SEMAFOOR

Uitgave april 2021

Colofon
Redactie
Opmaak
Oplage

Christa Froese
Django de Haan
Ted Bradley
Letty Lechner
100 stuks

Wil je ook een bijdrage leveren aan het
volgende Semafoor? Stuur dan je bijdrage, eventueel voorzien van foto(’s)
naar:
semafoor@scoutingerskine.nl
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Jubileum Agenda 2021
Datum

Activiteit

vr 30 apr

18:30-19:30u Opening Jubileum Jaar
Online voor alle leden, zie ook pagina 5!

za 1 mei

Uitbreken overvaarders Zeewelpen

di 4 mei

20:00u Dodenherdenking
(geen kranslegging ivm Corona maatregelen)

za 8 mei

Inbreken overvaarders bij Zeeverkenners

za 12 juni

Inleveren kopij voor volgende Semafoor

za 3 juli

2e Jubileum Semafoor

za 3 juli

Alles voorbereiden zomerkampen (alle speltakken)

vr 9 juli

Boten inruimen voor zomerkampen Zeeverkenners en Wilde
Vaart

za 10 t/m 16 juli Zomerkamp Zeewelpen
za 10 t/m 17 juli Zomerkamp Zeeverkenners en Wilde Vaart
zo 18 juli

Opruimen na zomerkampen Zeeverkenners en Wilde Vaart

za 7 augustus

Kampmaterialen opruimen na verhuur (Staf en Loodsen)

za 7 augustus

Voorbereiden zomerkamp Loodsen

ma 9 t/m
Zomerkamp Loodsen
ma 16 augustus
di 17 augustus

Schoonmaak en opruimen na zomerkamp Loodsen

ma 19 juli t/m
di 17 augustus

Geen opkomsten ivm zomerstop en verhuur
Pagina 3

Voorwoord - van de voorzitter
In de naoorlogse periode werden er veel nieuwe verenigingen opgericht, zo ook ontstonden er nieuwe Scouting groepen, de “Padvinderij” was tenslotte in de oorlogperiode verboden. De toenmalige oprichters hebben de oprichtingrichtingsdatum 30 april
1946 bewust of onbewust gekozen.
Mogelijk na een jaar van voorbereiding, is opgericht de Christus Koning groep onder
de vleugels van de parochie van de Vondelkerk, Het gebouw aan de Vondelstraat
staat daar nog steeds in volle glorie. Het voorbereidingsjaar van toen, helpt on nu.
Als de groep was opgericht in 1945, dan had ons dat parten gespeeld in kombinatie
met de Corona Pandemie. Het streven om een jaar programma te maken had een
verschuiving betekend, met een onbekende periode. Op het moment van dit schrijven
zitten we nog steeds in een tunnel, echter het einde is inzicht, daarmee kunnen ons
officiële jubileumjaar al beter plannen, op 30 april 2021 zal er een startschot zijn, de
vorm waarin zullen we in een voor de op dat moment geldende maatregelen uitvoeren.
Om 75 jaar oud te worden, in blakende gezondheid, is het noodzakelijk mee te bewegen in de loop der jaren, de naam Erskine was in der tijd toebedeeld aan de zeeverkenners tak en is later verheven tot de naam van de groep, de schotse ruit voor onze
groepsdassen van de Schotse clan Erskine, in eerste instantie een gelijkenis en later
de officiële Tartan In Red and Green van Erskine clan.
Naast de wijziging van de naam is eind jaren vijftig ook de vestiging van de groep
gewijzigd, van de Vondelkerk naar de Nieuwe Meer onze huidige vestigingsadres. In
alle bescheidenheid het mooiste plekje van Amsterdam. Ook voor de komende jaren
staan er nieuwe initiatieven op stapel.
De geschiedenis van de groep komt zeker aan de orde in het jubileum jaar. Vanaf
deze plaats heel veel dank aan het adres van onze leidinggevenden welke wekelijks
zorgdragen voor mooie, gezellige en veilige programma’s
voor de leden van de speltakken. Zo ook voor het team
wat zich inzet voor de activiteiten in dit jubileumjaar. Als
voorzitter ben ik trots mee te hebben bewogen in het
tijdsbeeld van onze scoutinggroep zodat we nog vele jaren
het Scouting spel kunnen aanbieden aan jeugdleden van
8 – 25 jaar in de verschillende speltakken, trots op het
jonge leiders team en de support van jonge bestuurders,
geassisteerd door een aantal gemotiveerde senioren.
Met plezier, heb je ook plezier.
Leon Rutten voorzitter
Ps. Begin jaren 60, in de korte broek lid geworden en
momenteel al vele jaren actief in het senioren team
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Programma 30 april 2021
Wat gaan we 30 April doen?
30 April bestaan we 75 jaar! Dit gaan we met z’n allen vieren. Traditioneel doen
we dit met een kampvuur. Dit keer maken we daar een Online kampvuur van. Dus
log allemaal in en zorg dat je in uniform klaar bent voor een leuk kampvuur vanuit
huis.

Spelregels
Om met bijna 100 personen dit kampvuur te kunnen beleven zijn er een paar
afspraken:
•

Log vanuit elk huis maar 1 keer in. We kunnen maximaal 100 connecties
maken. Met bijna 100 leden is dat 1 per persoon….

•

Zorg dat je naam digitaal zichtbaar is en Camera aan zodat we weten wie
er allemaal in de meeting zitten. Kom in uniform! Laat zien dat je scout
bent.

•

Zet je microfoon uit. Als er iets gezegd moet worden kun je hem even aanzetten, maar daarna weer uitzetten zodat we allemaal goed kunnen horen
wat of er gezegd wordt

•

Gebruik het digitale handje of de chat om vragen te stellen.

•

Log voor 18.30 in zodat we 18.30 kunnen beginnen.

•

Pak alleen de Semafoor en het zakje met chocomelk en lekkers van te
voren uit je pakket. Maak de chocomelk van te voren klaar en bewaar het
lekkers om tijdens het kampvuur te kunnen drinken en smikkelen. Misschien kunnen je ouders de marshmellows voor je roosteren? (dit kan ook
door ze een paar seconden in de magnetron te doen)

•

Laat alle andere zaken in het pakket dicht totdat je tijdens het kampvuur er
een opdracht voor krijgt.

Veel plezier!
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Wist je datjes...
Wist je datjes zijn wetenswaardigheden die onbekend, bijzonder, leuk of gek zijn
en die we met jullie willen delen.
•

Wist je dat we dit jaar elke 3 maanden een nieuwe Semafoor uitbrengen?

•

Wist je dat vroeger alle informatie via de Semafoor gedeeld werd?

•

Wist je dat iedereen stukjes mag inleveren voor in de volgende Semafoor?

•

Wist je dat NaWaKa (Nationaal Water Kamp)
1 keer per 4 jaar gehouden wordt?

•

Wist je dat de volgende NaWaKa in 2022 is?

•

Wist je dat iedereen knopen gebruikt?
(de halve steek gebruik je bij het veterstrikken)

•

Wist je dat Christa en Ted altijd ruzie maken
over welk getal de beste is? (37 of 83)

•

Wist je dat 30 April ook de verjaardag is van
een van onze leden?

Wie maakt voor de volgende Semafoor de Wist je datjes?
Laat het ons weten en lever deze dan uiterlijk 12 juni in bij je staf of de redactie
via semafoor@scoutingerskine.nl

Verjaardagen in april t/m juli
Datum Naam

Speltak

Datum Naam

Speltak

30-04

Micha

Zeeverkenners

11-06

Melle

Zeeverkenners

01-05

Giovanni

Zeewelpen

21-06

Ted

Bestuur

05-05

Liewe

Zeewelpen

24-06

Luuk

Zeewelpen

05-05

Madelon

Staf

29-06

Julia

Zeeverkenners

06-05

Christa

Klusteam

01-07

Noah

Zeeverkenners

11-05

Freek

Loodsen

03-07

Frank

Bestuur

12-05

Koen

Loodsen

08-07

Daan

Staf

25-05

Teun

Zeeverkenners

20-07

Django

Staf

30-05

Kyuss

Zeewelpen
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Vlaggetjes Wedstrijd
Vanwege het jubileum jaar willen we het clubhuis
wat versieren. Het is tenslotte feest. En wat hoort
daar meer bij dan een slinger?
In de goodiebag waar deze semafoor ook in zat,
vind je ook een leeg vlaggetje. Het is de bedoeling
dat je die gaat versieren. Je kan knippen en plakken, tekenen, schilderen, stempelen of wat je verder
nog maar kan of wil verzinnen, maar het moet wel te
maken hebben met een van deze onderwerpen:
•

75 jaar

•

Erskine

•

Scouting

•

Je speltak

Deze vlag neem je mee naar scouting en dan zal
de staf er een slinger van maken en deze ophangen in je lokaal. Eind mei zal een deskundige jury
jullie vlaggen komen bekijken en beoordelen. De
mooiste/leukste/origineelste worden in de volgende
Semafoor vertoond en verdienen een kleine prijs.
Dus doe je best en maak er wat moois van!
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Uit de oude doos

Zaterdag 22 oktober 2005
Voordat we vertrokken, vierden we dat Bob 45 jaar bij de Scouting is. Er was
een taart en een mooi cadeau en we zongen een speciaal lied. Daarna gingen we
ons over de auto’s verdelen. Toen we aankwamen in Vaassen, kregen we van Bob
een rondleiding, En daarna gingen we inruimen. Toen gingen we de bedden neerleggen. En daarna mochten we vrij spelen. De meeste deden boef en politie en
andere gingen voetballen. Daarna gingen we eten en kregen we er een frikadel
bij het eten.Toen iedereen klaar met eten was, gingen we een rondje lopen om
dierengeluiden horen en omdat iedereen zo kakelde deden we dat nog een keer.
Toen we weer binnen kwamen gingen we wat drinken en het spelletje:”ik ga op
reis en neem mee….”
En toen gingen we douchen en kwam Bob ons een nachtzoen geven
Einde
Zondag 23 oktober 2005
We werden wakker en gingen ochtend gymmastiek doen.
[ rondjes om het gebouw rennen, sommige rende 4 en anderen 10 en Rami de
geweldige rende 19 rondjes ] Daarna
gingen wij vrij spelen en een wandeling waarbij we blikje trap deden.
Toen gingen wij eten en een ballonnen spelletje. Lekker chocolademelk
drinken. Daarna naar bed en toen
lekker kletsen na verhaal van Bob.
24 oktober 2005
We werden wakker en Etienne begon
te schreeuwen. Toen gingen we ons
wassen. Toen gingen we ontbijten.
Toen mochten we vrij spelen. Toen
gingen we in het bos oorlog voeren en toen won Tims team. Toen
gingen we lunchen. Toen werd Etienne
opgehaald en ging naar legoworld. Toen gingen we in de
middag naar de kaarsmakerij. En daarnaast zat een forellenkwekerij.
En we gingen kaarsen maken en sommige kinderen lieten ze vallen. En toen mochten we een patroon uitkiezen en daarna een kleurtje. En toen gingen we terug.
Maar sommige kinderen moesten heel lang wachten in de regen op de auto. En
toen kwam Etienne terug van legoworld met een masker op van Bioncle.
En toen gingen we knopen leren dat waren de slipsteek en de timmersteek.
Pagina 8

Uit de oude doos (vervolg)
We gingen deze knopen leren voor het thema: Jungle.
En het avondeten was macaroni. Daarna gingen we douchen.
Na het douchen gingen we lezen aan tafel. En toen kregen we chips en chocolade
melk. En toen gingen we slapen.
Samer, Robin, Michiel, Merijn en Jamie

Nest Groen

Dinsdag 25 oktober 2005
We werden wakker. Toen gingen we ons wassen,en daarna gingen we openen. Daarna
gingen we ontbijten en corvee. En daarna mochten we vrij spelen. Toen begonnen
we aan sportdag,met touwtjespringen. Daarna gingen we lunchen en een rustuurtje houden,met een verhaal van Bob. Toen moesten we 5 minuutjes stil liggen. En
daarna hadden we fruithapje. Toen hadden we weer sportdag met Jeu de boules.
Daarna hadden we vrij spelen. En daarna weer sportdag met hardlopen. En weer
vrij spelen. Daarna avondeten en corvee. Toen gingen we op Calvin wachten.
Daarna gingen we chocolademelk drinken met cake en boterkoek.
En toen werd Tim opgehaald en toen gingen we slapen.
Peer, Jelle, Julius en Etienne

Nest Wit

Woensdag 26 Oktober 2005
We werden wakker en moesten ons aankleden.
Daarna gingen we openen, toen corvee. Na corvee vrij spelen: Voetballen en met
water spelen en toen gingen we lunchen.
Daarna gingen we de vlag zoeken. Sommige gingen daarna weer met water spelen
en de andere foto’s kijken of voetballen.
Avondeten, toen gingen we gewicht heffen en lezen.
Calvin, Margo, Wolf en Rami

Nest Rood

Donderdag 27 oktober 2005
Eerst moest nest Groen de ochtendafwas doen. Toen gingen we vrij spelen. Toen
ontdekte we de stroom voor onze hut.
Toen gingen we met de bal spelen. En daarna hebben we blikkie trap. Toen moesten we een spel spelen. Dat je de vlag van de tegenpartij moest vinden. Robin
had perongeluk haar eigen vlag gevonden.Daarna moesten we de knopen weer leren. En een nieuwe knoop: De paalsteek. Na dat we dat hadden gedaan gingen we
eten. We hadden patat, met saté, tomaat en komkommer.
Toen gingen we weer vrij spelen. En daarna gingen we een kampvuur houden. Toen
gingen we naar binnen.
Toen kregen we chocolademelk en melk.
En toen gingen we zingen en grapjes maken.
Samar, Merijn, Robin, Michiel en Jamie

Nest Groen
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Geef de pen door aan...
In deze rubriek wordt de pen in elke Semafoor doorgegeven aan iemand anders. Deze persoon is van een andere speltak en heeft een andere functie. Dus
een staflid van de welpen mag de pen niet doorgeven aan een staflid van de
zeeverkenners, maar wel aan een jeugdlid van de zeeverkenners, wilde vaart,
een loods, een lid van bestuur of het klusteam. Als je de pen gekregen hebt dan
schrijf je voor de volgende semafoor een stukje waar je de volgende vragen
beantwoord:
• Wie ben je?
• Wat doe je binnen Scouting Erskine?
• Hoe lang ben je al lid?
• Wat is je mooiste of leukste herinnering van
wat je hebt meegemaakt bij Scouting Erskine?
Op het laatst nodig je iemand anders uit (ik geef de pen door
aan:) om ditzelfde te doen voor de volgende semafoor!
Ik zal de aftrap nemen:
Hallo allemaal!
Mijn naam is Christa Froese. Op het moment ben ik secretaris voor de groepsraad. Dat betekent dat ik de notulen mag maken en doorsturen naar alle 18 +
leden. Daarnaast zit ik in het klusteam en ben ik samen met Letty praktijkbegeleider. We kijken wat er binnen de staf teams nodig is qua ondersteuning, begeleiding en kennis.
Ik kwam bij de Erskine groep (toen nog Christus Koning Groep) toen ik 11 jaar
was, nu 30 jaar geleden! Voor mij ook een jubileumjaar dus. De groep had nog
niet zolang daarvoor besloten om ook een meiden bak te vormen. (Ja ja, vroeger
was het een jongensgroep) Zodoende nam ik de overstap van de Walravengroep,
een meisjes scoutinggroep die in het Walhalla opkomst hadden, naar de Erskine
waar mijn broer Freek ook op zat.
Mijn leukste herinnering was een hike in de meivakantie. Ik werd 13 jaar tijdens
deze trektocht met de vlet. We gingen van Bodegraven, waar we onze tent
mochten opzetten in de tuin bij een luxe villa met binnenzwembad, naar een
hooischuur bij de Wijde Aa. Waar we wakker werden gehouden door de koeien
die in de nacht bleven loeien, de koeienvlaaien bleven kletteren en de hooibalen
die om je oren vlogen. Maar een hooiberg is een mooie plek om de nacht door te
brengen. Toen nog een nachtje op het Maarten eiland bij de Westeinder plassen.
Ik geef de pen door aan: Boaz, ik ben benieuwd wat deze WV’er voor mooie
herinneringen heeft. Stuur je het stukje naar semafoor@scoutingerskine.nl?
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Puzzelpagina
Woordzoeker Semafoor #1
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Klusteam
Het Klusteam
Wekelijks zijn niet alleen leiding en bestuur bezig om de scouts bezig te houden,
er wordt ook door andere vrijwilligers hard gewerkt. Onderhoud van de terreinen, gebouwen en boten van onze Scoutinggrroep kost namelijk ook aardig wat
tijd. Denk je dat je als zeeverkenner veel moet doen om je eigen boot elk jaar te
onderhouden? Dat komt niet in de buurt van de inzet die het kost om alle andere
roerende zaken in orde te houden.
Klussenlijst
Sommige leidinggevenden en bestuursleden zijn overactief en helpen ook in het
Klusteam. Door de weeks en tijdens jullie opkomsten zijn er altijd wel een paar
druk bezig met klussen. We hebben dan ook een heuse klussenlijst, om bij te
houden wat er al gedaan is en wat er nog gedaan moet worden. Zo doet niemand
dubbel werk.
Twee keer per maand hebben we een vaste klusavond, en eens in de zoveel
maanden komen we (eventueel online) bij elkaar om door te spreken wat hoognodig is. In het afgelopen jaar was dit natuurlijk een stuk lastiger door de lockdown.
Met behulp van mondkapjes, gelaatschermen, afstand houden en max 2 personen tegelijk in een ruimte, hebben een aantal vrijwilligers zich enorm ingezet om
gebouwen en boten in orde te krijgen voor het nieuwe vaarseizoen. We hopen
natuurlijk dat we gauw weer met z’n allen aan de slag kunnen en mogen, zodat
het werk niet op een paar vrijwilligers neerkomt.
Fondsen
De afgelopen jaren zijn er veel klussen geweest door de verhuizingen van de
speltakken na het vertrek van de St. Maartengroep uit de Catamaran. Dat kost
niet alleen tijd, maar ook geld. Er komen ook nog veel klussen aan, waar eerst
nog wat fondsen voor nodig zijn om dit te kunnen uitvoeren. Denk aan oa. een
nieuwe natte groep en keuken voor de welpenzijde, de botenrails verbeteren en
de buitenverlichting verbeteren. Het bestuur helpt enorm door het zoeken naar
mogelijkheden wat betreft fondsen en financiering. Maar ook de jeugdleden
kunnen helpen door goed hun best te doen met de acties die gehouden worden
zoals Jantje Beton, een sponsorloop, etcetera. Ook een enorme klus!
Hulp
Gelukkig krijgt het team regelmatig hulp van de speltakken. Niet alleen geven de
speltakken het door als er iets aangepast, vervangen of gerepareerd moet worden, ook helpen zij met het schoonhouden van het terrein, kleine klusjes en het
botenonderhoud. Ook op de jaarlijkse klusdag krijgen we veel hulp van ouders
en andere vrijwilligers. Zonder deze hulp is het te veel werk voor een kleine club
mensen.
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Projecten
Ook zijn er zo af en toe
leuke projecten te doen.
Zoals dit jaar de jubileum
vlet. De Jan van Galen
(boot van de wilde vaart)
wordt omgebouwd tot
elektrisch aangedreven
motorvlet. De onderdelen worden gesponsord,
het werk wordt door
leden van het Klusteam
gedaan. Soms wordt er
zelfs wat extra hulp (expertise) ingevlogen.
Er zijn ook wat nieuwe
klussen bijgekomen door
de aanschaf van zeven
Optimisten (kleine kunststof zeilbootjes). Deze
gaan gebruikt worden
door de welpen, maar
moeten nog even helemaal in orde gemaakt
worden zodat ze veilig
gebruikt kunnen worden.
De elektrische Jan van Galen zal gebruikt gaan worden voor het begeleiden van
deze bootjes. Zo wordt de overstap van welpen naar zeeverkenners verkleind,
omdat ze al bekend zijn met water.
Ook helpen?
Natuurlijk kan het Klusteam ook nog extra hulp gebruiken. Wil je op projectbasis
wat doen (een klus met een begin en eind) of vast lid van ons team worden? Meld
je dan aan via info@scoutingerskine.nl of via de speltakstaf.
Bedankt!
Bij deze wil ik het vaste team klussers en alle extra handjes en het bestuur bedanken voor de hulp, om de Scouting Erskine spullen in goede staat te houden
en te brengen.
Namens het Klusteam,
Letty Lechner
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Geschiedenis - 75 Jaar Scouting Erskine

(voorheen Christus Koninggroep)
Het verhaal van Kees Verweij, een bestuurslid en oud schipper van de groep.
Als bestuurslid draai ik nu al ruim 35 jaar mee bij de groep, maar reeds bij de
oplevering van ons wachtschip Catamaran waren er in de begin jaren 60 al de
eerste contacten. Maar toen nog als lid van de Maartengroep, die mede gebruiker
van Catamaran was..
Toen schipper Swart als schipper van de zeerverkenners stopte en Ad Bakker
schipper werd, werd ik rond die zelfde periode ook schipper van de zeeverkenners bij de Maartengroep. Dat was een periode waarin de binnenwand tussen de
twee lokalen nog geregeld werd verwijderd om er een grote ruimte van de maken. De contacten waren in die periode zeer goed en dat was daarvoor en later
nog wel eens anders. In die tijd werd er een gezamenlijke Wilde Vaart opgericht
met leden uit beide groepen. Leon (onze huidige voorzitter) en mijn jongere broer
Jos hebben daar denk ik nog wel goede herinneringen aan. Door die goede contacten van beide groepen en later ook nog met die van de dames van het Walhalla zijn er ook diverse huwelijken uit voortgekomen. In 1968 ben ik zelf gestopt bij
de Maartengroep en eindigde de eerste periode van mijn contacten met de toen
nog Christus Koninggroep.
Bij de net vermelde huwelijken was ook het huwelijk van schipper Ad Bakker met
mijn zuster en toen begin jaren 80 hun zoon samen met mijn zoon naar de zeeverkenners wilden, werd dat de Erskine zeeverkennerstroep. Schipper Theo de
Koning, in die tijd groepsschipper, wist mij al snel te vinden met de vraag om in
het bestuur van de groep te komen. Ik beloofde om dat te doen nadat ik zou stoppen met bestuur- en oudercommissie van de school. Zo nam ik in 1985 zitting in
het bestuur en begon mijn volgende periode bij de groep.
Wat is er zoal in die 35 jaar gebeurt?
In 1987 werd mij gevraagd om het penningmeesterschap van het bestuur over te
nemen, maar omdat ik inmiddels ook al gevraagd was bij de Scouting Marsband
Amsterdam om de penningen te beheren, moest ik daar eerst over nadenken.
Maar er kwam daarna weer een ander verzoek omdat de schipper bij de Wilde
Vaart ging stoppen. Ze hadden daar een nieuwe schipper nodig. Ik had als oud
schipper van de Maartengroep de vereiste papieren voor leiding geven en had
ook de vereiste vaarbewijzen. Na positief overleg met de leden van de Wilde
Vaart, waar ook mijn eigen zoon en neef bijzaten en het thuisfront, werd ik toen
de schipper van de Wilde Vaart. Dat deed ik samen met stuurman Eelco Nachbahr, de huidige secretaris van ons groepsbestuur.
Ik bleef ook bestuurslid maar geen penningmeester. In de periode als schipper
van de Wilde Vaart begon ik met zomerkampen op een geleende schouw in de
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Geschiedenis (Vervolg)
Friese wateren, maar ben ook met ze naar het NAWAKA en 2 maal naar Engeland geweest.
In die tijd hadden we een uitwisseling met een zeeverkennersgroep uit Bedford. Om de 4 jaar naar Engeland en het jaar ervoor kwamen de Engelsen naar
Nederland In Engeland kon de Wilde Vaart een trektocht houden in kano’s en er
was op het terrein een klimtoren, waar we met professionele begeleiding konden
klimmen en afdalen. De laatste dag, zowel in Engeland als in Nederland, werden de verkennens uitgenodigd door de ouders van het gastland en brachten
de stafleden van beide groepen gezamenlijk de dag door. Na een week kamp in
Engeland werden we op zondag richting Londen vervoerd en hadden de maandag en dinsdag nog voor een bezoek aan Londen voordat we op woensdag weer
terug naar Nederland gingen. De laatste keer mochten we overnachten (met dank
aan onze oud aalmoezenier Herman Lieberom) in een school van de paters. De
gymzaal als slaapzaal en de aula voor de overige activiteiten. Uiteraard werd ook
het bekende warenhuis Harrods bezocht.Maar als een van de zeeverkenners zijn
rugzak dan onbeheerd laat staan, moesten de bewakers gerust gesteld worden
met de mededeling dat er geen bom in zat.
Met de Wilde Vaart hadden we ook contact met een meisjesgroep uit Vlaardingen. Op weekend naar Vlaardingen en dan ’s avonds een dropping. Maar als ze
dan net een weekend bij ons in Amsterdam zijn en we dan net met het Nederlands elftal de EK winnen, gaan ook wij luid toeterend net als alle andere auto’s
richting Leidseplein omdat te vieren.
Ook hebben we met de WV nog een motorvlet van de marine gehad. Op zomerkamp met deze boot en 2 vletten Noord Holland in. Het laatste gedeelte naar
het Amstelmeer vertrokken de vletten om binnendoor te gaan en Eelco en ikzelf
moesten via het Noordhollandskanaal omdat we te groot waren. Dan vertikt de
motor het en was niet meer aan de praat te krijgen. Goede raad was duur, maar
Eelco kwam op het goed idee om de ANWB wegenwacht te bellen. Deze kwam
en de man vond het wel leuk om eens geen auto maar een boot te helpen. Dat
lukte ook en we konden gelukkig verder.
Schipper De Koning had in het verleden na problemen met de subsidiegever het
volgende plan bedacht. We sparen van geld, dat we verdienen met oud papier,
een ton bij elkaar en daar trekken we dan 5% rente van (dat was nog zo in die
tijd) om niet alleen afhankelijk te zijn van subsidie. Ik werkte in die tijd bij een
softwarebedrijf, dat toen nog oude manuals terug ontving als er een nieuwe
versie was. Ik heb in die tijd grote containers vol oude manuals in Ouderkerk bij
Theo gebracht. Die haalde de inhoud er uit als wit papier. Dan de metalen binder
er uitsnijden om te verkopen als oud ijzer. In het plastic van de omslag zat nog
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Geschiedenis (Vervolg)
karton en alleen het plastic was dan afval. Theo stopte begin jaren 90 als groepsschipper en ik werd zijn opvolger. Hij bleef nog wel aan als bestuurslid.
Om aanwas bij de zeeverkenners te bevorderen leek het ons een goed plan om
met welpen te beginnen. Bob als akela samen met Julian. Dan gebeurde het
zomaar dat mijn vrouw en dochter met de welpen op zomerkamp bij Arnhem
zaten en ikzelf met mijn zoon op kamp in Engeland. Later ben ik zelf tussen 2000
en 2014 met de welpen mee op zomerkamp geweest en heb geassisteerd bij de
kampjes op het Walhalla. Ook is in die 35 jaar de groepsnaam veranderd en zijn
we een gemengde groep met jongens en meisjes begonnen.
Maar dan hoe verander je de groep van een jongensgroep naar een gemengde
groep? De meisjesgroep op het Walhalla zag geen toekomst meer en er werd
besloten dat zowel hun staf als leden bij ons in de groep werden opgenomen.
Daar de groep uit de katholieke verkenners voortkomt, was de naam van de
groep : Christus Koninggroep met de Erskine zeeverkennerstroep. Daar de groep
voor iedereen toegankelijk is vonden we dat daarom de groepsnaam moest worden aangepast, De namen van de welpen, WV en loodsen waren al gelinkt aan
de schotse familie Erskine, dus werd er in die richting gedacht. Omdat binnen
Scouting de naam van de zeeverkenners Erskine bekend was, is er toen voor
Scouting Erskine gekozen. In 2002 heb ik besloten om te stoppen bij de Scouting
Marsband, die inmiddels Kaskadee heette en met het leiding geven binnen onze
groep. Wel zou ik lid blijven in het bestuur en assisteren bij de welpenkampen.
Toen ik in 2014 zeventig jaar werd, vond ik dat jongeren deze taak moesten overnemen en ben ik hiermee gestopt. Inmiddels zitten we in 2021 en ben ik een periode nog penningmeester in het bestuur geweest,
zit namens de groep bij Scouting Amsterdam en
in de Stichting Catamaran. Ik ben blij dat ik nu
langzaam aan af kan bouwen en dat er jongeren
zijn aan wie we dit met een gerust hart over kunnen laten. Het is leuk dat er met dit jubileumjaar
weer een Semafoor uit komt. We zijn als redactie
indertijd gestopt omdat er geen copy kwam en
we als redactie het blad zelf moesten vullen.
Ik hoop dat we ondanks alle toestanden rond
de corona toch een mooi jubileumjaar mogen
vieren.
Ik zou zeggen: op naar de 100 jaar
Kees Verweij
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De Totem
Van: Scoutpedia.nl
De totem is een voorwerp dat gebruikt
wordt bij opkomsten van de welpen.
De totem ziet er doorgaans als volgt
uit: een stevige houten stok met bovenop een houten wolvenkop. Aan deze
stok zit een ring (horizontaal of vertikaal) of iets anders waar leertjes aan
vastgemaakt kunnen worden. Op deze
leertjes staan de herinneringen van
de welpenhorde. Dit kunnen kampen
zijn, rimboejachten, sportwedstrijden
of andere evenementen. De totem is
daarmee eigenlijk een soort “geschiedenisboek” van de welpenhorde.

Uit: Semafoor december 2006
Weten jullie dat onze welpen totem
door een welpen-ouder is gemaakt in
1953 en toen als Totem dienst deed bij
een welpen groep in Amsterdam waar
later Bob ook welp is geweest?
Toen deze groep ophield te bestaan
mocht ik hem jaren later, ik was toen
allang Akela, meenemen voor mijn
groep. Hij doet nu dan ook al weer
jaren bij ons dienst als Totem en daar
ben ik toch wel een beetje trots op.
Onze totem is ook een beetje het logboek van onze horde. Elke keer als er
iets bijzonders gebeurt mag je er wat
aanhangen als herinnering. Bijvoorbeeld aan het zomerkamp,
jouw installatie, een wandeltocht.
Wie gaat er wat voor de totem maken?
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Speltakken - Wilde Vaart
Wie zijn wij? De wilde vaart!
Wij zijn de wilde vaart, wij zijn de speltak waar je na de zeeverkenners naar toe
gaat. Wij zijn de brug die een jonge scout gebruikt om zelfstandig opkomst te leren houden, door de technieken die je bij de voorgaande speltakken heb geleerd
zelf te gebruiken samen met de support van de begeleiding draaien wij onze
opkomsten.
Het verschil tussen een zeeverkenner en wilde vaarder lijkt daarom soms klein
maar schijn bedriegt want er zijn veel verschillen tussen beiden. Een wilde vaarder is namelijk druk bezig met zijn kielboot ontwikkeling en kan ook voor andere
vaarbewijzen leren en ze behalen. De wilde vaart is ook druk met het winterondehoud waar ze helpen waar ze kunnen. Natuurlijk is er ook altijd tijd voor een
spelletje op het veld zoals landje roof of een bordspel zoals 30 seconds en dan
probeert iedereen te winnen met al het kabaal wat daarbij hoort.
Omdat zelfstandigheid centraal staat
bij de wilde vaart
krijg je ook veel
verantwoordelijkheid en vrijheid. Dat
is in het begin vaak
lastig maar nadat
je een plekje heb
gevonden waar je
energie kwijt kan en
kan helpen hebben
de meeste een idee
wat ze willen doen
binnen de club later.
Django
WV begeleiding
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Sponsor ons jubileum jaar!
Onze vereniging kan alleen bestaan dankzij de contributie van de leden, met
daarbij veel steun van vrijwilligers en sponsoring.
In dit Jubileum jaar hebben we veel leuke en mooie plannen. Om deze allemaal
te kunnen uitvoeren zoeken wij nog sponsoren.
Daarom bij deze de oproep: heeft u of kent u een bedrijf dat ons zou willen
sponseren, laat ons dit weten via info@soutingerskine.nl
Wij bieden Sponsoren graag wat in ruil voor hun steun. Wij kunnen in ieder geval
aanbieden:
•

Vermelding in de Semafoor. Een bescheiden oplage van 100 stuks welke
we minimaal 4 keer gaan uitbrengen het komende jubileum jaar.

•

In overleg te bekijken welke andere mogelijkheden passend zouden zijn.

•

Wij horen het graag van U zodat wij onze verdere plannen kunnen gaan
uitvoeren.

Kijk ook eens op onze website:

www.scoutingerskine.nl
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