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Waterspektakel Om er voor te zorgen dat de 

welpen niet zo vergiftigd werden als Dionysos 

moesten zij vandaag verschillende 

wateractiviteiten doen. 

Bij het terrein van Waterspektakel waren een 

hoop uitdagende activiteiten te doen zoals 

stormbanen, een modderbaan, snowboard 

rodeo, brand blussen en pistebully rijden. 

Door de aanhoudende hitte was het totaal geen 

straf om activiteiten met water te doen. Voor 

extra verkoeling stonden er her en der emmers 

water op het terrein om je hoofd, das of pet in te 

stoppen. De welpen maakten hier dankbaar 

gebruik van en van Jitte was het zelfs de 

favoriete activiteit op het terrein. 

 

 

Vlettenhaven Aan de vlettensteiger is de 

Goede Reede gespot. Ondanks dat het clubhuis 

lichtelijk gekrompen is, zijn de Kon-tikianen erg 

blij dat hun thuis toch op NaWaKa kan zijn. 

Zoals algemeen bekend: zoals het klokje thuis 

tikt, tikt het nergens. 

Een dag vol Waterspektakel 

De welpen zitten klaar voor de laatste sprong 
van de stormbaan. 

Wist je dat… 

- Mick een mondharmonica heeft gekocht en er 

heel erg enthousiast over is? 

- Tim vakkundig zijn best doet om de tent stuk te 

krijgen? 

- De welpen helemaal Under de mudder zaten? 

- Jitte meer dan 20 emmers water over zichzelf 

heen heeft gegooid om koel te blijven? 

- Jolanda van de plusscouts aan het helpen was 

bij waterspektakel? 

- Een boterham chocoladepasta met kaas best 

lekker is? 

- Roald heeeeeeeeeeel even zijn stem kwijt was? 

- Thian een witte broek aan heeft? 

- Er een weddenschap is hoe snel deze broek niet 

meer wit is? 

- Je alleen muggenbeten krijgt als je stinkvoeten 

hebt? 

Clubhuis Goede Reede 

ook op Nawaka 

Niek Teeuwen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
  

Subkamp Akropolis De welpen deden 

gisterochtend mee met de ochtendgymnastiek 

van de overburen. De overburen hadden al een 

aantal keer gezegd dat het leuk zou zijn als we 

meededen. 

Onder begeleiding van  het lied 

kukumatakumahekomkommerkiloknallerkurkuma

kukuma konden de welpen lekker opwarmen 

voordat ze gingen ontbijten. 

 

 

Welpen doen 

ochtendgymnastiek 

Romeinse jaartallen 

En waar was Toothless 

eigenlijk? 

 

 

 

 

 

 

Vandaag is Toothless op bezoek geweest bij 

de welpen waar hij heel veel knuffels van de 

welpen ontmoet heeft, het was erg gezellig en 

hij vindt het heel jammer dat de 

welpenknuffels morgen weer allemaal naar 

huis gaan. 

Ondertussen mist grote Toothless Wimke heel 

erg en moest hij huilen door de krant. Het 

komt wel goed hoor Toothless! 

Wimke Teeuwen 

Toothless ligt huilend op het bed van 
Wimke bij het lezen van de Vlotte Babbel. 

De welpen en leiding zijn lekker aan het dansen 
als ochtendgymnastiek.  

Welke jaartallen die belangrijk zijn voor scouting 

Kon-Tiki staan hieronder? Bonuspunten voor het 

antwoord op de vraag: waarom zijn ze belangrijk 

voor Kon-Tiki? 

MCMXI 

MCMLII 

MCMXLVII 



 
 

 

 

 

  

  

Het was een rustige avond en ik was met een 

vriendin aan het praten toen de leiding naar mij 

toe kwam met een geheime missie over 

afwassen. Mijn missie, als ik ervoor koos deze te 

accepteren, was het ophalen van afwas gadgets. 

Ik ging als een speer naar de Vertrouwen, waar 

Darryl mij op stond te wachten met mijn 

geheime gadgets. 

Op de terugweg begon ik te rennen want ik wist 

dat de verkenners op mij wachtten en ik wilde 

ze vrije tijd gunnen. 

Ik rende zo snel als ik kon en botste tegen wat 

mensen aan, maar dat was niet erg want ik wist 

dat ik door moest. Ik stootte mijn telefoonbotje 

maar ik rende toch door. Ik raakte bijna afgeleid 

door het feestje van de Tash Mahal, maar ik zag 

Colosseum al en ik wist dat ik het kon redden. 

Na een helse tocht kwam ik eindelijk bij de 

tenten aan. Helaas bleek mijn missie voor niks 

te zijn omdat de leiding ondertussen al 

afwasmiddel en een afwasborstel bij de buren 

had geleend. Maar ik zal blijven klaar staan en 

misschien zal ik de volgende wel de wereld 

redden. Na de afwas gingen we dansen op de 

banken bij de buren van de afwasborstel. 

Mission 

Impossible: 

afwasborstel 

Joachim met zijn geheime afwas gadgets. 

Subkamp Akropolis Woensdagavond werd 

Dionysos door de welpen van Akropolis 

ontvangen onder luid geroep van “wijnen, 

wijnen, wijnen!”. Nu was Demeter nog de 

enige missende Godin. Blijkbaar was het 

bouwen van Atlantis inderdaad de oplossing 

tot het redden van Demeter en kwam zij weer 

terug. Nu kon op de valreep nog het feest ter 

ere van de goden gevierd worden voordat de 

welpen vrijdagochtend vertrekken. 

Godin Demeter 

weer terecht 

Alle Goden zijn weer terecht en staan 
gebroederlijk naast elkaar onder de poort 

Joachim Takken 



 
 

  

Voor strand Nulde Subkamp Eiffeltoren had 

vandaag roeiwedstrijden. Omdat het ongeveer 33 

graden was, er maar 3 WiVa zijn, de riemen krom 

waren, de boot lek en nog wat loze smoesjes 

besloot de Wilde Vaart niet mee te doen. 

In plaats daarvan werd de Aak voor anker gelegd 

aan de overkant van de steigers om lekker met z’n 

allen te gaan zwemmen. Op zich leen de het weer 

zich daar inderdaad een stuk beter voor. 

 

 

Roeiwedstrijden Wilde Vaart 

Wolderwijd De verkenners hebben  gisteren 

gestreden tegen de andere groepen op Subkamp 

Colosseum tijdens de zeilwedstrijden. Jorn boekte 

het beste resultaat bij de eerste ronde en werd 

8ste. 

Stan heeft een deel van de wedstrijd alleen 

gezeild terwijl zijn bak een mid wedstrijd 

powernap deed. Bij de tweede wedstrijd was de 

Giethoorn veel te laat maar Stan heeft hem 

alsnog gestart en zo snel gezeild dat hij niet 

laatste was. 

Tijdens de tweede wedstrijd zijn de andere 3 

boten gaan trimaran zeilen. 

 

Zeilwedstrijden 

Colosseum 
Verkenners doen 

Keizerspelen 
Romeinse Leeuwen 

Buikslide Kwalificatie 

300-man stoelendans 



 

Subkamp Eifeltoren De Wilde Vaart zou op 

donderdagavond lekker gaan spelen bij het 

waterspektakel. Inger heeft haar vrouwelijke 

begeleiding voor ruim vijf minuten gesloopt door 

haar toffe outfit te laten zien (haar begeleiding 

moest huilen van het lachen). 

Vol goede moed vertrokken de leden van de 

Wilde Vaart richting het waterspektakel om daar 

voor een grote teleurstelling te komen staan, het 

was gesloten in verband met het eindfeest van de 

welpen. Gelukkig is de Wilde Vaart flexibel en zijn 

zij dus maar lekker mee gaan feesten met de 

welpen. 

Wilde Vaart spektakelt 

De Wilde Vaart danst erop los met de welpen op 
het feest ter ere van de goden. 

Foto van de dag 

De Leiding wilde niet vies worden, maar moest verplicht mee 
met de welpen. 

 

Welpen feesten 

erop los 
Subkamp Akropolis de 

laatste god was terecht, dus 

kon op de valreep het feest 

ter ere van de goden worden 

gehouden voordat de welpen 

vrijdagochtend vertrekken. 

In de tent werd gefeest 

gesprongen, gezongen, er 

werden coole dance moves 

gedaan en de polonaise (met 

Jitte en Ilinca voorop van het 

hele subkamp). 


