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Stukje van de redactie. 
Het begint een traditie te worden om met Kerst een Clubkrant uit te geven. Zo ook zijn de 

Lekkodagen, de Volvo-klassieker dagen en de Regio Rally traditie geworden. In contrast hiermee 

staat het komende jaar 100 jaar Scouting in Nederland centraal. Dat komt dus maar één keer in de 

100 jaar voor. Hoogtepunten in dit jubileumjaar zijn: Scouts2day en de Jubjam. Het belooft een 

feestelijk jaar te worden. Rest de redactie niets anders dan feestelijk af te sluiten en ... 

iedereen een gezond en voorspoedig 2010 toe te wensen ! 

Groeten, 

Niels Gadellaa 

Gert van Grinsven 

Dunja  Kuenen 
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Stukje uit het bestuur 
Tijdens de zomervakantie is er begin gemaakt aan de verbouwing van de werkplaats. Intussen is het 

helemaal klaar en erg mooi geworden. Er is nu een werkplaats voor de boten, een riemenhok en 

twee magazijnen. We hebben gekozen voor twee magazijnen om het duurzame kampeermateriaal 

apart te kunnen leggen. Dit ligt nu in een magazijn met een slot op de deur. In het andere magazijn 

ligt vooral spelmateriaal. Hier kunnen alle stafleden bij. We gaan deze magazijnen op en top houden. 

Binnen het bestuur zijn we ook begonnen met de voorbereidingen voor het jaar 2010. Zoals de 

meesten van jullie wel  weten, bestaat scouting Nederland dan 100 jaar. Dit betekent een jaar lang 

feest.  

We gaan met z’n allen een drukke periode tegemoet  maar zoals het motto van het grote kamp 

volgend jaar al zegt: Het wordt een” Once in a lifetime experience”. Dus zeker de moeite waard. Wat 

we nu precies allemaal volgend jaar gaan doen hangt heel erg van de leden af.  

Hier zijn de activiteiten even op een rijtje: 

 In Januari starten we het jaar feestelijk met een presentatie over scouting 100 jaar aan de 

burgemeester, wethouders en pers van Wijk bij Duurstede. 

 In Maart hebben we de ‘ Scout it out’  Dit is een activiteit die we zelf organiseren in de 

gemeente. We willen een tent op de markt neerzetten en iedereen in Wijk uitnodigen om 

langs te komen. De mensen die langs komen krijgen een opdracht met een groepje om uit te 

voeren. Wordt deze opdracht goed uitgevoerd dan wordt er een letter verdiend op een groot 

bord. In totaal moeten er 100 letters verdiend worden.  

 In Mei heeft scouting Nederland de ‘Scouts2day’  georganiseerd. Dit is een dag in Utrecht 

waar alle scouts van Nederland welkom zijn. Dit wordt een mega groot feest. De speltakken 

beslissen samen met jullie of ze hiernaar toe gaan. 

 In juli begint het ‘Jubjam’. Dit is een groot zomerkamp voor de orca’s, verkenners en wilde 

vaart. Het is in Roermond en duurt 10 dagen. Er zullen ongeveer 10.000 scouts op dit terrein 

zijn. Echt mega wordt het. 

Verder zijn we bezig om de ‘nieuwe’ leiding die we hebben op te leiden en deskundiger te maken. Dit 

is een project waar veel tijd in gaat zitten maar het verdient zich zeker terug.  

Rest ons nog te zeggen dat het onderhoud dit jaar gestructureerder gaat en de vaart er lekker in zit. 

Laten we met z’n allen proberen dit tempo erin te houden. 

Fijne kerstdagen alvast en een gelukkig 2010 
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Dolfijnen 
Al zijn we sinds een half jaar de jongste speltak van de SeaLions, onderschat de Dolfijnen niet! Om te 
beginnen is het zo gezellig bij de Dolfijnen dat we bijna elke maand wel een nieuwe Dolfijn mogen 
verwelkomen. Inmiddels zijn we met 19 kinderen! Verder hebben we in de paar maanden dat we 
met de kano’s op het water konden flink wat spieren, uithoudingsvermogen en vaardigheid met de 
kano’s opgebouwd. Vonden we in het begin eigenlijk best lastig om naar de overkant heen-en-weer 
te kanoën, aan het eind van het seizoen was een rondje Gravenbol niet echt een probleem meer. 
Inmiddels is het winterseizoen begonnen en zijn w weer met allerlei andere leuke dingen bezig. Ook 
deze winter werken we weer aan insignes. We zijn nu bezig met Wonen en uiteraard ons 
zakmeslintje. En of je het nu wilt geloven of niet: we hebben samen nog 190 vingertjes! 
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Orca’s 
Dat is erg handig om een verslag te maken over de afgelopen tijd.  
Aan dit verslag hebben dan ook alle Orca’s meegewerkt. De een 
heeft een stukje geschreven de ander heeft geposeerd. Gefeliciteerd 
met zo’n vette, coole en gave blog.  
 

Jagen 
Voor wie zich afvraagt waarom scouts jagen ... die houden toch van 
de natuur ... Klopt, jagen is het voorttrekken van een boot, lopend 
aan de wal. Het jagen valt zeker met de bomen en struiken langs de kanten niet mee en is zwaar. 
Vandaar dat hier vroeger vaak paarden bij werden gebruikt. Jammer genoeg staan er alleen maar 
koeien in de wei……dus…..moeten we het zelf maar doen en uitkijken voor de koeienpoep. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roeiopkomst 
Na de zomer is er samen veel geoefend met het roeien. Om vlak langs een paal te varen zonder deze 
te raken valt niet mee. Dat is nog best lastig, zeker als het hard waait. Maar met een beetje oefening 
gaat het steeds  beter. Ook wordt tijdens het roeien beetje bij beetje de theorie uitgelegd. 
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Theorie roei-examen  

Na veel oefenen (ja… er werden zelfs een aantal theorie oefenavonden gehouden) en studeren was 
het dan zover. Iedereen toch wel een beetje zenuwachtig voor de vragen die zouden komen. Er  werd 
met goede moed begonnen. Dat goede inzet niet altijd beloond wordt kregen we te horen toen Niels 
de uitslag bekend maakte:  van de Orca’s was er maar één geslaagd. Gefeliciteerd Bart. Maar geen 
nood er komt nog een herkansing en daarbij wens ik jullie al vast veel succes…… 

 

 
Persbericht:  correctie - uitslag Roei-examen 
Net voor het moment dat de clubkrant op de pers is gezet 
kregen we nog een berichtje van de examencommissie. De 
volgende opkomst kunnen jullie allemaal Silvana feliciteren 
met het behalen van het roei-examen. Gefeliciteerd. 
 

 

Lekkodagen 
Ook tijdens de lekko dagen hebben we van ons laten horen. Toen de Dolfijnen net aan boord waren, 
voor een rondvaart met een van de sleepboten, lieten vrijwel alle boten hun fluiten gaan. Wij deden 
dat dus ook met ons bootmans fluitje maar of iemand dat gehoord heeft ... zal wel niet of toch wel. 
Chantal heeft er nu nog last van. We hebben in de haven tussen de grote sleepboten nog wel 
geoefend met het wrikken.  
Goed uitkijken dus……  
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Regen 

Ja echt…..  het komt soms voor dat het regent. Door een klein beetje regen laten wij Orca’s ons 

natuurlijk niet kisten. Om de leiding te sparen zijn we maar een keer binnen gebleven. We hebben er 

een spelletjesmiddag van gemaakt met tafelvoetbal, 

tafel tennis, bij gebrek aan een ping pong bal met een 

tennis bal. 

 Aan het einde regelden Silvana en Kimberley 

nog even een estafette om de opkomst toch 

nog even heel actief te sluiten. 

Darwin 
We zijn met zijn allen naar Wageningen 

geweest voor een “workshop” over Darwin. 

Darwin is vooral bekend van zijn theorie dat evolutie van soorten wordt gedreven door natuurlijke 

selectie. (ik snap hier niets van) We hebben gekeken hoe ver een sprinkhaan kan springen. Als je dit 

omrekent naar de lengte van een mens zouden wij meer dan 20 meter moeten springen. Ook hebben 

we onderzocht wat het lievelingskostje van rupsen is. En het is veel leuker om een sprinkhaan en 

rups onder de microscoop te bekijken dan Pantoffeldiertjes. 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wetenschappelijke_theorie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Evolutie_(biologie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Soort
http://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurlijke_selectie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurlijke_selectie
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Onderhoud 
De boten zijn weer het water uit, dus tijd voor het onderhoud. Voordat de boten geschuurd en 
geverfd kunnen worden moeten ze schoon zijn. Het voor- en achterdek hadden we als eerst schoon. 
Daarna de vloer.  Het was veel werk 
maar het wel leuk. Je zou denken dat, 
wanneer je vies wordt, de lol eraf gaat, 
maar bij de Orca’s wordt het dan pas 
echt leuk.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Scouting got Talent 
Ja, wat moet ik daar nou van zeggen. Blijkbaar hebben we er veel van. We zijn ook niet bang 
om dit te laten zien. Talenten bedoel ik.  
 

 
 
Installatie 
Afgelopen opkomst werd gebruikt om Susan en Robert nu echt Orca leiding te maken door ze als 
zodanig te installeren. Daarna hebben we met zijn vieren Daniel, Gerdien, Pim en Robert 
geïnstalleerd. Die kregen allemaal een hele serie insignes opgespeld. Voor en na de installatie 
hebben we lekker een stuk appeltaart gegeten die Daniel had mee gebracht, gevolgd door de 
pannenkoeken van Ronald. 
 
Er is natuurlijk veel meer te vertellen over onze Orca’s maar jullie moeten zelf maar eens 
kijken op de blog.  
 
http://sealionsorcas.blogspot.com/ 

http://sealionsorcas.blogspot.com/
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Verkenners 
We zijn in de zomervakantie op kamp geweest naar Zeewolde. De leiding had samen met de wilde 

vaart de boten naar Zeewolde gebracht. De verkenners gingen per auto naar Zeewolde. Hier zijn ze 

per boot opgehaald en naar het eiland gebracht waar we stonden. Dit was een eiland voor de haven 

van Zeewolde. Het was een beetje primitief. We hadden geen elektriciteit, wc en stromend water. 

Gelukkig werkte het weer wel mee.  

Als thema hadden we feestdagen. We hebben Kerst, oud en nieuw, Valentijnsdag, vader/moederdag 

en nog meer langs zien komen. De eerste dag bestond uit het tentenkamp en het terrein zelf goed 

inrichten. ’s Avonds hebben we nog even gezeild. De volgende dag stond er lekkere wind, we zijn 

naar Harderwijk gezeild, dit was toch nog best een stukje. Maar wel de moeite waard, we zijn nog 

langs het Dolfinarium gekomen. Op de terugweg zagen we de wel bekende grote M. Hier moesten 

we natuurlijk even een hapje eten. Na enkele dagen geweldig kamp zijn we begonnen aan de 

trektocht terug.  

De eerste dag van de trektocht zijn we over de randmeren gegaan, we zijn uitgekomen tot een eiland 

voor Muiden, hier hebben we het tentenkamp weer opgeslagen. Die nacht regende en onweerde het 

hard, waardoor we een beetje vertraging opliepen in het vertrekken. We zijn overdag Pampus 

ingevaren en vanaf daar de Vecht afgezakt. Tijdens het varen werd een overnachtingsplek gezocht. 

Uiteindelijk werd deze gevonden in Loosdrecht. Hier hadden we eindelijk toiletten en een warme 

douche. Heerlijk, weer even bijkomen. De volgende ochtend bleek het hard te waaien, we hadden nu 

twee dagen in sleep gezeten en wilden eigenlijk nog wel even zeilen. Zo gezegd zo gedaan. We 

moesten de hele Loosdrechtse plassen oversteken, toch wel gaaf met veel wind. Aan de andere kant 

lagen Niels en Stefan met de boot te wachten.  

We gingen in sleep verder. We zijn t/m Utrecht gekomen, hier konden we bij de Barracuda 

Zeeverkenners slapen (een bevriende groep).  

De laatste dag van het kamp hebben we het Amsterdam-Rijnkanaal genomen tot aan Wijk. Altijd 

weer een mooie ervaring, alleen wat zijn die scouting bootjes toch klein in vergelijking tot de sluis. Na 

alles te hebben opgeruimd op de oven konden we met z’n allen terugkijken op een geslaagd kamp.  
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Na de vakantie zijn we meteen weer druk begonnen met de opkomsten, we hadden een drukke 

periode. We hebben met z’n allen hard gewerkt aan het kielboot 1 diploma. Dit houdt in de 

beginselen van het zeilen. Iedereen heeft al een vorderingstaat en sommige hebben zelfs het 

diploma gehaald. 

We hebben ook nog andere dingen gedaan. Zo zijn we naar de Lekkodagen gegaan. Hier even 

gekeken bij alle mooie sleepboten.  Enige  weken hierna zijn er enkele verkenners overgevlogen naar 

de Wilde Vaart. De Wilde Vaart had een soort test gemaakt, om te kijken of de overvliegers wel mans 

genoeg waren om bij de Wilde Vaart te komen. Dit was wel leuk om te zien. Uiteindelijk heeft 

iedereen het gehaald. Het was een leuke tijd met jullie: Rens, Thomas en Josef bedankt voor jullie 

gezelligheid. 

Tijdens de laatste vaaropkomst hadden we onze jaarlijkse vaarseizoensluiting. Het oorspronkelijke 

plan was om naar Maurik te varen. Alleen de weersvoorspellingen waren zo slecht dat we iets anders 

moesten kiezen. We zijn met z’n allen naar de stadshaven gezeild, er stond goede wind. Hierna zijn 

we om op te warmen wat gaan drinken in de stad. Nadat we weer terug gevaren waren hebben we 

nog heerlijk gegeten op de oven en oude herinneringen opgehaald. 

Inmiddels zijn we begonnen met het onderhoud . De boten zijn het water uit. Tot nu toe hebben we 

al hard gewerkt aan het onderhoud. Hopelijk kunnen we dit tempo houden, dan zijn we lekker op tijd 

klaar. 

 

In 2010 staan er veel dingen op het programma: we gaan natuurlijk zoals elk jaar op Pinksterkamp. 

Verder proberen we naar de scouts2day te gaan en 10 dagen op jubjam. Het motto van jubjam is 

‘once in a lifetime experience’ We zijn erg benieuwd, maar volgens mij moet dit helemaal goed 

komen. Wij hebben er heel veel zin in. 

Namens de verkennerleiding een gezond en goed 2010! 
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Wilde Vaart 
Het vaarseizoen is weer afgelopen en dat betekend dat ook wij weer aan het onderhoud zijn 

begonnen.  

Onze groep bestaat nu uit 13 leden. Jaja, we zijn iets gegroeid. Er zijn namelijk wat Verkenners 

overgevlogen naar de Wilde Vaart.  

Naast dat we met het onderhoud bezig zijn, zijn we ook druk met ons eigen kerstkamp dat voor de 

deur staat. In tegenstelling tot het onderhoud hebben we hier wel erg veel zin in. De voorbereidingen 

zijn in volle gang. We zullen op kamp gaan van 19 december tot 23 december. Onze kamplocatie 

voor dit jaar is het schitterende Veenendaal. Niet zo ver weg, maar dat maakt niet uit natuurlijk. Het 

gaat om het kamp. Voor zover ik weet heeft iedereen hier veel zin in, dus dat wordt vast leuk. 

En ja, wat hebben we dan de laatste tijd gedaan? We hebben, als jullie dit krantje in handen krijgen, 

gezellig Sinterklaas met elkaar gevierd.  Verder hebben we een aantal vergaderingen achter ons 

liggen met plannen voor het komende jaar. Dat wordt toch ook voor ons wel een gezellig druk jaar. 

Maar ach, scouting bestaat maar één keer 100 jaar hè?!  

Nou, als Wilde Vaart wensen we iedereen hele goede feestdagen en iedereen die ook op kamp gaat 

wensen we natuurlijk ook veel plezier daar, maar dat gaat vast wel lukken. En we zien jullie vast nog 

wel een keer in het nieuwe jaar (of daarvoor nog natuurlijk ;)) 
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Stam 
Een bijzondere tak binnen de Sealions, die bestaat uit een aantal zeer actieve leden en een groep 
minder actieve leden, die zich toch nog betrokken voelen bij onze club. Vaak betrekken we ook ander 
leden bij onze activiteiten.  
Onze stamavonden (vrijdag) wordt dan ook vaak bezocht door anderen en dat varieert van vrienden, 
vriendinnen van stamleden tot Wilde Vaart en oud-leden. Altijd gezellig. 
 
Direct na de vakantie hebben een aantal stamleden (en één illegale) een zeiltocht gemaakt over het 
IJsselmeer met een Bavaria 34. Nu heb je voor zeilen wind nodig, ik kan u vertellen, dat was er in 
overvloed. 
 
Na ons vertrek bedachten we dat we de weersvoorspellingen waren vergeten te controleren. Helaas 
bleken de voorspelling heel veel regen en windstoten te zijn. Zelfs nog onweer gezien. De tocht ging 
van Enkhuizen naar Urk hier hebben we een nachtje geslapen. Volgende ochtend vroeg opgestaan en 
alles voorbereid. Deze dag zou een mooie dag worden met een lekkere wind. Toch ging het erg hard 
en de golven waren niet mis. Een aantal van ons kregen last van zeeziekte. We hebben even pauze 
gehad in Lemmer en reispillen gehaald. Hier berekend hoelang het zou duren met de wind die er 
stond om door te varen. We zouden rond 18:00 uur in Stavoren aankomen. Ergens moet toch iets 
mis zijn gegaan, want we kwamen om 22:00 uur de haven van Stavoren binnen. Hier nog snel 
gekookt en gegeten. De volgende dag zijn we naar de Afsluitdijk gevaren, gewoon om deze even te 
zien. Hierna terug naar Enkhuizen gegaan. 
 
Ook werd er door de Stam weer een bijdrage geleverd aan de ondersteuning van de Volvo-klassieker 
dagen. 
 
28 november jl. hebben wij met twee auto`s weer mee gedaan aan de jaarlijkse Regio Rally. Dit keer 
reden we in het gebied Doorn, Maarn, Scherpenzeel en Amerongen. Maar wat is de regio rally 
eigenlijk? Een rally is een race waarvan je de route van te voren niet weet. Ook gaat de regio rally 
niet op tijd maar op het aantal gereden kilometers, zodat iedereen toch veilig thuis komt zonder veel 
te hard tegen bomen te rijden of in sloten te belanden.  Zoals ieder jaar was het weer erg gezellig 
voor en achter in de auto. De rally wordt, net als een hike, niet gereden volgens een duidelijke route 
maar met een soort codetaal. Zo kun je een route volgen met een strippenkaart. Dit jaar was het 
thema space race. We voeren dus met onze auto`s over intergalactische snelwegen en andere 
bochtige ‘milky ways.’ Het viel niet mee om de route`s te volgen via allerlei sterrenstelsels en 
planetenbanen. Het team met Marlon, Stefan en Niels hebben de rally helemaal in een stuk 
uitgereden zonder een nood envelop te openen. Al waren zij wel als laatste binnen. Het team met 
Eva, Vincent, Sjoerd en Evelien hebben het niet gered zonder nood envelop. Zij waren totaal de weg 
bijster en kregen na een tijdje zoeken zo`n inzinking dat ze het hebben opgegeven. 
 
Om het onderhoud van de boten te bespoedigen zijn er enkele vrijdagen ingepland om te werken 
met schuurmachines en roterende staalborstels. We maken nu grote stappen vooruit met het 
onderhoud. Deze activiteit gaan we in het voorjaar herhalen als de andere 3 boten binnen liggen. 
Ook hier waren meerdere stamleden niet aanwezig, heren bedankt. 
Ook werden we op 4 december na het onderhoud verrast door een attentie van de Sint. 
 
Volgend jaar wil de stam weer kaartavonden voor alle leden en ouders op vrijdagavond gaan 
organiseren. Hier volgt in het nieuwe jaar meer over.  
 
De Stam wenst iedereen een jaar met veel mooi zeilweer toe. 
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Geef de pen door 
Ik ben Sjoerd. Ik ben op scouting gekomen door 

mijn broer Mike. Hij was toen der tijd Wilde 

Vaart coördinator samen met Niek. Na een tijdje 

heb ik Niek opgevolgd. Nu ben ik dus 

coördinator. Verder ben ik ook stam.  

Wat ik leuk vind bij de scouting is het gezellige 

samen zitten en lekker kletsen. Verder ben ik 

nog druk bezig met m’n vaardiploma’s te halen. 

Buiten scouting. 

Ik doe de opleiding conservatie en restauratie van glaskunst. Dit klinkt misschien een beetje suffig 

maar het is echt super gaaf. Ik ben bijvoorbeeld bezig met glas in lood ramen herstellen/maken. De 

opleiding zit in Antwerpen en hier heb ik ook mijn kamer. Het is klein kamertje maar wel gezellig. 

Naar wie gaat de pen?  

Naar Nick Vaags 

Rare vragen: 

Waar kunnen ze je ’s nachts voor wakker maken? 

2 warme kaasbroodjes met flesje chouffe. 

In wat zou je willen reïncarneren? 

Een pelikaan 
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