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Bestuur. 
Voor jullie ligt weer een nieuw clubkrantje, iets dunner dan normaal.  

Er is weer veel gebeurd na het laatste nieuws van ons. We hebben een spetterend feest gehad nog 

van ons 15 jarig bestaan. Hier hebben wij als cadeau van Dick Quaadgras, de havenmeester. Een stuk 

gebouw erbij gekregen. We kunnen nu beneden gaan uitbreiden. Hier kunnen we nog steeds alle 

hulp goed gebruiken. Boven hebben we zoals vele van jullie wel hebben gezien de muur een stuk 

blauw geverfd.  

Op 28 maart hebben we een overvlieg dag gepland voor de hele groep. Dit omdat er van alle 

speltakken kinderen gaan overvliegen. Na het overvliegen hebben we helaas nog maar 3 Bevers over. 

Dit is te weinig om de speltak draaiend te houden. Helaas is er dus na die datum geen speltak Bevers 

meer. Jammer maar het kan niet anders. Met de overgebleven bevers zijn afspraken gemaakt. Bij de 

andere speltakken is er nog plaats voor meer leden. De wachtlijsten van enkele jaren geleden zijn 

helemaal weg.  

Planning 
21-2  vakantie, Dolfijnen en Bevers geen opkomst 
7-3  leidingweekend/deskundigheid bevordering, geen opkomsten 
21-3  Bevers/Dolfijnen naar Biesbosch 
28-3  ONS-dag, overvliegen en nationale scoutingdag!!!! Ook ouders zijn welkom, zeker bij  

de spetterende afsluiting 
3-4  theorie-examens 
18-4  zwemmen van 14:00 tot 17:00 (informatie volgt) 
30-5  PIKA 

Dolfijnen 
De Dolfijnen zijn bezig voor hun communicatieinsigne. We hebben met blikken, telefoons en 

portofoons contact gelegd. Via de portofoons kregen we uitleg hoe een tekening er uit zag. Aan de 

hand van de uitleg moesten we de tekening namaken. Dat is heel lastig. Ook hebben we Hints 

gespeeld. Weer een andere vorm van communicatie. 21 maart gaan we samen met de Bevers op 

bevertocht in de Biesbosch. 

Orca’s 
Afgelopen herfst hebben we met de Orca `s een super gaaf hike kamp gehad. We zijn van Wijk bij 
Duurstede naar Odijk gelopen en gekanood. De volgende dag via Leersum teruggewandeld, gefietst 
en gekanood naar ons eigen vertrouwde clubgebouw. Voor iedereen een heel gezellig kamp waar we 
binnenkort weer een vervolg op maken, maar dan ergens anders heen. 
 
Een geweldig en actief kerstkamp met Verkenners in Ede.  Bij aankomst mocht iedereen al meteen 
aan het werk. De bakken moesten zelf een gerecht klaar maken, maar daarvoor moesten ze wel eerst 
boodschappen doen. Heerlijk gegeten, jammer van die aangebrande taco’s. Zondag een bitter koude 
hike. Toch heeft iedereen hem tot het laatste punt uitgelopen. Onze complimenten. Verder zijn we 
nog naar het mooie zwembad in Ede geweest en hebben we nog een hoop leuke spelletjes gedaan. 
Een cool kamp mag ik wel zeggen. 
 
Nu zijn we volop bezig met onderhoud en theorie. Das Boot heeft al een primer laag op het voor- en 
achterdek. En officieel is de 157 nu een Orcaboot en met wat hulp van de Stam gaat ie er prima uit 
zien. Naast het onderhoud en de theorie gaan we tussendoor ook nog wat andere dingen maar dat 
horen jullie nog. 3 april zijn er weer de theorie examens. 
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Verkenners 
Een geslaagd najaar, waar we onder andere een geo-cache hebben gedaan samen met de Orca ’s. 

Geo-cachen is met behulp van een GPS apparaat een bepaalde cache vinden. Deze cache is een soort 

schat. In de cache zitten vooral kleine dingetjes zoals bijvoorbeeld een viltstift of een McDonalds 

happy meal cadeautje. Je mag één ding uit de cache ruilen met iets van jezelf. Eigenlijk is het gewoon 

schatgraven maar dan met de moderne techniek. Na de cache gevonden te hebben bij de Gravenbol, 

hebben we onze namen in het logboek gezet in de cache en zijn we teruggezeild. 

Ook hebben we een heuse vaarseizoenssluiting gehad. Op vrijdagavond zijn Gert, Stefan, Mike en 

Niels met 3 scoutingboten en Maarten zijn bootje richting Wageningen gevaren. Dit was al een 

spannende trip, vooral omdat we niet heel hard gaan. We vertrokken rond een uurtje of 7 en 

kwamen om 12 uur ’s nachts toch wel enigszins gebroken aan. Gelukkig weinig andere boten 

tegengekomen. Na de nacht heerlijk geslapen te hebben in de boten kwamen de volgende ochtend 

de verkenners. De bedoeling was dat ze terug zouden gaan zeilen. Er stond echt een perfecte wind. 

Nadat we allemaal ingescheept waren zijn we gaan varen richting Rhenen om hier lekker te lunchen. 

Toen we om zes uur aankwamen op scouting was er nog een heerlijke barbecue. Een goede afsluiter. 

Als laatste in 2008 hadden we nog het kerstkamp. Dit jaar al weer gezellig  samen met de Orca ’s! Nu 

is het weer hard aan de boten werken. De Verkenners doen dit jaar 3 boten. De 1365, de 1563 en de 

1222. Er liggen nu 2 van onze boten binnen in de werkplaats. De boten die binnen liggen schieten 

ook al aardig op. Gelukkig! In dit tempo zijn we echt een keer goed op tijd klaar voor het 

pinksterkamp! Het gaat erg goed! 

Tijdens de overvlieg dag gaan er veel Verkenners overvliegen naar de wilde vaart, en krijgen we weer 

een stel nieuwe Orca ’s. Als de boten eenmaal weer in het water liggen zullen we met de nieuwe 

Verkenners heel veel gaan zeilen en instructie geven zodat het zeilen weer snel in de vingers zit. 

Stam 
 
DavidJan heeft afscheid genomen als voorzitter, maar blijft nog wel lid. Daaf bedankt voor je inzet en 

we hopen je weer vaak te zien ondanks dat je nu in Tiel woont. 

De Stam heeft ook een nieuwe voorzitter: Gerben, maar die zit regelmatig op het water, dan neemt 

Gert het waar voor hem en hebben ze contact via de mail. Ook beheert Gerben de bar, samen met 

Vincent, zodat als hij weg is de zaken gewoon door gaan. 

De regiorally was weer een succes, nu deden we zelfs met twee auto’s mee. Ook was er een kart-

avondje, dat wel enigszins wat spierpijn opleverde. 

Voor de Greppeltocht waren we helaas te laat om in te schrijven. 
Verder is er een hoop gedaan voor het onderhoud en is er een Stamvergadering geweest. 
In de planning staat een Stampkamp, als voorstel is Hemelvaart genoemd. CatchX 2009, sponsordag, 
bierproeven en zo meer zijn als eventuele opties vermeld. 

 



 
3 

Foto 2 

Foto 3 

Prijsvraag 
Dit zijn jeugdfoto’s van enkele leiding leden.  Iedereen kan raden wie het zijn.  

Antwoorden kunnen worden gegeven via de mail: prijsvraag@sealions.nl. Of via onderstaand 

formulier in de prijzenbox op scouting te doen. Het insturen/inleveren kan tot 28 maart. Onder de 

goede inzenders wordt een kaart van €5,- verloot. Met deze kaart is het mogelijk om snoep e.d. bij 

de bar te kopen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Foto 2………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Foto 3………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Naam:………………………………………………………………………………… speltak…………………………………………………… 

Foto 1 

mailto:prijsvraag@sealions.nl


 
4 

Pisano 
Scheeps- en Jachtreparatie, 

Las- en Reparatiewerk,  
Inboard- en Outboardservice, 

Buitenboordmotoren en Watersportartikelen 
  

telefoon   0343 57 45 58 
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