
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

VLOTTE BABBEL 
Nawaka 2022 De kampkrant van Scouting Kon-Tiki Haarlem 14 Augustus 2022 

Wolderwijd Zaterdagavond vond de traditionele 

gondelvaart van Nawaka plaats. De lange stoet 

van verlichtte wachtschepen, slepers en vletten 

was een waar spektakel en veel groepen hadden 

overduidelijk extra uitgepakt op deze editie van 

Nawaka. 

Verschillende groepen hadden live muziek aan 

boord en de voorraad LED-strips van de lokale 

detailhandel aan boord. 

De Verkenners van Kon-Tiki lagen met hun vletten 

in de sleep van een andere groep van het subkamp 

en de Wilde Vaart was met de Vrouwe Marijke 

onderweg. 

Het schouwspel van boten en de massale groep 

toeschouwers op de kant was erg indrukwekkend. 

Wachtschepensteiger De Vertrouwen deed 

niet mee aan de gondelvaart. De Norvicus, die 

tussen de steiger en de Vertrouwen lag, ging 

daarentegen met een ruime honderd welpen 

op pad. Om deze reden hebben de Kon-

Tikianen toch nog een stukje met de 

Vertrouwen gevaren.  

Gondelvaart Nawaka 

Het hele Wolderwijd vol met verlichtte vletten, 
slepers en wachtschepen.  

Wist je dat… 

- Anoek beledigd is dat ze nog niet in de Vlotte 

Babbel heeft gestaan? 

- Het varend Kon-Tiki museum zijn eerste 

bezoeker heeft ontvangen? 

- Roald een nawaka rubik's kubus record heeft 

verbroken (1 zijde in 7.25 seconden)? 

- De soep op Nawaka heter wordt gegeten dan hij 

wordt opgediend? 

- De Steigers op Nawaka zo lang zijn dat we bijna 

walstroomkabel te kort kwamen? 

- De Vrouwe Marijke snel genoeg is voor de 

gondelvaart zoals Darryl had voorspeld? 

- Jorn en Zojti voor hebben gedrongen bij de toko 

door bij Manouk in de rij te gaan staan? 

- De Vlotte Babbel van vandaag veel te laat is 

omdat de redactie technische problemen met 

wekkers had? 

Norvicus komt verhaal 

halen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
  

En waar was Toothless 

eigenlijk? 

 

 

 

 

 

 

Toothless heeft gisteren een significante 

bijdrage geleverd aan de ochtendgymnastiek 

van de verkenners door op gepaste afstand 

toe te kijken. Op de foto is duidelijk te zien 

wat voor goede schutkleur toothless heeft. 

In de reeks feestfoto’s van eergisteren kwam 

ook nog een foto van Toothless naar voren. 

Door het lange roze haar van Stef kon 

toothless zich stevig vast grijpen en heeft de 

hele avond lekker meegedanst. 

Wimke Teeuwen 

Toothless feest heel hard mee met de 
Wilde Vaart.  

Subkamp Colosseum Gisteren was het een 

programmaloze dag voor de verkenners en 

konden ze lekker over het Nawakaterrein 

struinen, voorwaarde was wel om genoeg te 

drinken mee te nemen. Sommige verkenners 

hadden zelfs genoeg water mee om een toren te 

bouwen. 

Oplossing Raadsel der 

godinnen 
De linkse godin is Wijsheid; de middelste godin is 

Leugens en de rechtse godin is Waarheid. De 

linkse godin zei dat de middelste godin Waarheid 

was. Aangezien er geen twee Waarheden 

kunnen zijn, kan de linkse godin onmogelijk 

Waarheid zijn. 

De middelste godin zei dat ze Wijsheid was. Zij 

kan dus onmogelijk Waarheid zijn, omdat ze dat 

anders gewoon had gezegd. 

De rechtse godin moet dus Waarheid zijn. En 

volgens haar is de middelste godin Leugens. Dan 

moet de linkse godin Wijsheid zijn. 

Verkenners maken 

flessentoren 



 
 

Bij de gondelvaart De verkennerleiding is tijdens 

de grondelvaart twee keer vast gelopen. Bij het 

verlaten van de haven ging het eigenlijk al 

meteen fout: bij het liftje van sleper Bever naar 

sleper Oganga kwam de verkennerleiding binnen 

5 min vast te liggen met de sleper. 

Ook sleper de Oganga lag dieper dan verwacht 

met de verkennerleiding aan boord, waardoor 

deze enkele meters uit de vaargeul tijdens de 

grondelvaart vastliep. 

Al met al laat dat maar één mogelijke oorzaak 

over: de verkennerleiding is te dik. Het is nog 

steeds een raadsel hoe de verkennerleiding droog 

aan land is gekomen en hoe de slepers weer 

drijvend in de haven zijn gekomen. 

Verkennerleiding te dik 

Sleper ligt vast met de vletten er achter. 

Foto van de dag 

Wanneer je als welp met de boot wordt opgehaald zou je 
natuurlijk gek zijn als je de gondelvaart overslaat. De spiegeling 
van de verlichtte vletten geeft een prachtig effect. Fotograaf: 
Svea Ikking 

Kon-Tiki leent 

rolstoel aan 

Bram 

 
Wachtschepen steiger De 

schipper van de Rambonnet 

heeft zijn been  verpest en 

had daarom de krukken van 

een verkenner geleend. 

Omdat Bram vandaag naar 

het ziekenhuis moest heeft 

Kon-Tiki hem een rolstoel 

geleend. 

 


