
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

VLOTTE BABBEL 
Nawaka 2022 De kampkrant van Scouting Kon-Tiki Haarlem 16 Augustus 2022 

Wolderwijd Kon-Tiki heeft dit Nawaka geen sleper 

mee. Dit betekent dat de verkenners optijd op de 

juiste plek moeten zijn, om mee te kunnen met 

sleepjes van andere groepen. 

Dit Nawaka hebben de verkenners weer eens 

bewezen dat ze daar ongelooflijk slecht zijn, 

waardoor regelmatig sleepjes op ze moesten 

wachten met als toppunt de Zevenaar, die zijn 

sleepje volledig miste en daarmee ruim een uur te 

laat aan kwam bij de vlettenrally. 

Gisteren was de verkennerleiding de veegboot en 

hielpen ze bootjes van het water af die hun sleepje 

hadden gemist, maar tot hun verbazing kwamen 

ze daarbij geen Kon-Tiki blauw met een rood 

randje tegen. 

De verkennerleiding was daarom ook zeer positief 

verrast om te zien dat vandaag de verkenners 

helemaal vooraan in de juiste sleep lagen omdat 

ze optijd op de juiste plek waren. Wat een 

logistiek wonder. Goed gedaan verkenners! 

 

Vertrouwen De leiding was gisteren de hele 

dag de bananen kwijt, ze dachten dat mensen 

ze mee hadden genomen. Gelukkig vond Niels 

ze uiteindelijk terug in een bak van de oven. 

Verkenners missen sleep niet 

De Verkenners van Kon-Tiki liggen zelfs 
helemaal vooraan in de sleep, wat een 
uitslovers! 

Wist je dat… 

- Anoek beledigd is dat ze weer in de Vlotte 

Babbel heeft gestaan? 

- RoN gisteren donuts kwam brengen voor Niek 

en Bartske? 

- Roald heel lang zijn mond heeft gehouden voor 

2 zakken snoep? 

- Jens een meisje probeerde te versieren in de 

sleep? 

- De verkenners boos worden als de Vlotte 

Babbel te laat is? 

- Niek de printer 5 keer uit elkaar heeft gehaald 

om de Vlotte Babbel te kunnen printen? 

- Bartske weer EHBO nodig had? 

Bananen weer terecht 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
  

En waar was Toothless 

eigenlijk? 

 

 

 

 

 

 

Toothless heeft het grootste deel van de dag 

mentale steun verleend aan de verkenners 

tijdens het biggen en sokworstelen. Zonder 

hem was het niet gelukt. 

’S Avonds heeft toothless zijn lievelingseten 

gegeten: Kip Madras. Hij had erg veel honger 

en zijn bord was binnen no time leeg. 

Bij het avondspel heeft Toothless Jolijn en 

Thian geholpen met de casino. 

Wimke Teeuwen 

Toothless had duidelijk erg veel honger 
toen hij zijn bord volschepte met Kip 
Madras.  

Luiwammesen allemaal 
De lange dagen en korte nachten van Nawaka 

beginnen hun tol te eisen bij de leiding. Deze 

compilatie laat enkele leiding zien die wat 

proberen bij te slapen. 
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Subkamp Eiffeltoren Op maandagochtend 

moest de Wilde Vaart zich bewijzen bij het 

onderdeel “trek je gek” door als eerste over 

de finish te roeien met een vlot vol mensen 

achter zich. Hoewel zij hard hun best hebben 

gedaan zijn zij helaas laatste geworden van 

hun ronde. Op de terugweg vond hun ballast 

dat het te lang duurde om terug bij de steiger 

te komen wat ervoor zorgde dat iemand uit 

het vlot is gesprongen om de wilde vaart 

lopend te slepen. 

 

Wilde Vaart is niet zo vlot 

De Wilde Vaart gaat zo langzaam dat het net een 
foto lijkt. 

Redactie verliest tractie 

 

 

 

 

 

 

Darryl Godfried 

Vertrouwen De vlotte babbels komen de 

afgelopen weken stipt voor het ontbijt. Deze 

precisie doet vermoeden dat een machine 

deze kampkrant uitgeeft. Zoals misschien is 

opgevallen komen de vlotte babbels de 

afgelopen dagen niet meer voor het ontbijt 

van de persen. Dit komt doordat zelfs de 

redactie maar een mens is en na zoveel dagen 

kamp wat rust nodig heeft om de hoge 

kwaliteit van de krant te waarborgen. 

 

Wilde vaart chillt bij 

vlettenrally 

 

 

 

 

 

 

Inger van Buren 

De wilde vaart heeft vandaag deelgenomen 

aan de vlettenrally, waarbij ze in 9 uur tijd 

zoveel mogelijk kilometers moesten afleggen. 

Omdat zij besloten dat ze te goed waren om 

op een normale manier in de boot te zitten, 

zaten zij decadent onderuitgezakt in een 

zelfgemaakte bank, inclusief voetensteuntje 

en dekentje. Dat zit machtelijk lekker, aldus 

Stef. De teleurstelling onder de baksleden was 

dan ook groot toen ze door de afwezigheid 

van wind de vlettenrally roeiend moesten 

afsluiten. 

Stef zit machtig lekker. 

Verkenners under de 

mudder 

 

 

 

 



 

Onderweg naar Subkamp Colosseum De 

Verkenners kwamen na het eten te laat voor het 

programma aan op het subkamp. 

Op de vraag waarom ze zo laat waren kreeg de 

leiding als antwoord dat er een helikopter landde 

en dat ze daardoor wat vertraging op hadden 

gelopen. 

Natuurlijk werd dit ongeloofwaardige verhaal 

door de leiding afgedaan als onzin en werd er 

opgemerkt dat de Verkenners betere smoezen 

moeten verzinnen. 

Toen de leiding niet veel later een foto geappt 

kreeg van een helikopter die voldeed aan het 

signalement, moest de leiding schoorvoetend 

toegeven dat het verhaal lijkt te kloppen.  

 

Smoes van verkenners blijkt echt 

Bewijsmateriaal dat er echt een helikopter was 

Foto van de nacht 

De vele vletten op Nawaka leveren mooie plaatjes op, maar 
met deze maan bij heldere hemel is het helemaal prachtig. 

Lezersvragen 

De laatste dagen komen er 

een aantal vragen van lezers 

over de Vlotte Babbel en ook 

vaak dezelfde vragen, ze 

worden hieronder in een 

keer beantwoord. 

Vraag: wie maakt de Vlotte 
Babbel? 
Antwoord: ik 
 
Vraag: Is het maken van de 
Vlotte Babbel niet heel veel 
werk? 
Antwoord: jawel, dat is het 
zeker, maar de reacties 
werken heel motiverend? 
 
Vraag: Waar is de Vlotte 
Babbel? 
Antwoord: Hier 
 
 


