Hoi lezers,
Het is weer een nieuw seizoen en we hebben al een aantal zeilwedstrijden en programma's met de
nieuwe groep gehad. Het waren 3
zeilwedstrijden. De gouden gaffel, OKWH
Westeinderplassen en de turfrace. Alle 3 de
weekenden was het heel gezellig en hebben
we ons best gedaan om hoog te eindigen met
resultaat.
Om met de gouden gaffel te beginnen was dit
een geweldig weekend. Iedereen keek er naar
uit ook al wisten we dat er een aantal van onze
groep naar andere schuiten moesten omdat
het anders niet paste op de 10e van Tromp.
Ook met slapen paste niet iedereen in de
schuit en sliepen er een paar in een andere
schuit. Maar dat mocht de pret niet bederven want wat hebben we ons best gedaan met zo snel
mogelijk de posten af te gaan met behulp van roeien, bomen, jagen en zeilen en de wedstrijd goed te
eindigen. Op de 2e dag was het alleen zeilen (daar is een mooi filmpje van op onze facebookpagina link staat onderaan-). Marit viel toen ook in het water omdat ze niet op zat te letten. Gelukkig was ze
gelijk aan het lachen en konden we haar meteen aan dek hijsen.
De OKWH Westeinderplassen hebben we met de 10e van Tromp 3 wedstrijden gewonnen met alleen
zeilen en hielden we schuiten uit een andere poule bij. We hebben hierdoor de 1e prijs in ontvangst
mogen nemen van onze poule en
werd er overlegt wie de wissel
beker mocht hebben want in de
andere poules waren er ook
schuiten die 3 keer hadden
gewonnen. Uit eindelijk na heel
kort overleg waren de winnaars het
eens dat wij ook de wisselbeker
mochten hebben. We gingen
hierdoor met 2 prijzen terug naar
het Westland en waren moe maar
bovenal heel blij.
Bij de turfrace hebben de jongens meer dan 80 km afgelegd met de 10e van Tromp om de turf op tijd
op te halen en af te leveren. Dit door middel van jagen, roeien, bomen en zeilen. Dat zijn heel wat
metertjes en ik doe het ze ook zeker niet na in zo een korte tijd.
De programma's zijn tot nu toe actief geweest en we hebben ons zeker vermaakt. We hebben
bijvoorbeeld een fietstocht door het Westland gehad waarbij we opdrachten moesten uitvoeren en
naar plekken moesten gaan. Ook hebben we het jaarlijkse scouting feest opgebouwd met veel andere
helpende handjes. En wat een geslaagd feest was het op 13 oktober 2018. Volgend jaar op 12
oktober 2019 zal het vast nog beter worden. Ik kijk nu al uit naar alle komende programma's.
De Wildevaarders hebben heel veel zin in dit jaar en we gaan er weer iets leuks van maken.
https://m.facebook.com/wvkwintsheul/?tsid=0.7896025230746322&source=result
Groetjes,
Mariska van Koppen

