Redactioneel

Jaargang: 8

Nummer: 2

Zoals in het vorige nummer is opgemerkt staat het
clubhuis altijd bovenaan het Lopend Vuurtje, maar nu
is het eigenlijk te licht getekend, want het is mooi in de
carboleum gezet. Zo zijn er meer veranderingen, we
hebben achterburen gekregen (woonboten) en er
komen nog veel meer nieuwe gezichten rond de
Drachtstervaart. Hopelijk wordt het een mooi gebied
waar we het spel van Scouting volop kunnen spelen.
De Redactie

Volgende Lopend Vuurtje

De volgende editie zal vooral gaan over het
groepsweekend en andere zaken, tenminste als er
stukjes zijn.
Heb je een verslag van een leuke opkomst, iets aan te
kondigen, schrijf het op..
Stuur je stukjes op naar: info@scoutingdrachten.nl
Of op diskette of papier bij een van de redactieleden.
De stukjes moeten binnen zijn voor:
maandag 16 september 2002

Agenda
Zomerse activiteiten bij Scouting:
• Maandag 1 juli t/m vrijdag 5 juli
Zomerkamp Zaterdag-Esta's
In Oranjewoud, Heerenveen gaan de ZaterdagEsta's naar Zweinstein, de school van Harry Potter.
• Maandag 22 juli t/m donderdag 1 augustus
Nationaal Water Kamp (NaWaKa)
Groots kamp waar alle waterscouts uit Nederland
komen, in Roermond, de Zeeverkenners, Wilde
Vaart en Loodschen gaan hier dus ook heen.
• Zaterdag 3 augustus t/m vrijdag 9 augustus
Zomerkamp Vrijdag-Takken
De Vrijdag-Esta's, Scouts en Explorers hebben hun
10 jarig jubileum, daarom gaan ze op kamp naar
Limburg. Daar gaan ze het Zwarte Goud
ontdekken.
• 2e weekeinde van de Herfstvakantie
Groepsweekend
Alle speltakken van onze groep gaan een gezellig
weekend op en rond het clubhuis maken.

Datum: Juli 2002

Mooi bruin is niet lelijk
Mooi bruin is niet lelijk. Vanuit dit credo zijn de
Loodschen aan de slag gegaan om ons clubhuis van
een mooi nieuw kleurtje te voorzien. Uiteraard deden
zij dit niet alleen. Samen met leden van de leiding,
ouders en bestuursleden klaarden zij de klus tussen de
regenbuien door. Na afloop was er nog een gezellige
maaltijd met onder andere hele gevaarlijk
knoflooksoep.
Alle werkers: bedankt!!
Thijs Wijngaarden
Groepsvoorzitter
(zie verderop voor een uitgebreid verslag, red.)

Jubileumkamp Vrijdag-Takken
Zoals in het Lopend Vuurtje van december 2001 te
lezen was is het tien jaar geleden dat de Vrijdag-Esta's
met hun opkomsten begonnen zijn. Deze speltak voor
(licht) verstandelijk gehandicapte kinderen (rond
ZMLK-niveau) was zo succesvol dat er twee takken
bijkwamen: de Scouts en Explorers.
Deze drie takken vieren het tienjarig bestaan met een
kamp in Eygelshoven in Limburg (vlakbij Kerkrade).
Het geld voor het kamp is bijna bij elkaar, door het
houden van acties, het inschrijven van fondsen enz.
kunnen we een mooi kamp
houden, met thema:
Het Zwarte Goud
Maar welke woorden horen
daarbij?
Limburg, mijnen, kolen, grotten, buitenland, Duitsland,
bergen
Van zaterdag 3 augustus t/m vrijdag 9 augustus gaan
we naar het clubhuis van Scouting Eygelshoven.
Van daaruit ondernemen we verschillende activiteiten
en gaan dingen doen, die met de bovenstaande
woorden te maken hebben.
Christa, Gea, Jan Sietse, Nelleke, Rindert,
Rutger
Leiding van de Vrijdag-Takken
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Verslag: Carboleumdag 2002
Na een keer uitstellen, kon het echt niet langer meer;
het clubhuis verdiende na zeven jaar trouwe dienst wel
wat extra aandacht.
Deze aandacht werd gegeven in de vorm van
carboleum, dit is het fijnste dat je een clubhuis aan
kunt doen. Carboleum is gemaakt uit steenkoolteer en
heeft een aparte geur die erg eigenaardig is te noemen.
Het werkt goed en blijft lang zitten en is daarom een
geschikte verduurzamer.
Sinds de ingebruikname van het clubhuis in 1995 was
dit pas de derde keer dat dit gebeurde. Bij de bouw één
keer, drie jaar later in 1998 en dus nu weer in 2002.
Op 25 mei werd er tussen 10.00 en 16.00 uur door de
gemiddeld 15 man grote groep 50 liter carboleum
weggesmeerd. De dag werd af en toe getrakteerd met
een frisse regenbui, die de kwasters ook eens de
gelegenheid gaf om van de koffie te genieten.
Onder het motto “na gedane arbeid is het goed rusten”
werd om 16.00 uur de eerste zak pepsels geopend en
werd terplekke de barmiddag voor open verklaard.
Afgesloten werd het geheel met een heerlijke
knoflooksoep!
Bedankt Ouders, WV, Loodschen, Kokers en ander
kader!
Rindert Blok
Voorzitter Bere(n)hap Loodschen

Verslag: Outdoor-weekend

Het vervoer is nu helemaal rond. De
Zeeverkenners en Wilde Vaart reizen op 22 juli in
een gezamenlijke bus naar het zuiden samen met
de boten die in een wagen van de Defensie worden
gebracht. Voor de bagage heeft een ouder, meneer
Dijkstra, zich aangeboden die te brengen. Onze
dank hier alvast voor.
Over het programma zal ik niet al te veel vertellen,
omdat het nog niet helemaal vast staat.
Een ding staat wel vast, het zeilen komt samen met
andere wateractiviteiten centraal te staan. Nou
maar hopen op goed weer!
Vorige keer hebben enkele ouders in
het ouderweekend met z'n allen op
dezelfde camping gekampeerd. Ook dit
jaar is een ouder bezig daar wat
informatie voor te vinden, helaas is
deze ouder al op vakantie.
Leiding Zeeverkenners

Onze scoutinggroep heeft een mooi clubhuis, een hoop
tenten en 5 prachtige boten. Dit materiaal wordt door
onze leden naar volle tevredenheid gebruikt. Hoewel
het materiaal van onze groep is mogen ook andere
groepen hier bij uitzondering gebruik van maken voor
hun activiteiten.
Zo ook School Lyndenstein die vanuit hun thuisbasis
Beetsterzwaag graag een kampeer en outdoor-weekend
wilden beleven. Zij vroegen de scoutinggroepen in de
omgeving om hulp om dit weekend enigszins scoutingachtig te maken.
Samen met de Ba-Ow en de Ossewa uit Beetsterzwaag
organiseerden enkelen van onze groep een
onvergetelijk scouting-weekend voor de kinderen van
deze school.
Geheel in de ban van piraten zwierven zij door het bos,
zaten om het kampvuur en bezeilden de Zeven Zeeën
en aten afhaal uit een ver en vreemd land om
uiteindelijk de felbegeerde schat te vinden.
Aan alle zeilers, Peye-bemanners en tentopzetters:
Bedankt!
Thijs
groepsvoorzitter

Zeeverkenners: NaWaKa
Dit zal waarschijnlijk het laatste stukje in het
Lopend Vuurtje zijn over de voorbereidingen voor
het NaWaKa (Nationaal Water Kamp). Zoals bij
velen bekend is, zijn wij zeker het laatste half jaar
druk bezig geweest met de voorbereidingen voor
dit kamp, zoals het vervoer van de mensen, boten
en bagage, het uitzoeken welk materiaal wij mee
op kamp willen nemen, wat wij daar voor een
programma gaan hebben en noem het maar op.

NaWaKa: Post Versturen
Het is zelfs mogelijk post naar het NaWaKa te
versturen! Dit moet dan als volgt geadresseerd worden:
Naam van de ontvanger
Naam Scoutinggroep
Naam Subkamp
NaWaKa 2002
Postbus 1063
6040 KB Roermond
Voor de Zeeverkenners:
Wâldswalkers, Drachten
Subkamp Bries (Zeeverkenners)
Voor de Wilde Vaart:
Fryske Marren, Fryslân
Subkamp Hurricane (Wilde Vaart)
Voor de Loodschen:
Bere(n)hap Loodschen, Drachten
Subkamp De Vetste Wind(t) (Loodsen)

Internet: NaWaKa

Het NaWaKa is natuurlijk ook te vinden op internet!

http://www.nawaka.nl
Met informatie en links naar de subkampen.
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Wilde Vaart: NaWaKa
Wij als de Wilde Vaart gaan natuurlijk ook naar het
NaWaKa, maar we hadden een probleem, want de
reglementen schreven namelijk groepen van minimaal
15 jeugdleden voor en we hebben maar 5 jeugdleden.
Daarom werd er dus contact opgenomen met andere
Friese Wilde Vaart-groepen of wij misschien samen
konden smelten tot een grote groep. De twee Sneeker
groepen, Greate Pier en Tibrag, reageerden hierop zeer
positief en de ontwikkelingen tot samensmelten van de
groepen waren al gelijk in volle gang. De regel van
minimaal 15 jeugdleden is na verschillende klachten
teruggedraaid, maar wij besloten dat het veel gezelliger
zou zijn als we nu met zijn allen door zouden gaan en
als een grote groep naar het kamp zouden gaan. De
kennismakingen tussen de groepen gaan goed en het
wordt steeds gezelliger. Komend weekend gaan we een
kort zeilkampje houden als voorbereiding op het grote
kamp.
Over een week of drie begint het NaWaKa en staan wij
ingeschreven met de Wilde Vaart onder de naam
Fryske Marren. We gaan met 28 jeugdleden en vier
man als begeleiding. Omdat onze boten al bij de
zeeverkenners in gebruik zijn maken wij gebruik van
vier (!) vletten van de twee Sneeker groepen.
We zijn de grootste wilde vaart groep van het
subkamp. Samen met scoutinggroep De Lier zijn wij
de enige groep met meer dan twintig jeugdleden. In
totaal zijn er in ons subkamp, Hurricane, 28 groepen.
370 Mensen, 72 tenten en 43 vletten. In totaal zijn er
over de drie verschillende Wilde Vaart-subkampen
1100 deelnemers, 244 vletten en vier wachtschepen.
Wat gaan wij als Wilde Vaart doen op het NaWaKa?
Wij zullen een tweedaagse hike lopen en een
nachthike. Wij zullen meedoen met de Hurrigames en
wij zullen fierljeppen. Zeilwedstrijden, roeiwedstrijden
en wrikwedstrijden gaan wij ook niet uit de weg.
Verder gaan wij enkele feestjes bouwen voor de drie
wilde vaarders die jarig zijn dit kamp en we gaan
natuurlijk veel contacten maken met andere wv’ers van
groepen in Nederland waarvan niemand ooit nog de
naam gehoord heeft.
Verder wordt er natuurlijk post gelezen die van ouders
en vrienden / vriendinnen komt omdat wij natuurlijk
ook gewoon een postadres hebben. Dit staat ook in dit
LV, zodat je het makkelijk kan uitknippen en in je
portemonnee kan doen zodat iedereen die ons adres wil
hebben om ons post te sturen dit even over kan
schrijven.
Verder nog wat kleine weetjes. Op het NaWaKa terrein
zijn altijd twee artsen om in te grijpen bij grote EHBO
ongevallen. Er is een internetcafé met maar liefst
vijftig computers, er zijn twee telefooncellen met
kaarttelefoons. Er is een snackbar en een supermarkt.
Een perscentrum om de persmuskieten te sturen.
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Een kampkrant en een eigen radiozender, Radio
NaWaKa op FM 107.4. Er is brandweer, politie. Er
zijn schoonmaakdiensten, telecom-mensen en vele,
vele andere vrijwilligers die allemaal taken uitvoeren
die nodig zijn om het kamp draaiende te houden.
Willen jullie meer weten over het kamp?
Kijk op www.nawaka.nl
Tot ziens op de ouderdag!
Namens de Wilde Vaart,
Otte-Jacques
Leiding Wilde Vaart

Verslag: Bever-doe-Dag
Zaterdag 8 juni was het voor de kleinsten onder ons
weer zover: de Bever-doe-dag!! Samen met nog een
heleboel Bevers van andere groepen uit Friesland
vierden onze Bevers de verjaardag van Lange Doener.
Tijdens deze verjaardag verloor de regenboog zijn
kleuren en het was daarop dus de taak van de Bevers
om de kleuren terug in de boog te krijgen.
Met veel vrolijkheid kregen de
dappere jongens en meisjes dit
uiteraard voor elkaar.
Het was weer een geslaagde dag!!
Namens de Gastheer.

Verslag: NPK
De Vrijdag-Esta’s en Zaterdag-Esta’s hadden wel een
heel luxe Pinksterkamp want ze gingen naar Egypte,
met zijn woestijnen, oases en nog veel meer..
De Esta’s waren uitgenodigd door Piet Zandhaas om
het laatste deel van de piramide uit te graven, zaterdag
kwamen we aan en eerst moesten we (natuurlijk) door
de Egyptische douane, met een metaal-detector, die bij
verscheidene smokkelende kinderen afging.
Natuurlijk was daar de grote opening, waar alle
thema’s gepresenteerd werden en waar duizenden
scouts zaten.
De rest van de middag werd gebruikt voor het ophalen
van de vaardigheden, zoals Egyptisch lezen, materialen
herkennen, enzovoort.
Natuurlijk moest er ook kennis gemaakt worden met de
eetgewoonten van het land, waarbij het eten met de
goede hand erg belangrijk was.
Bij dit alles hadden wij gelukkig hulp van onze
Egyptische gids Sjaak-el-lien en de leider-archeoloog
van ons subkamp Aart Kwastjes.
’s Avonds hadden we nog een kampvuurtje en toen
was de dag al weer om.
Op zondag was er natuurlijk tijd voor een serieus
moment, waar het ging over respect. In Egypte was
respect erg belangrijk, vooral bij de farao.
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Verslag: NPK

(vervolg)

’s Middags werd de piramide geopend
en daaruit kwam een vloekende en
tierende farao (gelukkig waren de
vloeken Egyptisch.)
Na het nodige tolken bleek dat de
farao beroofd was van al zijn spullen, die hij in de
piramide had verzameld,
nu kon hij niet de Styx over naar het hiernamaals.
Daarom konden daarna met opdrachten spullen voor de
farao verzameld worden, zo moesten er piramides
gebouwd worden, eten verzameld en karren met dozen
getrokken.
's Avonds vertelde de Farao over het oude Egypte.
Zondag-ochtend en maandag-ochtend was er ook nog
de gelegenheid om een kampinsigne te verdienen, door
het doen van opdrachten bij verschillende posten, zo
was er bij onze tenten een ware Fata Morgana te
vinden, waar het echt ontzettend heet was en rare
dingen te zien waren.
Maandagmiddag kwamen de ouders en was het tijd
voor de Egyptische markt, de farao bracht een bezoek
aan het moderne Egypte, samen met de ouders en
kinderen. Zo was er een stuk afgraving, spellen met
kokosnoten, een oude Egyptische tempel, met priesters
en oud-Egyptische spelen.
De ouders gingen naar huis en toen was het tijd voor
afbreken, met de hulp van enkele ouders werden de
spullen op de karren geladen en ging het weer op
Drachten aan.
Egypte was mooi, en alle ouders bedankt voor de hulp.

De Leiding
Verslag: PKD

Gelukkig, bijna Pinksteren, wij (Scouts en Explorers)
hadden veel zin om weer te kamperen.
Rutger, Willeke en Rindert (leiding van de Scouts) en
Anneke (draver van de Explorers) gingen vrijdagavond
al met alle spullen naar Dwingelo.
Zaterdagochtend toen wij kwamen, stonden alle tenten
er al. Rond twee uur was de opening op de woestijn.
Het topje van een piramide was opgegraven. Een T.V.
ploeg was ter plekke om een reportage te maken. ‘s
Middags waren er veel geheimschriften te ontcijferen
en opdrachten te doen.
Zondag vroeg opstaan!!! Eten en brood klaarmaken
voor de hike. We vertrokken 's morgens en waren aan
het eind van de middag pas terug. Even wat drinken en
gingen we naar de aandacht (opening).
’s Avonds hebben we met het hele kamp gebarbecued.
Laat op de avond was er een heel mooi kampvuur.
Maandagochtend waren we nog lang niet uitgeslapen
en daarom stonden we pas om tien uur op. Daarna was
het alweer opruimen en tassen inpakken.
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Met ons subkamp hadden we nog vier leuke spelen en
daarna was alweer de kampsluiting. In de scoutshop
kochten we bijna allemaal nog iets leuks voor op ons
uniform. De laatste klus was de tenten afbreken.
We hadden mooi weer en een heel mooi kamp.
Leiding Scouts en Explorers

Slaapzak kopen?

De kampen komen eraan en dan wordt er vrijwel altijd
in slaapzakken geslapen, dan is een eigen slaapzak wel
handig. Maar waar moet erop gelet worden bij het
kopen van een slaapzak?
Het belangrijkste om te weten is, waarvoor gaat de
slaapzak gebruikt worden?
Is het alleen voor zomers buiten en in het voor- en
najaar binnen, dan is een simpel goedkoop slaapzakje
voldoende, maar wordt er ook in het najaar en voorjaar
buiten geslapen, dan is een goede slaapzak wel handig.
En gaat de slaapzak ook mee naar hikes, want dan is
een lichtgewicht slaapzak wel fijn.
Een slaapzak is warm doordat het de lichaamswarmte
vasthoudt, doet hij dit niet goed, dan krijg je het koud.
Daarbij zijn de volgende eigenschappen van belang:
Basisvorm: Deken-model of mummie
Een dekenmodel is een gewoon rechthoekige slaapzak
en een mummie is een slaapzak die aangesloten is op
het lichaam. Een dekenmodel heeft meer
bewegingsvrijheid, maar is kouder door de extra lucht
om het lichaam heem, een mummie is warmer.
Vulling
Een vulling bepaalt de warmte en het gewicht van de
slaapzak. Heb je een slecht isolerende vulling, dan is er
meer gewicht aan vulling nodig voor dezelfde warmte.
Het oudste materiaal is dons. Dons heeft goede
isolerende eigenschappen, slijt niet door opvouwen en
kan bijgevuld worden. Nadeel is dat het erg makkelijk
vocht kan opnemen, zelfs als het geïmpregneerd is. Als
dons nat is dan verliest het zijn isolerende werking.
Voordeel van kunststof (zoals 3D-Polartec) is dat het
goed tegen vocht kan en dan meer isolatiewaarde
houdt, makkelijk dus in het najaar, het blijft warm als
je naast je matje gerold bent en het is stukken
goedkoper dan een slaapzak gevuld met dons.
Overige kenmerken
Vaak zit een soort van ‘kraag’ bovenaan de slaapzak,
waardoor je de slaapzak dicht om je heen kunt trekken,
zodat het minder tocht. Nog warmer is een capuchon,
aangezien een groot gedeelte van de lichaamswarmte
via het hoofd verloren gaat.
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Slaapzak kopen?

(vervolg)

Ook is het stiksel van de slaapzak belangrijk, als een
slaapzak helemaal doorgestikt is blijft alles goed op
zijn plaats zitten, maar is er veel warmteverlies door de
stiksels. Als het maar gedeeltelijk doorgestikt is, gaat
er veel minder warmte verloren, maar ligt het soms wel
wat lastiger.
Aan de binnenkant zit de tijk, deze bepaalt hoe de
slaapzak van binnen voelt en ligt. Het is belangrijk dat
de binnenkant goed ademt, zodat het vocht afgevoerd
wordt.
Aan de buitenkant is vuilafstotendheid het
belangrijkste, aangezien een grondzeil of vloer niet
altijd even schoon zijn en de slaapzak weer makkelijk
schoongemaakt moet kunnen worden.
Temperatuur
Bij slaapzakken wordt vaak een minimum comforttemperatuur gegeven, beneden deze temperatuur ligt
het niet meer lekker in een slaapzak, daarnaast is er
soms nog een extreme temperatuur, dit is de
temperatuur waaronder je onderkoelt.
Soms wordt bij slaapzakken ook nog een maximum
temperatuur gegeven, boven deze temperatuur drijf je
je slaapzak uit.
Deze temperatuurbereiken zijn erg belangrijk, kies je
namelijk een hoge minimumtemperatuur, kun je er in
de herfst niet in slapen, kies je een te lage temperatuur
(en daardoor ook een lagere maximumtempetratuur)
dan drijf je zomers uit je slaapzak weg.
Een zogenaamde drieseizoenen slaapzak is dan het
makkelijkst, bruikbaar in herfst, zomer en voorjaar.
Voor extra warmte kan een fleece-inlay gebruikt
worden of een losse deken, het voordeel van een
fleece-inlay is dat deze de slaapzak aan de binnenkant
schoonhoudt en ook los gebruikt kan worden als het
extreem warm is.
Een andere oplossing is een warmere slaapzak voor
winter, voorjaar en herfst en een oude of goedkope
slaapzak voor zomers.
Voordat je een slaapzak koopt, schrijf op wat je wilt
met je slaapzak, zodat je in de winkel kunt vertellen
wat je wilt:
In de winkel, bijvoorbeeld bij Veneboer of de
Vrijbuiter in Roden, kunnen ze je alles uitleggen.

It leatste wurd:
Scouting en Materiaal
Het spel van scouting kan niet gespeeld worden
zonder spelmateriaal.
Materiaal zoals potloden, scharen, touw maar ook ons
groepshuis onze vier lelievletten, Peije en de stalen
BM-er. Ook ons kampeermateriaal (tenten en
keukenspullen) kan als spelmateriaal beschouwd
worden.
De waarde van al deze materialen bedraagt vele
tienduizenden Euro’s. Dit moet allemaal betaalt
worden uit de contributie van onze leden. We hebben
of krijgen wel wat geld van een of ander fonds (dit is
niet veel) maar subsidie ontvangen wij niet.
Daarnaast is leiding en bestuur een pure
vrijwilligerstaak. Het levert niks op maar kost allen
maar geld.
Als je het geheel overziet zijn wij dus en ‘rijke” groep.
Laten wij hier zuinig op zijn!
Om er voor te zorgen dat al dit materiaal goed wordt
beheerd en onderhouden hebben wij een aantal
vrijwilligers bereid gevonden op het beheer hiervan op
zich te nemen.
De volgende beheerders heten wij van harte welkom:
Gebouwenbeheerder: Paul Mulder
Paul coördineert het onderhoud aan het gebouw, de
groenvoorziening (met hulp van Frans van Elselo) en
de verhuur.
Materiaalbeheerder: Udo Kleinendorst
Udo onderhoudt al ons kampmateriaal, vervangt en
zorgt voor nieuwe aanschaf.
Werfbaas: Cor Oostwoud
Cor beheert al ons varend materiaal en coördineert het
onderhoud en nieuwe aanschaf.
De beheerders gaan in de nabije toekomst in overleg
met de Groepsraad (alle leiding) en het
Stichtingsbestuur een beleid uitstippelen zodanig dat
wij ons materiaal optimaal kunnen benutten.
Ik ben ervan overtuigd dat wij de kwaliteit van ons spel
kunnen verbeteren met de hulp van deze beheerders.

Onderhoud
Een slaapzak houdt er niet van gewassen te worden, de
vulling kan dan makkelijk inklinken.
Goed luchten op de waslijn is belangrijk en de
buitenkant schoonmaken met een vochtige doek.
Dons mag niet chemisch gereinigd worden en kunststof
nooit in de wasmachine. Andersom kan wel, maar het
beste is de slaapzak bij de winkel te laten reinigen.

Uiteindelijk hebben wij maar een doel voor ogen:
HET SPEL VAN SCOUTING SPELEN OP EEN
HOOG KWALITATIEF NIVEAU, ZODANIG DAT
ONZE LEDEN EEN PLEZIERIGE
VRIJETIJDSBESTEDING BELEVEN.

Dit artikel is een bewerking van een artikel van
ScoutQuest (www.scoutquest.com)

Tim Blok
Groepsbegeleider
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In de komende Lopende Vuurtjes zullen de beheerders
zich aan jullie voorstellen.
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