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Stukje van de Redactie
Beste lezers van de overstag,

proberen de Overstag vernieuwend en
verrassend te houden. Daarom willen we
wat nieuwe rubrieken starten. In deze
Overstag vind je dan ook de introductie
voor de nieuwe rubriek ‘Warme broodjes
uit de oven’ die we gaan starten vanaf de
volgende overstag. Andere ideeën zĳn
we nog verder aan het uitwerken. De
kracht achter de Overstag is echter dat
we er met zĳn allen steeds voor zorgen
dat we onze verhalen op schrĳven zodat
we andere mensen een idee kunnen
geven wat voor toffe dingen we allemaal
meemaken. Mocht je het dus leuk vinden
om een stukje te schrĳven over een
activiteit, of een super coole woordzoeker hebben gemaakt, laat het ons
weten, dan zorgen wĳ er voor dat hĳ in
onze gezamenlĳke clubkrant wordt geplaatst.

Daar is die dan, een nieuwe uitgave van
de overstag! In deze uitgave blikken we
terug op een geslaagd winterseizoen. De
boten liggen er weer netjes bĳ en gaan
spoedig het water in zodat het vaarseizoen weer kan beginnen! Volgens mĳ
kĳken we er allemaal naar uit om weer
lekker het water op te gaan met onze
speltak en te gaan dobberen in onze
mooie boten. Naast het onderhoud van
de boten hebben we ook veel andere
leuke activiteiten gedaan. Zo zĳn de
dolfijnen en orka’s samen met scoutinggroep Triton uit Culemborg wezen
zwemmen. Heeft de Wilde Vaart zich
laten uitdagen tĳdens de jaarlĳkse poolnachthike, en hebben de leden van de
Stam de meest bizarre opdrachten uitgevoerd tĳdens Hashtrack.
Binnen de redactie van de overstag
hebben er wat veranderingen plaats
gevonden. Zo zĳn Joris en Marit sinds
kort ook fanatiek onderdeel van de redactie. Gezamenlĳk willen we graag

4

Warme broodjes uit de oven
Elke zaterdag is het weer feest op de
Aalswaard. In en rond ons gebouw die
ook wel ‘de oven’ wordt genoemd,
rennen en springen scouts van verschillende leeftĳden heen en weer. Hier ontmoeten ze elkaar, leren ze van elkaar, en
ontwikkelen ze zichzelf. Voor het mogelĳk maken van deze opkomst is een

deze rubriek een compliment kunnen
geven aan iemand persoonlĳk of een
hele groep mensen. Zodat, volgens Joris
bewoording, iedereen zich weer een
warm broodje in de oven voelt! Binnenkort komt er op de oven een brievenbus
te staan waar je je complimentje in kan
doen. Als je wilt mag je ook anoniem een
complimentje weggeven. Laten we er
met z’n allen voor zorgen dat alle dingen
die worden gedaan ook gezien worden,
en we de positieve vibe vast houden!

“Zodat iedereen zich weer een
warm broodje in de oven voelt!”
Joris
hele groep vrĳwilligers verantwoordelĳk.
Of het nou gaat om de leiding die elke
zaterdag klaar staat voor de kinderen,
degene die de ledenadministratie
bĳhoudt of de dokwerker die zorgt dat het
gebouw een nieuw laagje verf krĳgt, stuk
voor stuk dragen ze bĳ aan het voortbestaan van ons mooie clubje. Omdat we
dit niet moeten vergeten willen we in de
‘Overstag’ een nieuwe rubriek starten;
Warme broodjes uit de oven. Het idee is
dat individuen of groepen mensen via
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Zwemopkomst Dolfijnen & Orca’s
Marit, Dolfijnenstaf
Twee jaar geleden ben ik voor het eerst
mee geweest naar de zwemopkomst van
de Dolfijnen en Orca’s omdat ik toen net
een tĳdje leiding van de Dolfijnen was.
Toen ging het vooral om omstebeurt in
de kano omslaan en daarna vrĳ zwemmen. Vorig jaar zĳn we voor het eerst met
de Welpen van scoutinggroep Triton uit
Culemborg deze opkomst gaan organiseren en hebben we het helemaal anders
aangepakt. Ik ben toen niet mee geweest
dus toen ik nu voor het eerst mee ging
naar zo’n georganiseerde opkomst werd
ik daar super blĳ van. Eerst kregen we na
het omkleden en douchen een uitleg
over hoe de dag eruit zou gaan zien, hier
werden alle 73 (!!) kinderen verdeeld
over
zes
verschillende
groepen,
SeaLions en Triton door elkaar! Er werden in totaal drie verschillende ‘spoedcursussen’ gegeven die ervoor moesten
zorgen dat als we te water raken, we
weten wat we het beste kunnen doen, dit
is natuurlĳk erg belangrĳk als waterscout!
De spoedcursussen waren: onder de
kano door zwemmen (en daarbĳ erachter

komen dat je onder de kano kunt ademen!), omslaan in de kano en reddingszwemmen.
Ik
mocht
bĳ
het
reddingszwemmen staan en het was
heel leuk om te zien hoe alle kinderen
het voor elkaar kregen om elkaar (en
soms ook mensen van de leiding) te redden en aan de kant konden brengen.
Na wat te hebben gedronken, konden we
allemaal vrĳ zwemmen. Nadat ik voor de
ongeveer 374e keer in het water was gegooid door alle Dolfijnen, Orca’s en
Welpen, was ik blĳ dat ik even op de kant
kon voor het houden van de wacht, wat
natuurlĳk belangrĳk is met zoveel
kinderen. We hebben nog veel gespeeld
en daarna stond er gelukkig veel limonade en wat frietjes op ons te wachten,
hier hadden alle kinderen duidelĳk zin in
en ook de leiding had heel veel trek! Het
was een hele fijne en leerzame dag en ik
kĳk uit naar de volgende zwemopkomst!
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Poolnachthike
Evi & Ynte, Wilde Vaart
Om 19:00 hadden wĳ, de WV2, onze afspraak bĳ de Action in Driebergen, het
beginpunt, om daarna met de Poolnachthike te beginnen. Ook deed er nog
een Wilde Vaart groep en de Loodsen
mee.

want we hadden niet door dat er verschillende groottes waren, maar nadat we dat
door hadden, hadden we hem met z’n allen in één keer goed neer gelegd. Nadat
we het plaatje na hadden gemaakt liepen
we weer verder, dat ging niet zoals het
zou moeten, we kwamen namelĳk op
een doodlopende weg uit. Toen we bĳ het
tankstation in Doorn waren gestrand,
waar we dus niet hoorden te zĳn, werden
we gespot door een auto van de organisatie en werden we de goede kant op
gestuurd. Daar was gelukkig de volgende post waar we even wat soep
konden eten. Vervolgens zĳn we verder
gelopen en moesten we met een toetsenbord die we mee hadden gekregen
een tennisbal zo ver mogelĳk weg slaan.
Nadat we dat hadden gedaan zĳn we
verder gegaan naar de laatste post en
daar moest 1 iemand op een bureaustoel
gaan zitten en de ander moest geblinddoekt de bureaustoel langs een parcours
rĳden. Na deze post konden we naar het
einde lopen en was er een gezellig feest!
Al met al een super gezellige avond dus!

We begonnen niet heel lekker, maar
nadat het kwartje was gevallen gingen
we best snel naar het volgende punt,
waar weer een raadsel op ons stond te
wachten. Na ieder punt moet je namelĳk
een raadsel/ opdracht uitvoeren om de
coördinaten voor het volgende punt te
krĳgen. Na de eerste 2 punten was er
een post, hier moesten we ballonnen kapot schieten met een nietmachine. Dit
vonden we erg leuk, we hebben 4 van de
5 ballonnen kapot geschoten.
Daarna waren er weer 2 punten waar we
naar toe moesten lopen, hier hadden we
onderweg een klein akkefietje met een
man die ons wat te luidruchtig vond,
sorry! Toen waren we bĳ de tweede post,
hier moesten we een plaatje namaken
met post-its. Dit ging eerst niet zo goed
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Hashtrack
Misha, Wilde Vaart
Op de avond van 15 februari was het
zover… Hashtrack! Een jaarlĳks (online)
spel met verschillende scoutinggroepen,
waarin er zoveel mogelĳk punten
verzamelt moeten worden door middel
van opdrachten. Na het schuurfeest van
die avond, bleef een deel van de Wilde
Vaart en de Stam/Loodsen over op de
oven voor deze editie. Vorige keer hadden we als SeaLions gewonnen, dus er
stond een naam hoog te houden!

schien ietsepietsie leuker dan de ander.
Zo moest er een douche-scené gedocumenteerd worden waarin Stob Jeeves
zĳn eigen serum over zich heen kreeg en
in het doucheputje zou verdwĳnen (ik
verzin dit niet). Er was een bepaald punt
waarop we met een aantal onder het afdak een ‘clubgebouw’ aan het waren
bouwen zodat er vanaf het balkon een
‘droneshot’ gemaakt kon worden. Rond
een uur of twaalf ben ik zelf naar huis
gegaan, maar ik heb begrepen dat er
nog tot in de late uurtjes is doorgespeeld.

De opdrachten streepje filmpjes die
gedaan moesten worden, stonden in
verband met een verhaal waaruit de
Hashtrack leiding uiteindelĳk een
volledige film van zou maken. Het ging
over James Bond die dit keer als supervillain Stob Jeeves tegenover zich
had. Ik (Misha) begreep het niet allemaal, en begreep iets met een serum
wat je zou verkleinen of zoiets. Lekker
vaag in ieder geval.

En ook op zaterdag zĳn mensen nog
druk in de weer geweest om zo veel mogelĳk opdrachten slash filmpjes in te leveren, om dus ook zo veel mogelĳk
punten te scoren bĳ de Hashtrack
leiding. Dit jaar eindigde de SeaLions in
plaats van op de eerste plek op een
mooie dertiende plaats. Hoewel we niet
hebben gewonnen, hebben we op z’n
minst veel plezier gehad!

De opdrachten liepen redelĳk uiteen, de
een was compleet verschillend van de
ander, en sommigen waren dus ook mis-
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Leidingweekend
Nadja, Dolfijnenstaf
Wist u dat we bĳ de SeaLions niet alleen
hele leuke, lieve, gezellige en enthousiaste staf hebben? Ze zĳn ook nog eens
goed opgeleid. Scouting Nederland
biedt, in sommige gevallen met CWO, de
mogelĳkheid om je als staf te kwalificeren. Maar daarnaast wordt er door de
SeaLions ook elk jaar een Leidingweekend georganiseerd; een weekend voor
alle staf vol van gezelligheid maar ook
verschillende leermomenten.
22 tot 24 maart was het Leidingweekend
van 2019. Vrĳdagavond na de groepsraad startte het echte leidingweekend

met een creatief spel: blind kleien. Een
soort 30Seconds maar dan met een
blinddoek om en met klei. Ik laat de precieze uitwerking nog even een beetje in
het midden, want het spel heeft ongetwĳfeld voor veel inspiratie gezorgd
voor tĳdens de opkomsten. Ook na het
georganiseerde spel was er ruimte voor
meer spelletjes en gezelligheid, maar
wie wilde kon ook lekker zĳn bedje
opzoeken dat ergens in ons gebouw een
plekje had gekregen voor de nacht.

9

Op zaterdag was het na een goed ontbĳt
tĳd voor de eerste deskundigheidsbevordering. Hoewel er al wel de enige
kennis was over het aansluiten van een
gasfles, is deze kennis nog weer flink
bĳgeschaafd, aangescherpt en ook maar
direct in de praktĳk gebracht. Op de
aangesloten kooktoestellen zĳn er heerlĳke pannenkoeken en een enkele tosti’s
gebakken.

uit de auto knippen. Uiteindelĳk is ook
het dak van de auto gehaald en is
deze dus geëindigd als “cabrio”
• Het lopen met een perslucht-fles,
waarbĳ gestimuleerd werd dat de
ruimte was gevuld met rook en het
zicht dus was belemmerd.
• Uitleg over verschillende
blusmiddelen, het blussen van een
brandje op een gasbarbecue en het
gebruik van een blusdeken wanneer
er iemand in de brand staat.
Daarnaast was er ook nog de
mogelĳkheid om te spuiten met de
grote slang vanuit de
brandweerwagen
• Met de ladderwagen omhoog de lucht
in. Vanaf ongeveer 32 meter was er
een prachtig uitzicht over de stad.

Met een vragenlĳst op pad, is de staf
richting de brandweer in Zeist vertrokken. Hier was het tĳd voor de tweede
deskundigheidsbevordering die gelĳk
het nuttige met het aangename combineerde. Jorn Klaver, Beroeps Brandweer
bĳ de veiligheidsregio Utrecht verzorgde
samen met zĳn collega’s van o.a. de
jeugdbrandweer een hele leuke, actieve,
leerzame workshop. Na een kort stukje
theorie (die mooi aansloot bĳ de training
van ’s morgens) en een rondleiding door
de kazerne, mocht de staf in vier kleine
groepjes aan de slag bĳ verschillende
posten:

Ondertussen was de groep behoorlĳk
hongerig en moest er gedineerd worden.
De organisatie had een vĳfgangen menu
samengesteld, waarbĳ er steeds in
kleine groepjes voor elkaar gekookt
werd. Ieder groepje kookte zĳn eigen
gang. Enige hindernis, de rest moest het
diner eten met een blinddoek om; dining
in the dark. Hiermee werd het eten direct

• Het openknippen van een voertuig.
Elk groepje mocht een eigen portier
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een culturele aangelegenheid. U zult
begrĳpen dat het dineren tot laat op de
avond duurde, waarna er nog is
afgesloten met een kampvuur. De staf
heeft de nacht doorgebracht in de boerderĳ die bĳ het kasteel Stekelenburg in
Driebergen- Rĳsenburg hoort.

de vader van een van de leden, heeft de
staf het weekend sportief afgesloten bĳ
Otterloo Events. Hier hebben ze een
dartclinic gevolgd. Hoewel het ene staflid
er beter is was dan de andere, heeft
iedereen uiteindelĳk meerdere potjes
gespeeld.
We kĳken terug op een zeer geslaagd,
vol, leerzaam en gezellig weekend. We
zĳn niet alleen gegroeid als vrĳwilliger
maar ook als team. Ook buiten de speltakteams om is de staf van de SeaLions
een echt team en dat willen we niet alleen zo houden, maar ook graag nog
meer versterken. Met die uitdaging gaan
we de komende periode weer in.

Op zondagochtend stond er opnieuw
deskundigheidsbevordering op het
programma. Ingeborg Destellirer, Systeemtherapeut i.o., ouderbegeleider en
behandelaar bĳ Youz, het jongerenmerk
van Antes, kwam vertellen over risicogedrag en had een voorlichting over
het gebruik van genotsmiddelen. Ze
sloot de training af met een oefening in
het kader van teambuilding. Alle
stafleden moesten de letters van hun
voor- en achternaam onder elkaar op
een grote flap schrĳven, waarna alle andere stafleden bĳ elkaar achter elke letter
een complimentje moesten invullen. De
resultaten hiervan zĳn met elkaar
gedeeld en mochten uiteindelĳk mee
naar huis.
Na het afscheid van onze gastheer Ad,
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Planning
April 2019
12 april Koningsspelen
12 april Theorie-examen

Admiraliteit

13 - 14 april 24-uurs opkomst

Dolfijnen

Koningsdag
27 april
Eendjesrace

Dolfijnen
Orca’s
Verkenners
Wilde Vaart
Loodsen
Mei 2019

4 mei Dodenherdenking

Dolfijnen
Orca’s
Verkenners
Wilde Vaart
Loodsen

4 - 5 mei Citromobile
11 mei Overvliegen
25 - 26 mei Zeilkamp

Dolfijnen
Orca’s
Verkenners
Wilde Vaart
Admiraliteit
Juni 2019

7 - 10 juni Pinksterkamp

Dolfijnen
Orca’s
Verkenners
Wilde Vaart
Loodsen

22 -23 juni Zeilkamp 16+

Admiraliteit

29 juni Praktĳkdag

Admiraliteit
Juli 2019

12 -14 juli Buitenweekend

Verkenners

21 - 28 juli Zomerkamp

Dolfijnen

21 - 28 juli Zomerkamp

Wilde Vaart
Augustus 2019

17 - 23 augustus

Zomerkamp

Verkenners

