2021 
Dit jaar reizen de verkenners af naar een zeer populair watersport 
gebied. Tijdens dit kamp maken velen oude figuren hun come-back 
om iets te redden wat ons allen veel waard is… 

 
De leiding heeft er natuurlijk alweer super veel zin in en we hopen 
jullie natuurlijk ook! Hopelijk gaan jullie weer allemaal mee! 

 Ventjes    Kaderleden 

 19 - 28 JULI  17 - 30 JULI 

                 MOOI BOOTJE! 
Het is weer zo ver! Al een tijdje genieten jullie zien jullie weer prachtige              
beelden van zeilende bootjes. Na een winter keihard werken is het weer              
gelukt om de boten vroegtijdig het water in te gooien.  
 
Met 7 nieuwe welpen mocht ook de Nautilus als vijfde  
boot weer haar intrede maken bij de verkenners.  
De leiding heeft alles op alles gezet om te regelen 
dat de 1465 op 17 april te water kon en dat is gelukt! 
 
De activiteiten bij de verkenners zijn nog lang niet op,  
zo is er de komende tijd op woensdagavond  
voor het kader de Splintercup en worden de  
ventjes de komende tijd uitgedaagd tijdens de  
opkomsten om zo de zeilvaardigheid een  
flinke boost de kunnen geven. 
 
Helaas kan de Kaagcup helaas ook dit jaar 
weer niet doorgaan, maar de leiding is aan 
het uitzoeken of het mogelijk is om iets  
alternatiefs te organiseren voor het kader. 
 
Gelukkig kan vooralsnog het zomerkamp wel  
doorgaan. De voorbereidingen zijn al een tijdje in volle gang en  
het beloofd dit jaar wel echt iets heel moois te gaan worden! 

 
 
 

 
 

BOTEN TE WATER! 

KLIK HIER EN BEKIJK ALLE FOTO`S 

Geïntroduceerd in 2013 door niemand minder dan Lars Alma.                                           
Sindsdien hebben er al 6 edities van deze prachtige zeilwedstijd                              
plaatsgevonden. Maar wat is de splintercup nou eigenlijk?                                                     
En misschien nog wel belangrijker waarom is deze wedstrijd er eigenlijk? 
 
De Splintercup zijn in totaal 5 wedstrijdavonden, waarop er op elke avond 3 a 4 
wedstrijdjes gevaren worden door het kader. Uniek aan de Splintercup is dat 
deze dit een individuele zeilwedstrijd is, dit omdat er elke wedstrijdavond met 
een andere bootindeling gevaren wordt. Tijdens één zo een wedstrijdavond zeil 
je wel met dezelfde bemanning in de boot, en heb je de kans om elke wedstrijd 
een andere taak op je te nemen. De winnaar van de Splintercup moet zo niet 
alleen bedreven zijn in het roer heen en weer duwen, maar ook een                                   
perfectionist in het bedienen van de fok en een kanjer in het uitstippelen                   
van koers en tactiek.  
 
Maar waarom dan zulke wedstrijdje? Moeten die arme meisjes en jongens niet 
al genoeg spellen en opdrachten doen tijdens de regulieren opkomsten?                     
De Splintercup wordt in de eerste plaats gevaren omdat wedstrijdvaren                 
harstikke leuk is, maar dit is niet de enige reden. 
Zo is de Splintercup ook  een uitmuntende kans 
om meer kennis over het wedstrijdzeilen te                   
vergaren en om je zeil talent nog even op                 
scherp te zetten vlak voor de Kaagcup begint.  
 
Douwe & Joris 
Organisatie splintercup 2021 

JUUP 
WINNAAR 2020 

BEKIJK ALLE FOTO`S 

https://www.flickr.com/photos/cornelisdehoutman/sets/72157718543021371/
https://www.flickr.com/photos/cornelisdehoutman/sets/72157718942270617/


WILDE VAART 

CHECK ONZE GEHELE VLOOT 

EEN UPDATE VAN DE WILDE VAART 
Hallo allemaal daar zijn we weer!  
 
Wij van de Wilde Vaart (WV) hebben weer een                                  
paar leuke nieuwtjes te melden.   
 
Een paar weken geleden zijn de boten 
weer het water in gegaan.                              
Dus vanaf nu kun je onze pareltjes weer 
elke zaterdag spotten op de plas. 
Na een lange winter werken aan het        
onderhoud hebben we alweer een paar 
weken lekker kunnen zeilen.  
Maar helaas net nu het nieuwe   
zeilseizoen begint moeten we afscheid 
nemen van onze altijd vrolijke         
groepsgenoot Liene. Zij gaat ons 
 zaterdag verlaten om haar droom te  
volgen en word leiding bij de verkenners. 
Het was altijd  superleuk met Liene in de boot.  
En we gaan haar natuurlijk heel erg missen bij de WV maar we               
wensen ook een leuke tijd als leiding bij de verkenners toe.  
 
   Gelukkig gaat er niet alleen iemand weg bij ons,          
   we krijgen er ook 2 kersverse nieuwe leden bij!  
       Luuk en Piecko. We kijken er enorm naar uit om  
                  deze twee jongens in onze groep op te nemen.  
                              Als ze het overvliegen van zaterdag                                                             
        tenminste overleven.   
 
    Dan last but not least, ons gezellige,   
    mooie WV-lokaal. Door de huidige Corona  
       maatregelen hebben we helaas nog niet aan ons  
   lokaal kunnen werken. Maar later dit jaar zijn we  
       zeker van  plan om van ons nu al mooie optrekje een  
          pareltje te maken. En kom alle gerust eens langs  als het af 
is om al die pracht te bewonderen.  Zo lang je onze spullen maar               
laat liggen.                                                        
 
Dan lieve lezers komen we aan het eind van dit artikel.   
Graag tot ziens en een behouden vaart.  

WIE STAAN ER BIJ DE WV AAN HET ROER? 
 
SINDS WANNEER ZIT JE BIJ DE HOUTMAN                       
EN HOE BEN JE HIER GEKOMEN? 
 
Ik was er voor het eerst op pannekoeken-
kerstgala 2019. Ik had altijd bij Scouting                  
Woerden gezeten, en toen ik naar                      
Gouda verhuisde ben ik op zoek                      
gegaan naar een scouting hier.                           
Ik wilde graag zeilen want bij Scouting 
Woerden deed ik ook aan zeilen,             
daar was ik zeeverkenner en welp.                       
Ik kwam de Houtman tegen en ben                
toen langs gegaan en al snel                               
wv-begeleiding geworden. 
 

WAT DOE JE BUITEN SCOUTING? 
Ik werk in Utrecht als consultant. Daar coach ik jonge professionals, 
regel ik contact tussen hun en bedrijven, en regel ik trainingen voor ze. 
Daarnaast fiets en wandel ik graag, en doe ik puzzels. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WAT DOE JE ALS WV-BEGELEIDING                                                        
EN WAT IS DAAR ZO LEUK AAN? 
 
Als wv-begeleiding zorg je dat er zoveel mogelijk initiatief uit hun komt. 
Ze zitten in een leeftijd dat ze een eigen ik gaan vormen en zich gaan 
richten op leiding worden. Ik begeleid ze in het pakken van die                    
verantwoordelijkheid en zelf opkomsten te maken. 
 
WAT IS TOT NU TOE JE LEUKSTE                                                     
HERINNERING AAN SCOUTING? 
 
Een hele leuke herinnering was toen we na een opkomst met z’n alle 
langs gingen bij de Willies om daar als grap allemaal spullen te stelen. 
 Het was heel grappig en ik had dit nog nooit zo meegemaakt. 

“IK  WILDE                               
    GRAAG ZEILEN’’ 

ALEXANDRA 
WV-BEGELEIDING 

“IK  WILDE                               
    GRAAG ZEILEN’’ 
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E Sinds kort kan je onze vloot ook online bekijken! 
Deze nieuwe pagina was een wens vanuit de 
stam en is kort geleden gelanceerd. Hier kan je 
de mooiste plaatjes van al onze boten zien en 
vindt je informatie over elke boot zoals het  
bouwjaar, de kleurencombinatie en het dier. 
 

Maar ook wij weten niet alles, 
 dus hebben jullie hulp nodig!  
Zoals je kan zien ontbreken er nu nog bij 
een aantal boten een kort verhaaltje.  
Weet jij meer over een (favoriete) boot? 
Mail ons dan gerust! 
 

Wist je bijvoorbeeld 
dat de Apollo in 1958 
aan onze groep is  
geschonken door de 
oude Kaarsenfabriek 
genaamd ’Apollo’? 
 
En dat deze boot 
dankzij haar                   
zeilnummer tijdens 
ons 65-jarig jubileum 
een speciale rol had? 
Zo werd de boot            
speciaal geverfd en te 
water gelaten tijdens 
de reünie! 

https://www.cornelisdehoutman.nl/onze-vloot/
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Wij blijven positief en hebben goede hoop dat er na de zomer (hopelijk) meer mogelijk is om echt een feestje te bouwen!                
Ook al is niets zeker deze tijd willen we jullie toch vragen om 18 september alvast te omcirkelen in jullie agenda`s.                        
We streven ernaar om dan toch een mooie Reünie en Groepsbarbecue te organiseren! Om even terug te blikken in de                 
tijd hebben we wat mooie krantenartikelen uitgezocht die iets moois vertellen over de laatste jaren van onze groep. 
 
Renske & Thijmen TIP!    Klik op de artikelen om deze beter te bekijken 

TERUG NAAR DE KAAGCUP VAN 2013  
 
Er zijn twee zekerheden in het leven. 1; je betaald belasting en 2; je gaat naar de Kaag met                  
hemelvaart. Zo ook in 2013. Dit moest dé Kaag worden voor de Cornelis de Houtman,                                   
aangezien wij in 2012 al is twee werden in zowel de wedstrijdklasse als de vrije klasse.  
 
Aan de voorbereidingen mocht het dit jaar niet liggen. Eind februari 2013 waren de vletjes gereed 
en konden strak in de lak te water. Niet veel later werden er geoefend met wedstrijdzeilen onder 
de noemer ‘Splinter Cup’. Deze inmiddels beruchte Cup dankt zijn naam aan de afgebroken mast 
van de Antares, die in 2012 net na de eerste Kaag wedstrijd brak. Wat weinigen weten is dat 
Dennis van Aalst bijna werd gespiesd door dit vallende stuk hout.  
 
Vol goede moed en gezonde spanning vertrok de                             
12-koppige sleep richting de Kaag. Bij aankomst                     
werden de laatste voorbereiding getroffen en werd              
de finale van de Splinter Cup gezeild.                                    
Je hebt alles in eigen hand, behalve het weer… 
 
Dat bleek. Bij het ochtendgloren woei de stront 
van de dijken (letterlijk). De eerste wedstrijddag 
werd afgelast. Met nog 1 dag en dus maar 1 
kans om te laten zien dat wij van de Houtman  
de beste waren, mocht er zaterdag gezeild             
worden! En hoe.  
 
Gedrevener dan ooit, voorbereid en uitgerust     
voer de vloot uit. Het was spannend tot de laatste 
minuut. Enkele Houtman schepen wonnen met slecht 
een enkele bootlengte voorsprong. Het was voldoende. 
Wij hadden de Cup. Niet 1… maar 2! Zowel in de vrije 
klasse als de wedstrijdklasse. Ongekend, wat een prestatie 
van iedereen.  
 
Volledig in stijl, een volgepakt ponton met banken en tafels, verplaatste heel de groep zich naar 
winnaarseiland a.k.a. Boterhuiseiland. Niemand kreeg te lach van onze gezichten en konden met 
veel moeite te joelende menigte en pers van ons afhouden.  
 
Dit was nog nooit gelukt. De jaren die volgde pakte de Houtman de Kaag Cup in de                            
wedstrijdklasse. De dubbelslag van 2013 blijven wij ons nog lang herinneren. Ooit?                                           
Zal het nog is gebeuren? Soms heb je een beetje mazzel nodig.                                                                         
Maar heel hard ‘BAKBOORD’ kan ook een hoop doen!   
 
Lars 
Fan van wedstrijdzeilen & Oud verkennerleiding 

1978 Standaard klasse  
 De Houtman wint  voor de eerste keer 
 de Kaagcup in haar driejarig bestaan. 

 

2013 Standaard klasse & Vrije klasse 
 De overwinning is groots, want we  
 winnen in beide klassen waar wij dat 
 jaar meezeilen! 

 

2014 Standaard klasse 
 We winnen de Kaagcup voor de              
 tweede keer op rij! 

 

2015 Standaard klasse 
 Na een verkeerde uitslag en                 
 vervolgens hertelling gaat de Kaagcup 
 voor de derde keer op rij naar onze 
 groep! Dat betekent  dat wij de                     
 wisselbeker mogen houden!  

 

2016 Vrije klasse 
 We halen nog een keer in de vrije  
 klasse de eerste plaats! 

UITSLAGEN 

https://www.cornelisdehoutman.nl/wp-content/uploads/98361684_3791748387562730_319428924100575232_n.jpg
https://www.cornelisdehoutman.nl/wp-content/uploads/99095861_3791747847562784_4927690054001754112_n.jpg
https://www.cornelisdehoutman.nl/wp-content/uploads/99062548_3791748237562745_8175821262728200192_n.jpg
https://www.cornelisdehoutman.nl/wp-content/uploads/100082175_3791748077562761_376871981380796416_n.jpg
https://www.cornelisdehoutman.nl/wp-content/uploads/99081142_3791747717562797_9147779362609692672_n.jpg
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JUBILEUM 
 In 2013 kreeg de Houtman de unieke kans om de 15 meter hoge  
   kerstboom, die normaal te bewonderen is op de markt tijdens  
      kaarsjesavond, om te toveren tot vlaggenmast voor de verkenners. 
 
  Eerst moesten de takken van de boom worden verwijderd en 
         vervolgens moest de boom lange tijd weken in het water om zo 
        scheuren te voorkomen.  
 
     Vervolgens kon de boom worden verplaatst 
    naar de pad waar een team aan de slag ging 
 met het rond maken van de mast.  
       Het rond maken en het afwerken van de  
     de mast was uiteindelijk nog een hele klus. 
   Maar tegenwoordig is de mast in volle 
glorie te bewonderen op het verkennerveld! 

Benieuwd naar hoe dit spektakel allemaal is verlopen? 
    Bekijk alle foto`s rondom de transformatie van                      
 kerstboom naar vlaggenmast in het album  
  op onze website. 

BEKIJK ALLE FOTO`S 

Ooit had onze vereniging een enthousiaste bevergroep 
voor kinderen vanaf 5 jaar! De eerste opkomst was      
destijds een groots succes en er was veel media                      
aandacht voor deze nieuwe speltak. 
 
Elke zaterdagochtend ging er een 
enthousiast leidingteam aan de  
slag om voor maar liefst 
22 bevers een mooie  
zaterdag te organiseren! 
 
Helaas is de speltak na 
een paar jaar alweer 
opgeheven. Hopelijk 
kunnen we ooit weer 
een mooie bever- 
groep opzetten! 

https://www.flickr.com/photos/cornelisdehoutman/sets/72157649972609179/
https://www.cornelisdehoutman.nl/wp-content/uploads/1620562_485400201566033_1923839059_n.jpg
https://www.cornelisdehoutman.nl/wp-content/uploads/8941_961819130512681_4765677313854559558_n.jpg
https://www.cornelisdehoutman.nl/wp-content/uploads/11061209_1096203100407616_5678806957443188317_n.jpg
https://www.cornelisdehoutman.nl/wp-content/uploads/10460398_1023793987648528_1769800131763153013_n.jpg
https://www.cornelisdehoutman.nl/wp-content/uploads/krantenartikel01.jpg
https://www.cornelisdehoutman.nl/wp-content/uploads/krantenartikel02.jpg
https://www.cornelisdehoutman.nl/wp-content/uploads/bevers-in-de-krant.jpg
https://www.cornelisdehoutman.nl/wp-content/uploads/krantenartikel.jpg
https://www.cornelisdehoutman.nl/wp-content/uploads/krantenartikel_animo.jpg


BESTUUR 
GROETJES VAN HET BESTUUR  

 
Lezers Ahoy!  
 
Hier wederom een telex van de besturen. 
En dat is goed nieuws, want dan is er dus alweer een Houtmannetje.                               
Ik vond de vorige editie echt fantastisch en hoop dat er nog velen zullen volgen. 
 
Op de pad mogen er weer opkomsten doorgaan 
(liefst buiten / anderhalvE meter moet echt……)     
en liggen er boten in het water. Als de zon schijnt 
zoals vandaag, is het echt genieten om aan de      
Platteweg en omgeving bezig te kunnen zijn.         
Het heeft de afgelopen weken echter ook              
gesneeuwd, gestormd en weet ik niet                                 
allemaal wat, maar er werd gewoon gevaren. 
#Bikkelswordennietgeborenmaargemaakt.                      
Hoe het met de kampen zal vergaan; is nog                     
onduidelijk, maar we gaan er vanuit dat                              
ze doorgaan. Scouting Nederland zit als grootste 
jeugdorganisatie van NL aan tafel bij de minister           
(bij wijze van spreken) en dat lobbywerk heeft ons 
echt heel erg geholpen. Wat ons ook helpt is de actieve PR en de brede school                          
activiteiten van komende mei. Er wordt hard aan getrokken en met resultaat!                  
Er zijn meer jongens (en meiden) die komen ravotten op de Pad en daar                      
mogen de kartrekkers trots op zijn. 
 
    Besturen is ook “richting geven aan iets" en we gaan 
     proberen om in 2021 de Wilde Vaart (+/- 15 tot 18
         jaar en vanaf die leeftijd bestaande uit meiden 
      en jongens) echt een volwaardig lokaal te 
         geven. Het vergt wat flexibiliteit van de 
           bouwers en van de gebruikers om dat - 
      liefst voor weinig - met de huidige RIVM  
       richtlijnen voor elkaar te krijgen, maar het 
              gaat goed komen. Namens iedereen;  
             dank voor het geduld. 
 
           Verder willen we graag met nieuwe vrijwilligers 
         leuke dingen verzinnen en bereiken.   
     Een actieve rol binnen een bestuur (of noem het 
        commissie / werkgroep / stam / kabelgat) voor een 
         korte overzichtelijke periode levert gegarandeerd  
  Een Goed Gevoel op, maar het kost natuurlijk ook wat: TIJD.             
Op de uitgestelde NL Doet klusdag van 29 mei zien we iedereen graag! 
 
Fijne zomer!  
 

EVEN VOORSTELLEN 

ST
AM

 

Ondanks dat wij als speltak geen                           
bijeenkomsten/opkomsten mogen draaien, 
staan wij niet stil. 
 
Wij hebben ons lokaal en zolder aangepakt en 
uitgemest. Gearchiveerde spullen zijn                         
overgeleverd aan de cyclus en het reizende 
archief heeft zijn intrek genomen op de zolder.  
 
Deze tijd hebben wij als stam ook tijd gehad 
voor reflectie. Wij zijn van plan om de keuken 
plus inhoud, een upgrade  te geven en een                    
reorganisatie door te voeren van de facilitaire dienst. 
 

 HEB JE IDEEËN? MAIL ONS! 

 
 
Mijn naam is Pepijn van der Wiel bestuurslid bij de Cornelis        
de Houtman. Zelf ben ik als welp bij de houtman gekomen om               
vervolgens wat hele mooi jaren bij de verkenners te mogen   
beleven. Na twee jaar wilde vaart geweest te zijn ben ik in  
2003 leiding geworden bij de verkenners. In 2010 heb ik de                     
schipperspet van Stefan overgenomen om deze na drie jaar 
weer af te staan. Na ruim tien jaar was het leidinggeven niet 
meer te combineren met werk en andere verplichtingen.  
 
Kort nadat ik als leidinglid gestopt ben ik 
in het bestuur van de houtman gegaan.   
In eerste instantie als penningmeester van  
de groep. Op dat moment werd er al een 
tijdje gezocht naar  een penningmeester 
en mij leek het leuk om nog op een        
andere  manier actief te blijven.                
Ondertussen heb ik hier volledig 
mijn draai in gevonden en doe dit 
doe ook al weer zeven jaar. 
 
 Daarnaast ben ik speltakbegeleider van 
de verkenners, wat inhoud dat ik vanuit 
het bestuur het aanspreek punt ben voor de verkennerleiding. 
En waar mogelijk mee denk over alles wat met het reilen en  
zeilen van de verkenners te maken heeft. Daarnaast vind ik het 
leuk met samen met andere bestuursleden ieder jaar de                
nieuwjaarsborrel en groepsbbq te verzorgen. Met sommige            
bestuurdleden ben ik zelf ook welp of verkenner geweest dus 
een echte scouting vriendschap kan je wel zeggen.  

PEPIJN 
BESTUURSLID 

NL DOET 
GROEPSRAAD 

Binnen een vereniging is het gebruikelijk jaarlijks een 
Algemene Leden Vergadering (ALV) te organiseren. 
Waarin bestuur verantwoording aflegt naar de leden  
(bv. over de financiën en gevoerd beleid),                               
waar eventueel bestuurswissels plaatsvinden en waar 
essentieel beleidszaken besproken & besloten worden.  
 
De Groepsraad start om 20:00 op 26 april 2021,                        
online (tot 21 uur). Uitgenodigd zijn alle 18+-leden en 
ouders van jeugdleden. 
 
We horen graag of je komt via een mailtje. 

LAAT WETEN DAT JE KOMT 

We zijn in het gelukkige bezit van een aantal mooie           
gebouwen en een prachtig terrein. Om dit zo te houden, 
organiseren wij klusdagen voor leden en familieleden. 
Hiermee houden we gelijk de kosten voor onze leden 
laag. Dit betekent wel dat we met elkaar zo af & toe de 
handen uit de mouwen moeten steken.  
 
Dit jaar hopen we op 29 mei weer wat te kunnen          
organiseren voor NLdoet!  
 
Dus omcirkel alvast 29 mei in je agenda zodat we           
genoeg handjes hebben om mooie klussen uit te voeren! 

mailto:groepsbestuur@cornelisdehoutman.nl
mailto:stambestuur@cornelisdehoutman.nl


WIJ ZIJN  
OPZOEK NAAR... 

Na ruim 7 jaar nemen na de zomer de voorzitter en de penningmeester van de Stichting tot Instandhouding 
van de Zeeverkennersgroep Cornelis de Houtman afscheid. Daarvoor zoeken we dus 2 nieuwe enthousiaste 
vrijwilligers, vanuit de oud(ere) leden of ouders van leden.  
 
 
Om op de Platteweg een actieve scouting, voor zowel jongens als meiden in alle leeftijdscategorieën,  
te hebben, zijn er continue voldoende enthousiaste leden in alle speltakken nodig. Want enthousiaste leden 
betekent ook voldoende leidingleden en andere vrijwilligers om dit draaiende te houden.  
Om dit te realiseren is het volgende essentieel:  
 
• Goed onderhouden terrein en gebouwen; 
 
• Voldoende gekwalificeerde en gewaardeerde leiding (speltakken en besturen); 
 
• Leuke en leerzame activiteiten, voor elk seizoen en elke leeftijdscategorie; 
 
• Betrokken ouders & oud-leden; 
 
• Tevreden buren, verhuurders en andere belanghebbenden. 
 
 
Binnen de groepsvereniging gebeurt het, daar vinden de spelactiviteiten plaats en wordt regulier onderhoud aan de vloot en andere materi-
alen gedaan. Daarnaast is er het Kabelgat, voor (hulp bij) onderhoud. Elke speltak (Welpen, Verkenners, Wilde Vaart en Stam) kent een 
leidingteam en een speltakbegeleiding. 
 
 
Het groepsbestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de groep: de kwaliteit van het spel, de lokalen, voldoende 
en gekwalificeerde leiding en een financieel gezonde vereniging.  
 
 
Ter ondersteuning van de groep is er de Stichting tot Instandhouding van de Zeeverkennersgroep Cornelis de Houtman.  
De stichting is beheerder van het vermogen van de vereniging en is verantwoordelijk voor alle zaken die betrekking hebben op de roerende 
en onroerende zaken van de groep. Dit wil zeggen dat de stichting er voor zorgt dat de vereniging het spel van scouting kan spelen.  
In het lopende jaar, maar ook over 10-15 jaar, vandaar dat in de naam ‘tot instandhouding van’ is opgenomen.  
Zij houdt zich bezig met: 
 
• Financiële continuïteit waarborgen (begroting & jaarrekening, verzekeringen, contributie); 
 
• Groot onderhoud/renovatie plannen, (laten) uitvoeren en afhandelen; 
 
• Strategisch benodigde/gewenste externe contacten (gemeenten, plassengebied, Goudse Hout, buren, etc.); 
 
• Ledenadministratie en basale leden-/oudercommunicatie. 
 
 
De besturen van de groep en de stichting werken nauw samen, als soort van ‘personele unie’. Om ook in het stichtingsbestuur continuïteit 
te borgen zijn we dus op zoek naar een nieuwe voorzitter en penningmeester.  
 
 

INTERESSE?  
 
VOORZITTER 
Neem dan contact op met Léon van der Meij  
(voorzitter; sb.voorzitter@cornelisdehoutman.nl)  
 
PENNINGMEESTER 
Frank van Beers  
(penningmeester; sb.penningmeester@cornelisdehoutman.nl).  
 
 
Zij leggen graag uit wat zij zoal doen en hoeveel tijd het vraagt.  
En hoe leuk het is! Dus neem snel contact op, want er is maar plek  
voor 1 voorzitter en 1 penningmeester en op=op. 

VOORZITTER 
& 

PENNINGMEESTER 
 

VOORZITTER & PENNINGMEESTER 


