
WATERSCOUTING CORNELIS DE HOUTMAN 

WWW.WATERSCOUTINGGOUDA.NL 



BEREIKBAARHEID 
 

Heb je vragen over bijvoorbeeld onze kampen,  

het programma en opkomsten? Mail ons dan vooral!  

In geval van nood of dringende vragen zijn wij ook  

mobiel bereikbaar. 

 

E-mailadres: 

verkenners@cornelisdehoutman.nl 

Noodnummers: 

Thijmen:   06-20875528  

Douwe:  06-10594520  

 

Ook hebben we een whatsappgroep met alle verkenners  

zodat we contact kunnen houden met elkaar.  

 

EVEN AFMELDEN 
 

We verwachten dat alle verkenners er elke week zijn,  

maar iedereen kan er wel eens een keertje niet zijn.        

In dat geval stellen wij het zeer op prijs als we uiterlijk  

de woensdag voor de opkomst een mailtje van de ouders  

krijgen met de afmelding. 

WAAR EN WANNEER? 
 

De verkenners hebben iedere week opkomst bij ons clubgebouw. 

De opkomst begint in zomer om 13:30 en duurt tot 18:00.  

(zorg daarvoor wel dat je boot zeilklaar is)  

De opkomst begint in winter om 13:30 en duurt tot 17:00.  

Soms draaien we op afwijkende tijden, in dat geval sturen we altijd een mailtje.

VRAGEN? MAIL ONS GERUST 

HANDIG OM MEE TE NEMEN: 
 

- Onze opkomsten vinden meestal plaats op het water, daar kan het een stukje 

  kouder zijn dus zorg voor warme kleding / regenkleding of zeilkleding.  

- Iets te drinken en te eten voor tijdens het lunchmoment.  

- Bij mooi weer een petje, zonnebril, zonnebrand, zwembroek etc.  

- Je uniform (natuurlijk).  

- Zwemvesten hebben we in het clubhuis, dus hier hoef je niet aan te denken.  

 

 

DE VERKENNERWET 
 

Als je bij onze verkennergroep komt moet je natuurlijk de 

wet kennen. De wet moet je ook opnoemen bij je installatie,  

dus leer hem goed uit je hoofd ;-). 

UNIFORM 
 

De verkenners hebben ook een uniform. De blouse en das (als je deze nog  

niet hebt) kunnen worden besteld via de scoutshop. 

 
 

 

 

 

 

 

 

De insignes krijg je tijdens je installatie en kan je bestellen via de site. 

Als je nog geen dasring hebt kan je deze bestellen via onze webshop. 
 

 

 

 

 

 

 
 

KLIK & BESTEL KLIK & BESTEL 

KLIK & BESTEL 

INSIGNES & OPKOMSTEN 
 

De verkenners zijn avonturistische jongens tussen de 11 en 

          15 jaar. Bij de verkenners is het elke zaterdag  

       een nieuw spektakel, waarbij het zeilen op  

   de Reeuwijkse Plassen centraal staat. 

   Door het jaar heen kan je verschillende  

     CWO diploma`s verdienen. Dan krijg je  

       ook een CWO insigne.    

      Weten welke insignes je kan verdienen?  

 
INSIGNES 

Een padvinder is eerlijk 

Een padvinder is trouw 

Een padvinder is hulpvaardig 

Een padvinder is broeder voor alle andere padvinders 

Een padvinder is voorkomend en sportief 

Een padvinder heeft zorg voor de natuur 

Een padvinder weet te gehoorzamen 

Een padvinder zet door 

Een padvinder is spaarzaam 

Een padvinder heeft eerbied voor zichzelf en alle anderen 

KLIK & BESTEL 

Op deze afbeelding zie je waar wat hoort op het uniform.  

TIP! Klik op de afbeelding om deze te vergroten! 

BLAUWE VERKENNERBLOUSE     KONINGSBLAUWE DAS 

      INSTALLATIEPAKKET          DASRING 

CWO 
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AGENDA 
 

Wij sturen je regelmatig een mailtje over het programma.  

In grote lijnen vindt je hier alvast een overzicht van alle  

kampen die wij door het jaar heen organiseren:  

 

Molkamp    Voorjaarsvakantie  

Tijdens het weekend in de voorjaarsvakantie gaan de  

jongste verkenners opzoek naar de mol op ons eigen  

terrein in Reeuwijk.  

 

Kaagcup    Hemelvaart  

Tijdens hemelvaart reizen de oudste verkenners af naar de 

Kagerplassen om wedstrijden te varen met scoutinggroepen 

uit heel Nederland.  

 

Zomerkamp   Zomervakantie  

Tijdens de eerste 10 dagen van de zomervakantie gaan de 

verkenners op zomerkamp. Dit kamp staat in het teken van 

zeilen en spellen op en rond het water.  

 

Zeilkamp    Herfstvakantie  

Tijdens herfstvakantie gaan de verkenners samen met de 

padvindsters 5 dagen energie steken in het leren zeilen. In 

de meeste gevallen mag je na 3 jaar tijdens het examen 

proberen het CWO-examen te halen.  

 

Houd vooral onze jaarkalender  

in de gaten voor groepsactiviteiten  

of andere leuke evenementen! 

 

Klik op de button om naar  

de jaarkalender te gaan. 

KOSTEN 
 

De kosten om lid te zijn van de verkenners bedragen €35,50  

per kwartaal. De kampen kosten ook geld, maar dit verschilt  

per kamp. Deze kosten staan altijd in de kampmail. 

 

FOTO`S 
 

Elke zaterdag worden de nodige foto`s gemaakt zodat we de ouders  

op de hoogte kunnen houden via facebook en instagram.  

De foto`s van onze activiteiten en evenementen kan vinden via onze website. 

FOTO`S WEBSITE 

INSCHRIJVEN 
 

Ben je nieuw bij onze vereniging en ben je nog geen lid? 

 
INSCHRIJFFORMULIER 

KENNISMAKINGSGESPREK 
 

Als je nieuw bent bij de verkenners komt de leiding altijd 

graag even langs om te kletsen met de ouders.   

Zo weten de ouders wie wij zijn en wij wie de ouders zijn. 

Hierover wordt nog een aparte mail verstuurd. 

 

GROEPSTRUI 
 

Onze vereniging heeft ook een prachtige groepstrui. 

Deze trui is uiteraard niet verplicht om te hebben,  

maar het is zeker een leuk kledingstuk om te dragen als 

je lid van onze vereniging bent.  

 

Onze groepstrui kost €29,99 en je kan  

h`m bestellen via onze webshop.  

 

Weet je niet welke maat je moet hebben?  

Neem even contact op met je leiding om een trui te passen. 

 

TIP! Als je nieuw bent bij onze vereniging krijg je €5 korting, check je mail! 

KLIK & BESTEL 

HET LEDENBLAD 
 

4 keer per jaar sturen wij een leuke editie rond van  

ons digitale ledenblad. Check de laatste editie  

zodat je gelijk op de hoogte bent van alle nieuwtjes! 

 

KLIK & BEKIJK 

TIP VOOR DE OUDERS 
 

Onze mooie vereniging is gebouwd op vrijwilligers en alleen met vrijwilligers 

krijgen wij het voor elkaar! Maar wij kunnen niet alles alleen, daarom doen wij 

ook een oproepje naar alle ouders om ons te komen helpen met projecten! 

 

Check onze website en bekijk waar je ons mee kan helpen.  

Denk aan 1x per maand helpen met klussen, een keertje  

flyeren of misschien wel een bestuursfunctie oppakken. 

 

 

 
CHECK HOE JIJ ONS KAN HELPEN 

VEELGESTELDE VRAGEN 
 

Heb je nog geen antwoord gevonden op je vragen? 

Check dan onze veelgestelde vragen pagina op de website. 

 

VERKENNERS 
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