
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

VLOTTE BABBEL 
Nawaka 2022 De kampkrant van Scouting Kon-Tiki Haarlem 13 Augustus 2022 

Hoofdpodum grote markt Vrijdagavond was de 

feestavond van Nawaka. Op diverse plekken van 

het Nawaka terrein werden feesten 

georganiseerd. Zo was er een Après-ski tent, een 

groot kampvuur, een silent disco en nog veel 

meer. 

De Verkenners, Wilde Vaart, Leiding en Kookstaf 

verzamelden zich bij het hoofdpodium op de grote 

markt waar onder begeleiding van een aantal DJ’s 

een supergroot feest werd georganiseerd. 

Er werd uitbundig gedanst op de macarena, the 

ketchup song en andere hits. 

Natuurlijk moesten de stadionconcerten van 

Snollebollekes met “Van links naar rechts” ook 

geevenaard worden 

Grote Markt Nadat de welpenleiding zich 

meerdere keren heeft verwonderd dat de 

welpen zich uren konden vermaken met een 

schaalmodel van een dijk, is Annemiek na het 

vertrek van de welpen maar eens gaan kijken 

bij de dijk. Wat blijkt: ook de welpenleiding 

vindt het hartstikke leuk! 

Feestavond op Nawaka 

De Verkenners en Wilde Vaart dansen alsof hun 
leven er van afhangt, een uitdaging voor iedere 
fotograaf. 

Wist je dat… 

- Er iets speciaals gebeurt als je klapt op de trap 

bij de dijk? 

- Niek zijn zonnebril in het water heeft laten 

vallen toen hij een beker uit het water 

probeerde te redden? 

- Joachim als enige verkenner enthousiast wordt 

voor ijsjes? 

- Milo zijn ijsje aan de verkeerde kant 

openmaakt? 

- Dé kar gestolen was en Niels heel Nawaka heeft 

rondgelopen om hem terug te krijgen? 

- Je kan afkoelen in de koelkast van de HEMA? 

- Darryl LED-strips in de Vertrouwen maakt, ze 

daarna stuk maakt en daarna weer maakt? 

- Inger belachelijk veel thema kleding heeft? 

- Er nog belachelijk weinig met het Kon-Tiki web 

is gebeurd? 

Leiding vindt dijken van 

Lego ook leuk 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
  

Raadsel der godinnen 

En waar was Toothless 

eigenlijk? 

 

 

 

 

 

 

Toothless is gisteren weer mee geweest met 

de Verkenners. Toothless heeft zich uit de 

naad gewerkt om een vliegtuig te vouwen 

omdat de verkenners een foto van een 

vliegtuig moesten maken. Toothless weet 

natuurlijk alles van vliegen (ook van andere 

insecten, maar dat is off-topic). 

’S Middags heeft Toothless zich verstopt in de 

vertrouwen omdat hij anders dingen moest 

doen. 

Wimke Teeuwen 

Toothless laat trots zijn net gevouwen 
vliegtuig zien. Het is duidelijk te zien dat 
draken veel van vliegen weten. 

Voor de welpen is dit raadsel iets te moeilijk, 

maar de Romeinen van subkamp Colosseum 

hebben natuurlijk dezelgde goden met iets 

andere namen, Veel succes! 

Een schattenjager jaagt op een grote schat in 

een tempel, die bewaakt wordt door drie 

godinnen: 'Waarheid' vertelt altijd de waarheid; 

'Leugens' liegt altijd en 'Wijsheid' vertelt soms 

de waarheid en liegt soms. 

Belangrijk detail: de godinnen lijken als drie 

druppels water op elkaar. Het is onmogelijk om 

ze op basis van hun uiterlijk te onderscheiden. 

Enkel als de schattenjager de godinnen van 

elkaar kan onderscheiden, krijgt hij toegang tot 

de schat. Maar hij mag aan elke godin één vraag 

stellen. 

Aan de linkse godin vraagt hij: "Wie is de 

middelste godin?" Ze antwoordt: "Waarheid." 

Aan de middelste godin vraagt hij: "Wie ben jij?" 

Ze antwoordt: "Wijsheid." 

Aan de rechtse godin vraagt hij: "Wie is de 

middelste godin?" Ze antwoordt: "Leugens." 

Wie is welke godin? 

Mick eet Gnocchi tegen 

heug en meug 

 

 

 

 

 

 

Dek van de Vertrouwenn Gisteren aten de 

Verkenners Gnocchi, een gerecht waar Mick 

geen liefhebber van is. Hij at er dan ook alle 

spruiten, broccoli en champignons tussenuit. 

Toen de leiding zei dat hij er zeker 2 moest 

opeten, prikte hij 2 Gnocchi aan zijn vork en 

begon vervolgens te oelie-boeliën met de rest 

van de Gnocchi, een hele prestatie! 



 
 

 

 

 

  

  

De Wilde Vaart moest gisterochtend extra vroeg 

opstaan om de start van de zeilwedstrijden te 

halen. Doordat ze gesleept moesten worden 

was de Wilde Vaart begeleiding hier ook 

slachtoffer van. 

Gelukkig stond er op de Vertrouwen een verse 

pot koffie waar de begeleiding gretig gebruik 

van maakte. Dit was hun eerste kop koffie na 

dagen vol afkickverschijnselen. Onderweg is de 

Wilde Vaart boot van ‚de niet nader te noemen 

groep uit Velsen’ meegenomen in de sleep. 

De Wilde Vaart van beide groepen heeft ruim 

een uur kunnen genieten van het deuntje van 

de Carnaval Festival van de Efteling. De Wilde 

Vaart kwam keurig op tijd voor de start aan. 

Noot van de redactie: Het aantreffen van deze 

pot koffie was natuurlijk geen toevalligheid. De 

Wilde Vaart begeleiding was al dagen niet te 

genieten. De kookstaf besloot dan ook om in te 

grijpen en de begeleiding te voorzien van het 

broodnodige dagelijks bakkie pleuâh. 

WiVa begeleiding 

drinkt koffie, 

WiVa niet Dek van de Vertrouwen Zolang de gemiddelde 
Kon-Tikiaan zich kan herinneren wordt op de 
eerste dag van een kamp bord, mok en bestek 
uit de tas gepakt. Dit wordt het hele kamp in 
een bak bewaard en aan het eind weer 
uitgezocht. 

Pogingen om spullen van de Welpen, 
Verkenners en Vertrouwen gescheiden te 
houden bleken bij het vertrek van de welpen al 
kansloos te zijn geweest. Goh… 

Subkamp Eiffeltoren De Wilde Vaart heeft 

gisteren meegedaan aan de zeilwedstrijden. 

Hierbij hebben zij zo hard mogelijk gezeild om 

als eerste de finish te halen. Dit is helaas niet 

gelukt. Toen aan de Wilde Vaart gevraagd 

werd hoe de zeilwedstrijden waren wisten ze 

trots te vertellen dat ze niet als laatste 

gefinisht waren. Al met al een mooi resultaat. 

Helaas konden ze met de tweede wedstrijd 

niet meedoen omdat ze niet genoeg personen 

aan boord hadden. 

Wilde Vaart finisht 

zeilwedstrijd 

Blijft een raar gezicht: Kon-Tiki zeil, geen Kon-
Tiki kleuren, maar wel degelijk de Wilde Vaart 

Gijs Klemann 

Bord, mok en bestek 

uitzoeken wederom 

een fiasco 



 
 

  Verkenners nemen deel aan Via 

Gladiatora 
Subkamp Colosseum De Verkenners deden gisteren 

mee aan het spel Via Gladiatora.  

Eergisteren hebben de verkenners moeten wedden 

op de positie die bepaalde gladiatoren zouden 

bereiken en gisteren moesten zij er voor zorgen dat 

dat resultaat inderdaad werd behaald. 

Door het uitvoeren van verschillende opdrachten 

verplaatsten de gladiatoren zich. Deze opdrachten 

varieerden van tanden poetsen tot op handen staan. 

Uiteraard wisten de verkenners wel wat slimme 

trucjes te bedenken om deze opdrachten te 

voltooien. 

Tandjes poetsen kan geen kwaad, en nu nog 
voor punten ook. 

Zo kun je ook “op je handen staan in het water”. Deze opdracht luidde: “maak een foto met je 
bak voor het Colosseum”  

Philipine redt Stan 
Subkamp Colosseum Toen de Verkenners zich 

voorbereidden op de feestavond, merkte Philipine 

op dat het haar van Stan waardeloos zat, gelukkig 

wist ze het te fixen. 

Mochten er naast Stan nog meer jongens moeite 

hebben met hun haar, dan kan styliste Philipine er 

een staart in leggen! Het lijkt er op dat Kapper 

Niels concurrentie krijgt 



 

Subkamp Akropolis Helaas was de de vrijdag niet 

voor iedereen de feestdag, het was namelijk ook 

de vertrekdag van de welpen. Voor veel welpen 

eindigde het kamp veel te vroeg, voor veel ouders 

te laat en voor de leiding nog niet. 

Eerst werd nog één keer met z’n allen ontbeten 

en daatna werd met vereende krachten de 7x5 

afgebroken en naar het verkennerkamp gebracht. 

De leiding kijkt terug op een mooi kamp met een 

erg leuke groep en hoopt dat ook de welpen er 

een hoop leuke herinneringen aan overhoudt. 

Tot na de vakantie! 

De welpen gaan weer naar huis 

Terwijl het dak van de 7x5 nog staat voor een 
beetje schaduw, pakken de welpen hun tassen. 

Foto van de dag 

De Welpen laten zien dat ze na een week heel goed kunnen 
samenwerken door een zeil op te ruimen dat eigenlijk veel te 
groot en veel te zwaar voor ze is. 

Wilde Vaart 

verkleedt zich 

Frans 
Subkamp Eiffeltoren Als je 

naar zo’n groot feest gaat als 

gisteravond op de grote 

markt, moet je natuurlijk wel 

een beetje voor de dag 

komen. 

De Wilde Vaart kleedde zich 

geheel in Franse stijl: Roze en 

Gek. 

Als dit geen feesten wordt… 

 


