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Stukje van de redactie 

 

Dit hele scouting jaar lijkt wel een sprookje. We hebben het sprookje van de vele 

leuke feestelijkheden en activiteiten. Dat sprookje is nog niet uit want JubJam 

ligt nog in het verschiet. En we hopen dat het sprookje van „100 jaar 

scouting….100 voor de SeaLions‟ uit mag komen. Daar moet nog wel hard aan 

gewerkt worden. 

We hebben het sprookje van de groeiende Dolfijnengroep, lees daar verderop 

meer over. Het kerstkamp van de Orca‟s speelde zich rondom een echt kasteel 

af. De Verkenners genieten nog na van het PIKA-sprookje en de Wilde Vaart kijkt 

ook al weer vooruit naar JubJam. Het stukje over de Stam is zelfs geschreven 

door een heuse prinses. En in De Pen lezen we over het sprookje van een 

gelukkige scout, die al tien jaar bij de scouting is en die graag nog voor tien jaar 

bij tekent. 

Rest ons als redactie niets anders dan de SeaLions voor de tweede helft van 

2010 een sprookjesachtige tijd toe te wensen en verder alle lezers een fijne 

zomervakantie. 

 

Groeten 

Nick Vaags  

Gert van Grinsven 

Dunja  Kuenen  

 

 



 
3 

Inhoudsopgave 
Hoofdsponsors ................................................................................................................................... 1 

Overige sponsors. ............................................................................................................................... 1 

Stukje van de redactie ............................................................................................................................ 2 

Inhoudsopgave ....................................................................................................................................... 3 

Hallo Allemaal, ....................................................................................................................................... 4 

100 jaar scouting….100 voor de SeaLions .............................................................................................. 5 

Het sprookje van de Dolfijnen (waar gebeurd)....................................................................................... 6 

Orca’s ..................................................................................................................................................... 8 

De Verkenners ...................................................................................................................................... 10 

Wilde Vaart .......................................................................................................................................... 12 

Stam ..................................................................................................................................................... 13 

De Pen .................................................................................................................................................. 14 

 

 

 

 



 
4 

Hallo Allemaal, 
 

Voor jullie ligt weer een nieuw clubkrantje.  

We zijn dit jaar alweer heel erg druk geweest met allerlei activiteiten. In dit 

feestjaar van Scouting Nederland 100 jaar zijn we begonnen met Tijd voor Taart. 

We mochten van Scouting Nederland, de Burgermeester een taart aanbieden. We 

hadden een mooie presentatie gemaakt, een lekkere taart en om alles voor het 

nageslacht vast te leggen, veel mensen van de pers. Een leuke avond. 

 

Hierna hadden wij ons jaarlijkse vrijwilligersweekend. Elk jaar gaan wij met alle 

staf- en bestuursleden een weekend weg. Voor deskundigheidsbevordering en 

natuurlijk ook voor plezier. Tevens hebben wij dan onze jaarlijkse vergadering 

m.b.t. de jaarcijfers en toe-en aftredende bestuursleden. 

 

Eind maart was er onze eigen georganiseerde activiteit Scout it Out. Op het 

marktplein hebben we onze tent neergezet en met jullie allemaal 100 activiteiten 

uitgevoerd. Van Scouting Nederland hadden we al een keurmerk gekregen voor 

de activiteit op zich en als klap op de vuurpijl hebben we regionaal de 2e prijs 

gewonnen met deze dag.  

 

Daarna kwam onze onvermijdelijke Koninginnedag. Een dag die koud en 

regenachtig begon maar gelukkig in de loop van de dag beter werd en 

uiteindelijk toch een heel geslaagde dag is geworden. 

 

Voor de zomer staat in het kader van Scouting Nederland 100 jaar nog het 

JubJam te wachten. Een groots kamp bij Roermond waar meer dan 15.000 

scouts aanwezig zullen zijn. Niet alleen waterscouts maar ook landscouts en zelfs 

luchtscouts. Wij gaan met een redelijk grote groep. Wordt groots dus! 

Als laatste willen wij nog u even attent maken op het Minima-beleid van de 

Gemeente Wijk bij Duurstede. De gemeente heeft een potje dat aangesproken 

kan worden als bepaalde bijdragen of contributies een probleem zijn, door een te 

laag inkomen. Voor meer informatie kijkt u op www.rsdkrh.nl of bel naar 0800-

6929595. Natuurlijk kunt u ook op onze eigen site www.sealions.nl terecht. 

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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100 jaar scouting….100 voor de SeaLions 
 

Dit jaar bestaat Scouting Nederland 100 jaar. Een leeftijd waar wij als SeaLions 

alleen nog maar van kunnen dromen. Als we dan toch dromen laten we dan eens 

dromen over een eigen sleper……….TRINGGGGGG wordt wakker, wordt actief. In 

dit jaar, het jaar waarin Scouting Nederland 100 jaar wordt gaan wij proberen 

geld bij elkaar te krijgen voor de aanschaf van een sleper onder de naam 100 

voor de SeaLions. Een sponsoractie waarbij we gaan proberen 100 sponsors te 

werven die ieder 100 euro willen sponsoren. Onze uitdaging… geen 100 

sponsors…geen geld. Ondertussen zitten we, op het moment dat ik dit schrijf op 

17%. Een aantal ouders hebben zich daarvoor al ingezet. Dank Lena, moeder 

van Wouter, dank Allard vader van Jente en Lars, dank  Gerrit en Marjan ouders 

van Evelien, dank Juseph vader van Milan en Shirin. Verder collega‟s van mij en 

raadsfracties. Maar we zijn er nog niet. Er zal nog hard gewerkt moeten worden 

om de 100% te halen. Dat lukt niet wanneer we afwachten. We moeten proberen 

meer sponsors te werven. Klop aan bij je familie, je docenten…waar dan ook. 

Wat bieden we onze sponsors? Niet eens nog aan gedacht, maar als ze willen 

een keer mee zeilen op een Lelievlet. Aanwezig zijn..natuurlijk… bij de doop en 

de tewaterlating van de sleper onder het genot van een drankje. Voor de 

bedrijven die meedoen naamsvermelding op de site van 100 voor de SeaLions. 

Wil je meer weten kijk op de http://100voordesealions.sealions.nl of vraag een 

folder aan de leiding. Het internetadres kan je natuurlijk ook rondmailen. We zijn 

nu op 18% we hebben nog 7 maanden om de overige 82% bij elkaar te krijgen. 

Dat zijn  er gemiddeld 11 per maand. Er zal dus hard gewerkt moeten worden. 

Leden en ouders... zet je in om deze uitdaging in dit jaar waarin Scouting 

Nederland 100 jaar bestaat tot een succes te maken. 

 

Maarten Kylstra 

Groepsschipper 
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Het sprookje van de Dolfijnen (waar gebeurd) 

 
Er was eens nog niet zo heel erg lang geleden - eigenlijk was het vorig jaar - een 

groep Dolfijnen (nee niet van die vrolijke flippers die je in het Dolfinarium ziet, 

maar echte Scouts van de SeaLions). In het voorjaar waren de meeste van die 

Dolfijnen zo groot gegroeid dat ze Orca werden. Leuk voor de Orca‟s natuurlijk, 

alleen was het een beetje jammer dat er maar drie Dolfijntjes overbleven. 

Gelukkig waren alle Bevers zo groot geworden dat ze als ware door toverkracht 

zo maar plotseling Dolfijn werden. Wat wel een beetje jammer was, dat er op die 

manier toch maar een klein groepje Dolfijnen overbleef. Een heel enkele keer 

gebeurde het zelfs dat als we gingen varen er bijna net zo veel leiding was als 

dat er kinderen waren. Nou was dat niet zo‟n groot probleem. De grote Dolfijnen 

Chantal en Robert bedachten dat het ook best leuk was om bij de Orca‟s te gaan 

helpen en Hannie die ook wel eens hielp bij de Dolfijnen ging op zaterdag 

werken. Maar in het afgelopen jaar gebeurde er iets heel merkwaardigs. Of het 

nu kwam doordat de Dolfijnen elke week heel hard hun ingestudeerde yell 

schreeuwden of omdat het zo gezellig was, we weten het echt niet, maar telkens 

weer kwamen er een paar nieuwsgierige Dolfijntjes kijken die meestal nog 

bleven ook. En zo groeide en groeide de groep Dolfijnen. Het zijn er inmiddels 

wel meer dan twintig. En je begrijpt het al: nu kunnen we best nog wat leiding er 

bij gebruiken, zodat we zeker weten hoe het sprookje af gaat lopen: ze speelden 

nog lang en gelukkig.  

Als jij (of u) mee wilt helpen om dit sprookjesachtig verhaal een happy end te 

geven kom dan eens met de Dolfijnenleiding praten en draai eens gezellig een 

paar opkomsten met ons mee…. 

Blijft natuurlijk voor ons allemaal de vraag: hoe komt het dat er zo veel Dolfijnen 

zijn bijgekomen de laatste tijd? Eerlijk gezegd, helemaal zeker weten doen we 

het niet maar het heeft er vast mee te maken dat de Dolfijnen zo‟n 

supergezellige, vrolijke, kortom dol-fijne groep is. Ze zijn wel eens een „beetje‟ 

druk, ze hebben soms hun eigen ideeën, maar het zijn stuk voor stuk kanjers, 

die samen de Dolfijnen tot een groep maken waar je bij wilt, nee bij moet horen. 

En natuurlijk helpt het programma ook best mee. De afgelopen maanden zijn we 

van de ene bijzondere gebeurtenis naar de andere gegaan: ScoutItOut, 

Koninginnedag, Dodenherdenking (wat minder leuk natuurlijk, maar wel 

bijzonder om mee te maken), zwemmen, Scouts2day, Pinksterkamp het leek 

maar niet op te houden. Als kinderen en leiding waren we bijna blij ook weer 

eens een “gewone” opkomst te hebben. Nou zijn die gewone opkomsten ook al 

best bijzonder. Voordat we weer gingen varen hebben we ons de laatste weken 

op allerlei manieren met het thema water bezig gehouden. Het hoogtepunt was 

daarbij ongetwijfeld toen we samen met Jan (de vader van Ynte) bij het oude 

zwembad langs de Kromme Rijn gekeken hebben wat er allemaal voor diertjes in 

het water te vinden te zijn. We hadden een compleet openlucht laboratorium 

ingericht en we hebben erg veel van Jan geleerd. Bedankt nog, Jan! 

Inmiddels is het vaarseizoen weer begonnen. Oh, wat is het toch lekker om weer 



 
7 

met de kano‟s op het water te zijn. Je kunt goed zien dat de Dolfijnen die er 

vorig jaar al bij waren een stukje sterker zijn geworden. Maar ook de nieuwe 

Dolfijnen hebben over het algemeen de slag al aardig te pakken. Omdat de groep 

zo groot is gaan we de komende tijd proberen telkens een ander deel van de 

groep ook wat andere activiteiten op het water aan te bieden. Misschien mag je 

zelfs wel eens mee gaan zeilen. Maar de belangrijkste wateractiviteit blijft voor 

de Dolfijnen het kanoën. De kinderen die al lekker op weg zijn kunnen de 

komende tijd hun kano-insigne halen. En met elkaar werken we er aan dat we 

volgende zomer als groep zo ver zijn dat we op een heus eiland ons zomerkamp 

kunnen houden. 

 
De jonge onderzoekers 
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Orca’s 

Sinds het Scouting Got Talent is er weer veel gebeurd.  

Kerstkamp 

We zijn samen met de Verkenners op kerstkamp geweest. Dat was dit keer met 

Floris als thema en dat was natuurlijk heel leuk. We zijn ook in het kasteel 

geweest waar de oude televisie opnamen waren gemaakt. Omdat wij aangaven 

dat we met het Floris thema bezig waren, mochten wij ook een – eigenlijk 

gesloten - stuk museum in waar veel rekwisieten te zien waren. Aan het einde 

van het kamp werd iedereen tot ridder geslagen.  

Vossenjacht 

De dac, of tegen woordig het a-team had een vossenjacht georganiseerd. Daar 

zijn wij met een aantal extra vossen ook heen geweest. Het was koud maar heel 

gezellig.  

Het is niet zo vaak lekker zonnig terwijl er ook nog sneeuw ligt. 

Onderhoud 

Gedurende de hele winter stond onderhoud prominent op het programma, De 

Orca‟s hebben hard gezwoegd, gezweten en geschuurd tot ze er bij neervielen. 

Vervolgens hebben ze geschilderd. Natuurlijk deden we ook wel andere dingen, 

een spel hoort er bij. En ook theorie heeft veel aandacht gehad. Zodoende 

konden we aan het einde van de winter toch weer een aantal Orca‟s met het 

behalen van hun roei theorie diploma feliciteren. Heel goed.  

ScoutItOut 

In het kader van scouting Nederland bestaat 100 jaar deden we ook mee aan 

ScoutItOut waarbij we vanaf de markt een hoop spellen deden. Daarbij deden we 

ook beroep op toevallig passerende mensen. Het weer was niet echt geweldig 

waardoor het een beetje rustig was in het centrum. Toch was het een geslaagde 

dag. Heel Wijk bij Duurstede weet weer dat we bestaan.  



 
9 

 

Varen 

Eindelijk waren we begin april met het onderhoud klaar. Nou ja, in elk geval zijn 

de boten het water in gezet. Eindelijk klaar met het onderhoud, eindelijk het 

water op. Het water waar wij zo graag zijn. Nu is het zaak om hard te gaan 

oefenen voor PIKA, waar allerlei wedstrijden worden gehouden, waar wij, de 

Orca‟s natuurlijk ook aan mee doen. Dat wordt roeien, wrikken en zeilen. We 

zullen laten zien wat we waard zijn.  

 

We doen veel, veel meer dan in dit boekje past. Ben je nieuwsgierig geworden, 

kom gerust een kijken, of kijk op onze blog waar bijna iedere week wel weer wat 

nieuws op te zien is. 

http://orcas.sealions.nl 

 
Na afloop van Klap over de Lek 
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De Verkenners 

Na een lang winterseizoen, liggen de boten weer in het water. Alweer een beetje 
gezeild. Het is allemaal weer even inkomen, maar het gaat steeds beter. We 

hebben in mei veel dingen gedaan. 

 

 We hebben 1 mei geholpen bij de paradropping. Ondanks dat het zo hard 

regende hebben we een super toffe dag 

gehad. We hebben vanuit onze boten 

prachtig kunnen zien hoe de parachutisten 
naar beneden kwamen. De bedoeling die 

dag was dat er parachutisten zouden gaan 

springen en als die dan in het water 

belanden dat wij ze eruit zouden gaan 

halen. Gelukkig is iedereen netjes op het 

land terecht gekomen dus konden wij 
lekker genieten van het schouwspel en het 

"heerlijke" weer 
Het waren minder parachutisten, maar voor de rest zag het er zo uit 

 

8 mei zijn we gaan zwemmen. Dat was een super leuke dag. We hebben aan het 

einde van de dag nog een spel gespeeld. Met de hele groep moest je proberen 

om een paar sokken en een petje droog naar de overkant te brengen. Voor de 

rest was het vooral vrij zwemmen.  
 

15 mei hadden we scouts2day. Met meer dan 6000 scouts tegelijk in Utrecht!! 

Super vet! We zijn die dag eerst nog even wezen zeilen en daarna met de auto's 

naar station Driebergen-Zeist vertrokken. Alwaar we met een heleboel scouts 

tegelijk in een trein moesten. In 

Utrecht aangekomen moesten we van 

het station naar een groot park lopen 
waar super veel toffe activiteiten te 

doen waren zoals: boogschieten, 

worstelen in een sumoworstelpak of 

klimmen. Ook hebben we met 1000 

scouts tegelijk hollandse leeuw 

gespeeld, super druk maar wel super 
leuk!! Als afsluiting van de dag was er in 

de jaarbeurshallen een show met 

verschillende toneelstukjes en een 

optreden van Nick en Simon. Waar we 

allemaal op meegedanst hebben. 

Hierna zijn we met z‟n allen terug 
naar Utrecht centraal gelopen en weer 

op de trein gestapt. We hadden flink 

doorgelopen, hierdoor konden we de 

trein een half uur eerder terug nemen. 

 

 
Jurgen en Sergei in sumoworstelpak 
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 Van 21 t/m 24 mei hadden we Pinksterkamp. Er waren weer meer mensen mee. 

In totaal waren we nu met z‟n zestigen. Het was weer echt super gezellig. 

Prachtig weer en we hebben lekker gezeild en gedobberd. Dat kwam omdat er 

zondag niet echt zo heel veel wind stond. Toch zijn we met de 1222 eerste 

geworden van de Junioren. Jammer 
genoeg had Niels ons als senioren 

opgegeven, omdat ook Christiaan 

met ons mee zou zeilen. Die is 

echter op het laatste moment weer 

met een andere boot mee gevaren. 

We stonden alleen toch nog 

ingeschreven als Senioren. Alsnog 
zijn we netjes vierde geworden van 

de Senioren. Ook hebben we nog 

geprobeerd om te wrikken maar 

dat was dit jaar een beetje mislukt. 

Het eten was ook weer geweldig dit 

jaar, bedankt kookstaf! 
Zeilwedstrijd pinksterkamp 

 
Volgend jaar gaan we proberen lekker veel prijzen binnen te halen. Aan het 

einde van Pinksterkamp gaan de Orca's Verkenners en Wilde Vaart terug met de 

sleepboten. Ik heb dit Pinksterkamp als zeer geslaagd ervaren!  

 

Sergei en een beetje van de verkennerleiding. 
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Wilde Vaart 
 

We hebben een super tijd achter de rug met de WV. 

Na alle leuke dingen die we hebben meegemaakt wordt daarover nog nagepraat 

en de volgende activiteiten staan al weer voor de deur. 

Pinksterkamp is net geweest en er wordt al weer druk gesproken over JubJam. 

Daar hebben we allemaal zin in. 

De laatste tijd hebben we natuurlijk, na een drukke winter, weer gebruik kunnen 

maken van de boten. 

Met het prachtige weer, dat we al hebben gehad dit jaar hopen we dat er nog 

velen zullen volgen. 

 
Warempel WV in actie. 
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Stam 
 

Ja, iedereen weet intussen wie we zijn en wat we doen. Veel leiding is ook stam 

en zijn dus ook vaak bij andere speltakken betrokken en blijft er soms wat 

weinig tijd over voor stamzaken. 

De stamavond (vrijdag) wordt soms druk bezocht, andere keren wat minder. 

Wisten jullie dat op de stamavond ook niet stamleden welkom zijn, zoals WV, 

bestuur en leiding. 

Afgelopen Pika heeft de Stam de kookstaf geleverd en tot een succes gebracht, 

mede dank zij niet-stamlid Hannie. Bijzonder was dat één stamlid als stamlid 

meeging naar Pika, overige waren kookstaf of leiding. 

Ook zijn we als Stam bezig met een sleper. Er is een briljante actie van Maarten, 

100 voor 100.  

100 sponsoren met 100 euro, maar het moeten er wel 100 worden anders gaat 

het feest niet door. We zitten nu op 18 sponsoren, dus we moeten nog een slag 

slaan. 

Ook zijn twee stamleden, na het succes van het Stampkam, bezig met de 

organisatie van Stamkamp 2. Het kamp is van donderdagmiddag 21 oktober t/m 

zondag einde middag 24 oktober. Later invliegen is ook mogelijk, maar dan mis 

je natuurlijk een deel.  

Reeds 12 leden hebben zich aangemeld, géén tijd is géén optie. 

Geen Stamlid? Vraag naar de mogelijkheden. 

 

The kitchenprincesses. 
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De Pen 
 

Ten eerste wil ik Sjoerd bedanken voor 

het doorgeven. 

Ik ben Nick. Dit jaar zit ik in mijn 10de 

jaar op scouting.  

Ik begon als klein jochie bij de 

Dolfijnen. Na een leuke tijd daar ben ik 

doorgegroeid naar de Verkenners waar 

het eveneens heel leuk was en waar ik 

veel geleerd heb. 

 

Bij de Verkenners was het daarom ook moeilijk afscheid te nemen en daarom 

ben ik vanaf mijn 16e blijven hangen als leiding en tegelijkertijd doorgegaan 

naar de WV. Dat houdt in dat ik er 2 dagen in de week te vinden ben, 

moet je nagaan hoe leuk ik het vind. 

 

Ik ben nu bijna 18 en hoop een leuke tijd 

tegemoet te gaan. 

 

Buiten scouting: 

Ik ben net klaar met mijn School (MAVO) 

Heerlijk die vakantie maar ik ben wel van plan te gaan werken en dat ook na 

mijn vakantie te blijven doen.  

Wel wil ik ook verder leren. Ik ga VAVO doen (HAVO voor volwassenen) 

 

Naar wie gaat de pen? 

Naar Nadja. 

 

Rare vragen: 

Waar je me 's nachts wakker mee kan maken? 

-Sushi 

-Orange chicken 

 

In wat ik zou willen reïncarneren? 

Het zelfde in een ander land. 

 

Nick. 


