
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

VLOTTE BABBEL 
Nawaka 2022 De kampkrant van Scouting Kon-Tiki Haarlem 17 Augustus 2022 

Hoofdpodium bij de Centrale Markt De laatste 

avond van het Nawaka werd traditioneel 

afgesloten met een groot feest. 

Eerst werd bekend gemaakt wie de eco-vlet heeft 

gewonnen die tijdens dit Nawaka werd gebouwd, 

Kon-Tiki greep mis. 

Hierna werden alle subkampen symbolisch van het 

grote scherm geswiped zoals bij Tinder terwijl de 

mascotte een dansje deed en een compilatie van 

kampfoto’s werd vertoond. 

Nadat alle subkampen van het scherm verdwenen 

waren werd er een groot feest gegeven waarbij de 

Verkenners ontzettend hard dansten. 

Natuurlijk werd er door de Verkenners ook weer 

keihard meegezongen met nummers die de leiding 

uit hun Spotify playlist heeft gehaald omdat ze 

teksten bevatten die niet voor kinderoren bedoelt 

is. 

Nawaka sluit groots af 

De Verkenners van Kon-Tiki gaan helemaal los 
op het feest aan het eind van de sluiting. 

Wist je dat… 

- Spaghetti lekker is, maar Nasi ook? 

- De godin van de liefde en de 

nachtburgemeester strijden om het leukste 

meisje van Nawaka? 

- Niek en Niels een heel onderzoek hebben 

gedaan naar de reden dat de Vertrouwen 

scheef ligt? 

- De stop verstopt is? 

- Dit de laatste kampeditie van de Vlotte Babbel 

is? 

- Gijs genoten heeft van het werken in de koelcel 

toen hij hielp in het voedsel verdeelcentrum? 

Printerinkt gaat hard 

Doordat cardridges nooit tegelijk leeggaan is 
dit dagelijks te zien op de Vertrouwen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
  

En waar was Toothless 

eigenlijk? 

 

 

 

 

 

 

Toothless heeft het rustig aan gedaan, zo op 

de laatste dag wordt zelfs een draak moe. 

Ondanks dat Toothless eigenlijk geen zin had, 

heeft hij toch geholpen de afwas te doen. De 

afwas was ook erg veel dit keer omdat alle 

leidng mee was naar het subkamp. 

Toothless heeft ook een halve watermeloen 

gegeten terwijl Wimke de ander helft at, dit 

was wél leuk. 

Wimke Teeuwen 

Als je naar het formaat van Toothless kijkt 
is het nauwelijks voor te stellen dat hij echt 
een halve meloen kan eten. 

Dankzij jullie weer een 

fantastisch Nawaka 

 

 

 

 

 

 

 

Namens het hele bestuur, maar vast ook namens 

alle welpen, verkenners, wiva en hun ouders wil ik 

de leiding, de vaar/technische staf, de kookstaf en 

niet te vergeten de redactie van de Vlotte Babbel 

hartelijk danken voor hun inzet de afgelopen twee 

weken. 

Dankzij jullie is het allemaal gelukt om op tijd in 

Zeewolde te zijn en alles op orde te hebben voor 

een prachtig kamp. 

Met veel plezier lezen wij via de Vlotte Babbel, 

maar ook de Facebook pagina en de officiële 

Nawakasite wat jullie allemaal mogelijk maken. 

Superveel dank daarvoor en dat zullen we als jullie 

terug zijn ook nog even laten blijken. 

Nog een fijne laatste paar dagen en een 

voorspoedige terugvaart. 

Marc Noordhoek 

Voorzitter scouting Kon-Tiki Haarlem 

Wilde Vaart breekt kamp 

op 

De Wilde Vaart moest gisteren de tenten al 

opruimen, terwijl de Verkenners dat morgen pas 

hoeven te doen. Het is niet helemaal duidelijk 

waarom dit zo is, maar voor Kon-Tiki maakt het 

niet zoveel uit omdat de Wilde Vaart toch op de 

Vertrouwen kon slapen. 

Overigens werd ook met pijn in het hard de 

Eiffeltoren in het midden van het subkamp 

kapotgezaagd door de subkampstaf, zodat elke 

groep een gesigneerd stukje mee kan nemen als 

aandenken. 



 
  

Vertrouwen Gisterochtend kwam er een groep Sea Scouts uit 

het Ierse Galway op bezoek op de Vertrouwen. Eerder in de 

week hadden ze aan Niels gevraagd of ze een keer een 

rondleiding konden krijgen op het schip. 

Niels liet de verschillende vertrekken aan boord en de 

machinekamer zien terwijl Niek de geschiedenis van Kon-Tiki 

vertelde aan de hand van het drijvend Kon-Tiki museum. 

Blijkbaar is waterscouting in Ierland helemaal zo groot nog 

niet en een wachtschip kennen ze daar niet. Omdat de Ieren 

heel graag een keer met een wachtschip op kamp willen zijn 

contactgegevens uitgewisseld zodat ze over 2 jaar misschien 

weer naar Nederland kunnen om op de Vertrouwen te 

slapen. Ook zijn de Kon-Tikianen uitgenodigd om een keer in 

Galway te komen kijken. 

 

Buitenlands bezoek op drijvend 

Kon-Tiki museum 

Het tofstuk uit het Kon-Tiki Museum 

Subkamp Colosseum Naar Italiaans gebruik werd er 

gisteravond met de hele ‘familie’ gegeten. Net als 

in die Bertolli reclame met die hele lange tafel en 

een veel te perfecte familie, werden alle tafels op 

het Subkamp achter elkaar gezet. 

Bij het voedsel verdeel centrum was rekening 

gehouden met het Italiaanse thema en zodoende at 

iedereen spaghetti met gehaktballen. 

De gehaktballen waren oneerlijk verdeeld onder de 

eters, vooral de leiding had echt veel te weinig 

ballen, maar het was duidelijk te proeven dat de 

kookstaf extra hun best had gedaan voor het 

laatste avondmaal op Nawaka. 

Groot diner op subkamp 

Colosseum 

Darryl schept op, Joachim gaat bijna 
naar bed 



 
 

  

Subkamp Colosseum Terwijl de verkenners 

bezig waren met hun postenspel verveelde de 

leiding zich ontzettend. 

Toen de leiding vervolgens een beetje 

rondhing bij de subkamptent bedacht Thian 

dat hij prima in de gelegeneheid was om een 

paaldansworkshop te organiseren. 

Hoewel hij de enige persoon was die 

deelnam, beschouwd hij de eerste 

Nawakapadawosho als een succes. 

 

Leiding krijgt paaldansles 

Thian doet even voor hoe je moet paaldansen. Het 
is even wennen zo’n tent, maar het gaat wel. 

Verkenners 

verliezen bijna door 

opeten opdracht 

 

 

 

 

 

 

Subkamp Colosseum De Verkenners speelden 

gisteren het oudromeinse spel Colosmellow. 

Bij dit spel moesten de Verkenners langs 

verschillende posten om bouwmaterialen 

voor hun Colosseum te verzamelen. 

Omdat het leeuwendeel van de 

bouwmaterialen eetbaar was, was er nog 

maar 1 bak met een bouwwerk over op het 

moment dat de jury langskwam. 

Bedankt aan alle lezers 

 

 

 

 

 

 

Nu het Nawaka er weer op zit zal de Vlotte 

Babbel voorlopig niet meer verschijnen. 

Ik wil iedereen hartelijk danken voor het 

lezen, maar vooral voor de leuke reacties. Het 

geschreeuw om de Vlotte Babbel wanneer ik 

aan dek stapte ’s ochtends en de vele leuke 

reacties via WhatsApp zorgden er echt voor 

dat ik elke dag weer gemotiveerd was om een 

krant te schrijven. 

In het bijzonder wil ik ook nog de rest van de 

staf die mee was op Nawaka bedanken. Door 

het aanleveren van jullie content pasten alles 

bij de eerste editie al niet op de twee kantjes 

die ik bedacht had en dat we ooit een editie 

van 5 pagina’s zouden hebben, had ik echt 

niet gedacht. 

Ook wil ik Maike Teeuwen bedanken die 

zorgde voor de reclame op social media en 

prachtige collages. Omdat dit de laatste editie 

is zijn alle collages toegevoegd aan deze 

Vlotte Babbel. 

Niek Teeuwen 
Redactie Vlotte Babbel 



 

  

HEENWEG VERTROUWEN 



 

 

  DEELNEMERS ARRIVEREN 



 

 

  OPENING IN ZEEWOLDE 



 

 

  GROOTSTE WATERGEVECHT 



 

 

  VERKOELING ZOEKEN 



 

 

  VERTREKDAG WELPEN 



 

 

  UNDER DE MUDDER 



 

 

  CHILLEN OP HET WATER 



 

FEESTELIJKE AFSLUITING 


