
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

BLOTTE VABBEL 
Nawaka 2022 De kampkrant van Scouting Kon-Tiki Haarlem 11 Augustus 2022 

Tussen Akropolis en Vrijheidsbeeld Om Ares, de 

god van de oorlog terug te krijgen, voerden de 

welpen het grootste watergevecht ooit tegen de 

welpen van subkamp Vrijheidsbeeld. 

Elk subkamp kreeg een kuub water in de kleur 

van het subkamp waar ze dit Nawaka 

bivakkeren. Het doel was om zoveel mogelijk 

witte shirts blauw te krijgen om Akropolis de 

overwinning te bezorgen. 

Feline was zo fanatiek dat ze zich volledig liet 

onderdompelen in de tank door Darryl. Thijmen 

had eigenlijk alleen maar oog voor zijn eigen 

leiding dus die zijn ook blauw. Akropolis won 

natuurlijk overtuigend. Om het blauw enigszins 

af te spoelen zijn de welpen achteraf nog even 

gaan zwemmen. 

 

 

Ergens op het Wolderwijd: Na vier dagen heeft 

de Wilde Vaart begeleiding zich eindelijk weer 

kunnen wassen. Bij een spel waar ze op een 

post moesten staan moesten et water in. Van 

dit moment is meteen gebruik gemaakt om van 

de opgespaarde stank af te komen. Nu ruiken 

ze weer helemaal fris en fruitig. 

Grootste watergevecht ooit 

De welpen zitten lekker blauw in de zon op te 
drogen na een felle strijd. 

Wist je dat… 

- De afwas van de verkenners nog steeds een 

logistiek drama is? 

- De welpen van Kon-Tiki wonderbaarlijk op tijd 

waren, maar het subkamp niet? 

- Wist je dat er in het Franse boek van Inger 

meme met een hoedje staat? 

- Wist je dat Stef begon te huilen van het boek 

van inger? 

- Wist je dat Joachim een pre-prela heeft? 

- Wist je dat het eten sneller klaar was geweest 

als de eieren niet vooraf gekookt waren? 

- Wist je dat Jens z'n mobiel in het water is 

gevallen met 20 euro in zijn hoesje? 

- Wist je dat Niek zich regelmatig verspreekt bij 

het uitspreken van de naam van dit blad. 

WiVa begeleiding weer 

schoon 

Niek Teeuwen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
  

Subkamp Akropolis De welpen deden gisteren 

mee aan de kanowedstrijden. Aangezien de 

welpen nooit kanoën op kon-tiki door gebrek aan 

kano’s, verwachtte niemand een resultaat van 

enige betekenis. 

Na enkele keren oefenen in het oefengebied 

waren ze klaargestoomd voor de wedstrijd en 

wisten de welpen 2e, 4e en 5e te worden uit hun 

pool. Een resultaat om trots op te zijn. 

 

 

Welpen presteren 

boven verwachting 

Lαβύρινθος 

En waar was Toothless 

eigenlijk? 

 

 

 

 

 

 Vandaag heeft Toothless nieuwe manieren 

van transport onderzocht. Hij mocht 

meerijden op de kar met het eten voor de 

verkenners en omdat Wimke hem had 

achtergelaten op de vertrouwen heeft hij in 

Inger haar shirt nog een keer meegereden op 

de tandem om op het subkamp te komen. 

Aan het eind van de dag heeft toothless lekker 

genoten van de rust op het dek van de 

Vertrouwen. 

Wimke Teeuwen 

Toothless voor de zoveelste rit op de 
tandem, fotograaf: Wimke Teeuwen. 

De welpen (herkenbaar aan de blauwe petjes) 
trainen voor de wedstrijd.  



 
 

 

 

 

  

  
Subkamp Akropolis Woensdagavond werd een 

pubquiz voor de leiding op het subkamp 

georganiseerd. Terwijl de welpen lekker lagen te 

slapen beantwoordden de leden van team 

”Konsequente Konstant Kognitief Korrecte Kon-

Tikianen” vragen over chipssmaken, ACDC, 

stripfiguren en tv-shows waar de ouders van de 

welpen waarschijnlijk naar keken. Ondanks de 

handicap van de laatste categorie werd de 

tweede plaats behaald. 

Leiding wint 

pubquiz (bijna)! 

Jazeker, Niek kon de gesprekken van de 
welpendames hier letterlijk verstaan. 

De douches bij subkamp Colosseum Na ruim 5 

dagen stinken had de verkennerleiding 

eindelijk de douche en de tijd beschikbaar om 

een douche te nemen. Ze genoten van een 

paradijs vol warm stromend  water, sop en 

rust waardoor al hun zorgen en stank werden 

weggespoeld. Daarna ging de verkennerleiding 

weer dingen op locatie doen met stinkende 

kinderen waarbij ze helaas snel werden 

teruggebracht naar de realiteit van NaWaKa: 

Iedereen stinkt. 

De verkennerleiding en omstanders binnen 

ruikafstand hopen dat de verkennerleiding 

snel weer een douche kunnen nemen. 

Subkamp Akropolis Ares was gisteren eindelijk 

terecht door het enthousiaste watergevecht 

gisterochtend. Nu was het tijd voor de 

heldentraining van de welpen om de rest van 

hun zoektocht naar de goden te voltooien.  

Door keuze uit 21 verschillende spellen 

verspreid over het subkamp, konden de 

welpen alle vaardigheden van echte helden 

machtig worden. 

Welpen worden 

helden 

Verkennerleiding 

stonk even niet 

De welpen behalen de overkant met gebruik 
van zo min mogelijk ledematen 

Controleert de 

leiding wel echt? 



 

Subkamp Eifeltoren De Wilde Vaart deed gisteren 

mee aan een speeddate campagne, genaamd 

“scoren onder de Eiffeltoren”. Over de hele 

lengte van het subkamp werden tafels neergezet 

om een lange roulettetafel van speeddatekoppels 

te vormen.  

Elke deelnemer kreeg een bingokaart met 

genante verhalen erop die mensen wel eens 

meegemaakt zouden kunnen hebben. Het doel 

van het spel was om tijdens je date een genant 

verhaal van je datepartner te ontlokken, dat je 

dan kon afstrepen van je bingokaart. Helaas kon 

de redactie geen fysieke kaart in handen krijgen. 

 

Wilde Vaart Scoort?!? 

Subkamp Eiffeltoren bouwt één lange 
speeddatetafel. 

Foto van de dag 

De Zeeverkenners zijn gespot op het Wolderwijd. Fotograaf: 
Nathalie Ikking. 

 

Uit het logboek 

van de Lemmer 
Woensdag  Vandaag hebben 

we eerst een spel gespeeld 

waarbij je van de ene boot 

naar de andere boot moest 

overstappen. 

Hierbij heeft Mick Jesse 

achtergelaten omdat Jesse 

niet over durfde te stappen, 

daarna hebben we 9! uur 

gezeild. 


