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Stukje van de redactie. 
 
Geslaagd! 
 
In vele opzichten is het een geslaagd seizoen voor de SeaLions geweest.  
 
In het stukje van het bestuur kunnen we lezen dat het jubileumjaar geslaagd is. Zelfs het weer 
slaagde cum laude op de Jubileumdag. Het is droog gebleven. 
 
Bij de Orca’s zijn al een aantal leden geslaagd voor hun (theorie) roei-examen. En de Verkenners 
blijven niet achter en zeilen er gediplomeerd lustig op los.  
 
Ook de redactie is er in geslaagd wederom een clubkrant uit te brengen. 
 
Blijft er verder niets anders over dan iedereen een geslaagde zomervakantie toe te wensen. 
 
Mike Dingjan 
Niels Gadellaa 
Jeene van der Hoef 
Dunja Kuenen 
 

 

 

Beste scouts van Scouting Sea Lions Zeeverkenners, 

Scouting heeft goed omgaan met het milieu en je omgeving hoog in het vaandel staan. En soms kun 

je hier ook best leuke dingen aan over houden. Daarom willen wij starten met het inzamelen van lege 

cartridges en oude mobieltjes die het niet goed meer doen. Dit levert ons namelijk weer een beetje 

geld op. Dus vraag je vader, moeder, oom, tante, opa of oma of zij misschien nog cartridges en 

mobieltjes hebben en die willen bewaren voor jou. Stop ze dan in een zakje en doe ze in de grote 

doos in de hal. 

 

Met vriendelijke scoutinggroet, 

Vincent van Rijn 

vanrijn.vincent@gmail.com 
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Bestuur. 
 

Hallo Allemaal, 

Voor jullie ligt weer een nieuw clubkrantje.  

Afgelopen jaar was weer een geslaagd en vol  jaar waarin we ons op vele manieren hebben kunnen 

laten zien. 

Natuurlijk zijn er de bekende activiteiten waar we ieder jaar met veel plezier acte de presence  

geven. Te beginnen met het Shanty Festival en de Lekko Dagen. Slecht weer maar ontzettend 

gezellig. Ook was er de kerstmarkt. Afgelopen jaar stonden we niet zoals voorheen op de markt maar 

bij de Don Jon. Ondersteuning hebben we ook als vanouds weer gegeven met Koninginnedag. Kano’s 

in de slotvijver, abseilen vanaf de kasteeltoren en opbouwen van de Vrijmarkt. 

Maar ons belangrijkste “wapenfeit” is toch wel de Jubileumdag. Scouting SeaLions Zeeverkenners 

bestaat dit jaar 15 jaar en dat wilden we groots vieren. 13 april was deze feestelijke dag. Al lang van 

tevoren zijn we begonnen met het inzamelen van boeken voor onze Boekenmarkt. Vele mensen 

hebben royaal hun oude boeken aan ons afgestaan.  

We hadden het hele Kasteelterrein tot onze beschikking. En we hebben er ruim gebruik van gemaakt. 

We konden ook nu abseilen vanuit de kasteeltoren. Kano varen in de kasteelvijver. Touwbrug over de 

Kasteelvijver. Voor de kleinere kinderen was er een springkussen. Voor de inwendige mens was er 

suikerspin, popcorn en koffie/thee/limonade. Zoals gezegd ook een grote tent met heel veel boeken. 

En….Het was prachtig weer dus we hebben met velen van jullie een prachtige dag mogen  beleven. 

 

Kortom, een geslaagd jaar. Ook hebben we enkele nieuwe vrijwilligers mogen begroeten maar helaas 

kampen we nog steeds met  dreigend tekort. Veel van onze jonge vrijwilligers gaan werken of krijgen 

andere activiteiten waardoor helaas de Scoutingtijd minder wordt. We blijven enthousiast zoeken. 

Wij wensen iedereen een hele fijne zomer toe en hopen dat iedereen in september weer van de 

partij is. 

Zomerse groeten  

Namens het bestuur, 

Esther van der Wardt,  

Voorzitter  
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De Bevers 
Dit seizoen zijn wij op zoek gegaan naar Lange Doener, Lappezak, Frederick Scheuremaar en 

Pompedon. We hebben gereisd met het vliegtuig, de trein en met de bus, we zijn in veel landen 

geweest,zoals: 

Lapland waar we Lappezak vonden, die veel houdt om met lappen te spelen en tenten te bouwen. 

Wij hebben samen met hem een tent gebouwd, ijswak gevist en een sneeuwballen spel gespeeld, 

peperkoekhuisjes gegeten en kinderaquavit gedronken. 

De keer daarop zijn we naar Frankrijk gereisd en hebben Pompedon gevonden. Zij houdt van zingen 

en van kleding met felle kleuren. We hebben daar spelletjes gedaan, zoals Jacques dite: OLA. We 

hebben jeu de Boules gedaan, Alpinomutsjes gemaakt en wijn en stokbrood gegeten.  

Ook Frederick Scheuremaar hebben we gevonden: in België. Samen met hem hebben we van kranten 

allerlei dingen gemaakt en uit Manneke Pis echte limonade gedronken.  

We zijn ook nog naar China gereisd en hebben daar de Olympische spelen bezocht en er aan deel 

genomen onder leiding van Tjerk.  

Zo hebben we nog Italie aangedaan en geholpen bij een spagetti smokkelspel en van macaroni 

kettingen gemaakt.  

We hebben Rusland, Nederland, Canada nog bezocht. Verder hebben we tussendoor ook nog nieuwe 

kinderen geïnstalleerd en zijn Alex en Misha overgevlogen naar de Dolfijnen veel plezier daar hoor! 

De Sint is bij ons op bezoek geweest we kregen allemaal een cadeautje!! Er is een heuse 

playbackshow geweest  met Luc als Siske de Rat en onze groep als Smurfen. We hebben ons 

vijftienjarig bestaan in het kasteel gevierd met een heuse boekenmarkt, abseilen en kanoën in de 

kasteelgracht. We hebben een echte Vikingdag gehad in Dorestad herleeft, waar we als echte 

Vikingen verkleed waren, een Dakar hebben binnengehaald en ons echt even in die tijd van de 

Vikingen waande.  

We staan nu op het punt om naar ons kamp te gaan wat we samen hebben met de Dolfijnen in 

Baarn. We zien er naar uit want dit kamp gaat ook over Vikingen. We gaan spelletjes doen en het 

geheim van Dorestad zoeken en of we het gevonden hebben dat moet je ons maar vragen! We 

hebben nog een seizoensafsluiting en dan gaan we genieten van een welverdiende vakantie, vinden 

jullie ook niet na zoveel gereisd te hebben ??? 

Tot september!! Fijne vakantie, en veel plezier. 
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Dolfijnen 
In het eerste half jaar, nadat de Orca’s voor zichzelf begonnen waren was het best even wennen voor 

de Dolfijnen. De vrijgekomen plaatsen werden opgevuld door nieuwe kinderen en in plaats van een 

wachtlijst hadden we opeens plaats over. Nu, ruim een jaar verder, zijn de Dolfijnen een hechte 

groep geworden. Tijdens het winterprogramma hebben de kinderen het insigne “Reiziger” verdiend. 

Inmiddels zijn we al weer twee maanden met de kano’s het water op en mede dankzij de hulp van 

Ben beginnen de vorderingen goed zichtbaar te worden.  

Dit voorjaar zijn we twee keer op kamp geweest. Een groot deel van de Dolfijnen is- dit jaar voor het 

eerst - meegegaan met Pinksterkamp en heeft daar de nodige prijzen in de wacht gesleept en zojuist 

hebben we samen met de Bevers een supergezellig Vikingkamp achter de rug. 

Ook de leiding is wat gewijzigd. We hebben afscheid moeten nemen van Nancy en Evelien gaat ons in 

verband met studie in het komende seizoen voor een jaar verlaten. De lege plaatsen zijn gelukkig al 

weer ingevuld door Chantal Fokkinga (moeder van Kimberly) en Robert Hodes (vader van Bart). 

 

Het geheim van Dorestad 
We spreken 4 juli 2008. Het is vroeg in de avond. Minder dan een week nadat Vikingen opnieuw 

Dorestad hebben ingenomen lijkt het Scandinavisch geweld zich verder over ons land uit te breiden. 

In de buurt van de nederzetting Baarn vinden we een tentenkamp met woeste Drakenkoppen. 

Onderweg zien we overal de inmiddels zo bekende Viking-kledij. Volle handkarren worden met 

verbeten gezichten door het mulle zand getrokken. Het resultaat van een nieuwe rooftocht? 

Nederland kan gerust gaan slapen. Het zijn “slechts” de Bevers en Dolfijnen van de SeaLions die op 

Scoutcentrum Buitenzorg aan hun Vikingkamp beginnen. 

Een invasie was het wel. Met in totaal 43! deelnemers was het een flink kamp. Dankzij de inspanning 

van veel ouders onder de bezielende leiding van Jolanda Hodes en Etske Muis liepen de kinderen 

tijdens het kamp – en de week daarvoor al tijdens Dorestad Herleeft – rond in prachtige 

Vikingkostuums. Onze opdracht was contact te leggen met Vitlök, de Verlegen Viking  en samen met 

hem op zoek te gaan naar “het geheim van Dorestad”. Vitlök werd de eerste avond al gevonden. 

Verrassend genoeg – zoiets verwacht je toch niet van zo’n woeste Viking – bleek hij verrassend goed 

met kinderen te kunnen omgaan. Met allerlei spellen en opdrachten (met een heuse hike en een 

ruilspel op zaterdag) konden we samen met hem  aanwijzingen verdienen, die ons dichter bij het 

geheim van Dorestad zouden brengen.  Na een weekend met zware ontberingen (we moesten 

bijvoorbeeld ijsbeerschotel en rendierragout eten zonder bestek) ontdekten we nog net voor ons 

vertrek een schat. Bij die schat zat een kaart en die onthulde ons het geheim van Dorestad. Geheim? 

Eigenlijk wisten we het al lang: Ons clubhuis is de belangrijkste plek van Dorestad. 

Het was een geslaagd kamp. Al was het alleen maar omdat Donar een weekendje vrij had genomen. 

Op een enkel buitje na is het het – eigenlijk tegen de verwachtingen in – het hele weekend droog 

gebleven. Toch was dat niet de belangrijkste reden, waarom het zo’n leuk kamp is geworden. Wat 

het kamp echt top maakte, was dat iedereen (kinderen, ouders die meegingen en leiding) er met 

elkaar een supergezellig kamp zonder gemopper en gezeur van heeft gemaakt. Klasse. Volgend jaar 

weer? 
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Orca’s 
Hier weer een berichtje van de leukste speltak van de Sealions. 
 
We zijn met de verkenners op Bibberkamp geweest in Amersfoort en hebben daar een te gekke hike 
gelopen. We zijn gaan zwemmen in een zwembad met hele hoge duikplanken. 
Daarna hebben we nog heel veel mensen in bomen gehesen, die daar nooit meer uit zijn gekomen. 
 
Het bezoek aan de sluizen was ook erg gaaf. We werden door Gert rondgeleid door de sluis en 
mochten overal komen. Zelfs in de besturingskamer, waar een meneer vertelde hoe je de sluis 
bedient. Ook liet hij zien dat hij alles kan besturen zonder dat hij naar buiten hoefde te kijken.   
We gingen ook met Gert in een heel klein liftje naar de top van de sluis waar een enorm rad zit waar 
de kabels over lopen. 
 
Ook zijn we dit jaar op Pinksterkamp geweest. Het was extra leuk dit jaar, omdat we mee mochten 
zeilen met de Verkenners. Laat in de avond was er ook nog een postenspel waar we zeilend op zoek 
moesten naar de posten. Ook hebben we nog een prijs gewonnen met het roeien. 
 
Tijdens de normale opkomsten hebben we flink aan het onderhoud gewerkt en ook een hoop leuke 
dingen gedaan. Met de grote jubileumdag hebben wij de catering verzorgt met broodjes en 
pannenkoeken voor alle helpers tijdens deze grote dag. 
 
Inmiddels hebben we ook al vier geslaagden voor het roeien, Ernst, Ronald,Jurgen en Lars. 
Gefeliciteerd. 
We zijn volop bezig met de anderen om de theorie er in te krijgen (o, ja Lars is natuurlijk al geslaagd 
voor theorie). 
De examens zijn erg pittig en je krijgt niets voor niets. Voorrangsregels, knopen, commando’s, 
geluidsseinen om maar een greep te doen.  
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Verkenners 
De Verkenners hebben weer veel gedaan. Natuurlijk een winterseizoen met veel onderhoud maar 

ook nog twee leuke kampen gehad.  

Net na het nieuwe jaar gingen we samen met de Orca’s op Bibberkamp. Echt super gezellig. Heerlijk 

gegeten en gekeet ’s avonds. Er was ook nog een leuke hike en een dag zwemmen.  

Hierna hebben we echt hard aan het onderhoud en theorie gewerkt.  Na al het onderhoud konden 

we weer op Pinksterkamp. We gingen dit jaar met 4 speltakken. In totaal 53 mensen. Nog nooit 

waren we met zo’n grote groep. De Dolfijnen, Orca’s, Verkenners en WV waren mee. De Dolfijnen 

hebben veel prijzen gewonnen!. ’s Avonds hebben we lekker macaroni en nasi gegeten. De 

Verkenners hebben nog een nacht zeilwedstrijd gehad.  

We hebben voor de praktijk examens geoefend en Rens en Josef zijn geslaagd voor hun roeien. 

Gefeliciteerd!  

We zijn nu druk bezig met het voorbereiden van ons zomerkamp in Leiden. We gaan samen met de 

Baracuda zeeverkenners op kamp. We zijn namelijk allebei Verkenner groepen met weinig leden en 

op deze manier konden we de kosten voor allebei laag houden. Met deze scoutinggroep zijn we al 

vaker op kamp geweest en hebben nu al veel zin in het zomerkamp.  

Een tijdje geleden hebben we samen met Baracuda, om elkaar nog iets beter te leren kennen, een 

opkomst gehouden. We zijn met de SeaLions hiervoor naar Hagestein gevaren. Dit was een leuk 

stukje slepen voor iedereen. Bij de sluis kregen we nog een mooie sleutelhanger. Sommige 

verkenners hebben ook een stukje kunnen slepen, dit ging allemaal heel goed.  

We wensen iedereen een fijne vakantie toe! 
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Stam 
 
De Stam bestaat momenteel uit zo'n 15 mensen waarvan de helft ook actief is als leiding bij de 
Sealions. De Stam is de eerste helft van het jaar aardig actief bezig geweest, het jaar begon 
vroegtijdig met een gezellige pre-nieuwjaarsborrel waarbij de kurken te vroeg knalden. 
In januari hebben we met de Stam een poolavond gehouden in Utrecht. Er is geen kampioen uit 
gekomen. Wij doen het toch beter op het water. Na het poolen hebben een paar van ons nog een 
potje laser Quest gespeeld. Van de zes mensen van onze Stam, die mee deden aan het spel, was 
Anne de beste en Gerben de slechtste (uit vertrouwde bron kunnen we mededelen dat ze er thuis 
geen ruzie over hebben gehad!). 
 
In maart zijn we met zes man gaan snowboarden in Zoetermeer (Gert was beter op skies). We 
hebben erg veel lol gehad en hopelijk gaan we later dit jaar met meer man naar Bottrop om die lol 
(en heel veel spierpijn!!!) te herhalen. 
 
Bij de jubileumdag en het Pinksterkamp hebben we geholpen met het bemannen en opbouwen. 
De laatste maand zijn Eva, David Jan, Mike en Vincent druk bezig geweest met het voorbereiden van 
het feest ter ere van het vijftien-jarig bestaan van onze groep. 
 
Jubileum feest 
Het feest begon om zes uur met patat en snacks  voor iedereen. De tafel was gedekt op traditionele 
scouting manier: alle tafels waren afgedekt met plastic. Op het plastic werden borden en bestek 
getekend met mayonaise, ketchup en curry. 
Daarna ging de disco open en konden alle jeugdleden met de voetjes los tot een uurtje of acht, want 
toen begon de voorbeschouwing van Nederland-Rusland. Er was een groot scherm gemaakt met 
behulp van onze beamer en we mochten gebruik maken van de digitenne van de watersport winkel. 
Om acht uur begonnen ook de eerste mensen van uitgenodigde groepen binnen te druppelen. Onze 
jeugdleden hadden alle banken bezet voor het grote scherm en konden dus zo alles mooi zien. 
 
Om negen uur ging de tap open. Het feest kwam eerst niet zo op gang vanwege het voetbal en na het 
verlies duurde het wel heel even tot de stemming er weer in zat, maar toen de band “Company 
Unwanted” begon te spelen ging iedereen weer los. 
 
Toen de band klaar was ging onze DJ 
van de avond aan de gang, dat ging 
door tot 4 uur ‘s nachts. Toen was de 
laatste ronde en gingen de meeste 
mensen toch maar eens slapen in de 
speciaal opgezette tenten. 
In de ochtend was er voor de slapers 
nog een engels ontbijtje. 
Al met al was het een mooi feest en 
daar wilde ik de organisatie nog even 
voor bedanken. 
Wij van de Stam wensen iedereen 
een prettige zomervakentie toe! Tot 
het volgende Scouting jaar. 
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Geef de pen door 
Leuk idee van Niels, maar nu ben ik de klos.  
Als ik het goed begrijp is het de bedoeling dat ik wat over mijzelf 
vertel. 
 
Nu goed, wie is Gert. 
Het belangrijkste is mijn gezin, 3 kinderen en mijn vriendinnetje 
(Lidwien natuurlijk, mijn echtgenote). Wouter is de jongste (13) 
heeft op Scouting gezeten, maar zag meer heil in Basketbal (en 
gelijk heeft ie), Susan (16) zit bij de verkenners en Robert (19) is bij 
de WV maar is ook leiding bij de Bevers en Dolfijnen. 
 
Scouting. 
Mijn “carrière” bij de Scouting begon, nadat Robert en Susan bij de welpen waren, en ene Nico op 
zoek was naar leiding. Op een zaterdag was ik bij Ben een handje aan het helpen met  zijn 
verbouwing en kwam het leidingprobleem ter sprake. Bas, de zoon van Ben, was ook bij de scouting. 
Ben heeft vaak goede ideeën en stelde voor dat we samen om beurten een zaterdag zouden 
meedraaien bij de welpen. Achteraf blijkt dit idee wat minder geweldig te zijn, het is namelijk nooit 
ten uitvoer gekomen. Vanaf het moment dat we bij de Scouting begonnen zijn we er nagenoeg 
iedere zaterdag geweest. Inmiddels is Ben secretaris en doe ik de ledenadministratie en ben ik 
bestuurslid. 
Verder vind ik het leuk om met Orca’s op pad te gaan en ben daar dus ook leiding 
 
Buiten scouting. 
Naast mijn gezin en Scouting doe ik een studie projectmanagment infra aan de HU.  
Op maandagavond heb ik mijn sport avondje en ga op zondag vaak hardlopen met een maatje. 
Als er dan nog tijd over is werk ik voor Rijkswaterstaat. Ik ben daar betrokken bij het beheer en 
onderhoud van de vaarwegen en kunstwerken (ik bedoel dan de sluizen en bruggen) in de regio 
(Amsterdam-Rijnkanaal, Merwedekanaal, Hollandse IJssel).  
O, ja heb ik ook nog een motor voor mijn plezier, helaas komt het er niet zo vaak van om er op te 
rijden. 
 
Naar wie gaat de pen? Naar Robert (nee Robert, niet naar Robert de nieuwe dolfijnenleiding, maar 
jij).  
 
Rare vragen: 
Volgens mij is er maar 1 rare vraag: 
Waar kunnen ze je ’s nachts voor wakker maken? 
Paniek, mocht je me toch wakker maken kun je maar beter in paniek raken. 
 
Gert van Grinsven 
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Puzzels 
 

             Woordzoeker            

                      

                                      

U E S T H C E R D S O O L R W P    Bakboord  Roer 

B L T C X G S F A S F Q W A E S    Das  Scouting 

S E I Z O E N S S L U I T I N G    Dolfijn  Seizoenssluiting 

E L M H R U S G P U A E A L Z O    Gravenbol  Slepen 

E I F F O K T R E I R D O R K U    Insigne  Sluis 

D V U Z W D A I L S L E P E N E    Koffie  Spel 

A L I N R A M C N T V T B O X R    Lelivlet  Stam 

N E N G I S N I N G N J W R L S    Limonade  Tent 

O T D L K F G R U B N E N U L T    Loosdrecht  Uniform 

M Q B A K B O O R D H F T K I A     Lunenburg  Water 

I N J O C U G R A V E N B O L G    Overstag  Wrikken 

L P B V N M Z H M N J I F L O D       

 

     Sudoku     

 4     6 5  8 

9     3     6 

    3 2       4   

  1    8   6 2   

  8   9     

        2 7 9   3 

  5    1       

      5 1    

          8     7 

  

Kom ook eens kijken op het SeaLions forum http://forum.sealions.nl 
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