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Hoofdsponsor Pisano 
Scheeps- en Jachtreparatie, 

Las- en Reparatiewerk,  
Inboard- en Outboardservice, 

Buitenboordmotoren en Watersportartikelen 
  

telefoon   0343 57 45 58 
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Stukje van de redactie 
 

LEUK – LEUK – droevig – LEUK – LEUK  

 
Iedereen weet dat de SeaLions de leukste vereniging is van Wijk bij 

Duurstede, alleen ........ nu nog de buitenwereld. Dus stem op de leukste 
vereniging van Wijk bij Duurstede, zie verderop in de Nieuwsbrief voor 

details. http://leukstevereniging.nl/wijkbijduurstede/7441/stem/ 
 

Nog meer goed nieuws: geen contributieverhoging in 2013. Lees het 

berichtje van het Bestuur.  
 

Helaas ook droevig nieuws: we hebben afscheid genomen van Greet.  
 

Gelukkig sluiten we af met nog meer goed nieuws, zoals Klap over de Lek 
en bouw je eigen Lelievlet.  

 
Veel leesplezier de komende feestdagen.  

 
Iedereen hele fijne feestdagen en een super 2013 !  

 
Gert van Grinsven 

Dunja  Kuenen 

 

Nagekomen bericht. 

De redactie heeft de hand weten te leggen op een geheim stuk 

ingezonden door scouty-leaks. 

De redactie onthoud zich van elke verantwoordelijkheid hiervoor en 

beroept zich op persvrijheid. 

http://leukstevereniging.nl/wijkbijduurstede/7441/stem/
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Activiteiten  
 

Januari 

Zaterdag 19 januari  Nieuwjaarsduik dolfijnen/welpen (admiraliteit) 

Vrijdag 25 januari  Nieuwjaarsbowlen staf/stam (admiraliteit) 

Februari 

Vrijdag 8 februari  Theorie 1 (admiraliteit) 

16 t/m 23 februari  Voorjaarsvakantie 

Maart 

Vrijdag 1 maart  Vlootraad (admiraliteit) 

Zaterdag 2 maart  Iscout voor staf/stam 

zaterdag 16 maart  Scouting got talent 

April 

6 en 7 april   Leidingweekend (opkomsten gaan niet door) 

12 t/m 14 april  Zeilinstructie weekend 16+ (admiraliteit) 

Vrijdag 20 april  Theorie 2 (admiraliteit) 

Mei 

4 en 5 mei   Citromobile 

zaterdag 4 mei  Dodenherdenking 

17 t/m 20 mei  Pinksterkamp 

Juni 

1 juni    Klap over de lek 

8 en 9 juni   Zeilkamp 1 (admiraliteit) 

zaterdag 22 juni  Praktijkdag  1 (admiraliteit) 

29 en 30 juni   Kromme rijn challenge 16+ (admiraliteit) 

13 juli t/m 1 september Zomervakantie 

September 

20 t/m 22 september MTC 

Vrijdag 27 september Theorie 3 (admiraliteit) 

28 september  Lekkodagen 

Oktober 

5 en 6 oktober  Kromme rijn challenge junior, orca’s (admiraliteit) 

5 en 6 oktober  zeilkamp 2 (admiraliteit) 

26 oktober   Praktijkdag 2 (admiraliteit) 
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Op zoek naar financiële alternatieven:  

 

in 2013 geen contributieverhoging !  

 

We zijn alweer aan het einde van het jaar gekomen. Een veelbewogen 

jaar met vrolijke en ook verdrietige momenten. Nog onlangs hebben we 
afscheid genomen van onze Greet, die jarenlang trouw bever- en 

dolfijnenleiding was. 
Ook waren er leuke activiteiten: Koninginnedag was weer prachtig met het 

bekende abseilen en kano-varen. Een gezellige vossenjacht in het centrum 
van Wijk. Vele kampen met soms mooi en helaas ook soms minder mooi 

weer. 
 

Helaas zijn het financieel ook wel lastige tijden. Voor u maar ook voor ons. 
De gemeente moet snoeien in de subsidies en dat betekent dat ook wij 

komend jaar minder krijgen. 
Desondanks hebben we besloten voor komend jaar geen 

contributieverhoging door te voeren. Wij weten dat iedereen een stapje 
terug moet doen en omdat wij het geweldig vinden dat jullie kinderen 

zoveel plezier hebben op de Scouting vinden we dat we dit moeten doen.  

We zijn wel voornemens om met een paar leuke acties volgend jaar wat 
extra geld binnen te halen. Als het niet uit de lengte kan, dan uit de 

breedte. Natuurlijk betekent dat, dat we leuke dingen van plan zijn. 
 

Kortom, genoeg leven in onze leuke Scouting vereniging. 
 

Rest mij u een heel fijn uiteinde te wensen en alle goed voor het komende 
jaar. 

 
Hartelijke groeten, 

Esther van der Wardt 
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Scouting SeaLions: In veilige handen 
 

In veilige handen is de naam die de overkoepelende Nederlandse 

organisatie vrijwilligerswerk gebruikt voor een groot project. Het project 

loopt sinds dit jaar en heeft ook ons als Scouting bereikt.  Dit hebben we 

aangegrepen om binnen Scouting te kijken naar de afspraken die gemaakt 

kunnen worden met de leidingleden. Vanuit Scouting Nederland is een 

gedragscode opgesteld, deze is te downloaden via onze site. 

Allereerst begint het natuurlijk met diegenen die vrijwilliger willen worden 

bij Scouting. Sinds dit jaar wordt er door ons een verklaring omtrent 

gedrag verwacht van de vrijwilliger. Dit jaar hebben we van alle 

leidinggevenden ook een verklaring omtrent gedrag aangevraagd. Alle 

leidinggevenden hebben deze natuurlijk gekregen.  

We zijn ook begonnen om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Deze 

vertrouwenspersoon hebben we gekozen en dit is zoals jullie al gehoord 

hebben Maarten Kylstra geworden. Hij is te bereiken via 

vertrouwenspersoon@sealions.nl en zijn telefoonnummer staat in de 

telefoonlijst. 

Vriendelijke groet, 

Niels 

mailto:vertrouwenspersoon@sealions.nl
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Vacature vrijwilliger (m/v) bij scouting SeaLions  

 
Enthousiaste mensen die op zoek zijn naar een uitdaging in hun 

vrije tijd.  
 

De functie 

Als vrijwilliger werk je samen in een van de speltakken. Na een 
introductieperiode ga je aan de gang met een taak waar jouw voorkeur 

naar uit gaat en jij de energie uit haalt die je mag verwachten van een 
vrijwilligersjob.  

  
Het profiel 

Als vrijwilliger heb je geen relevante opleiding nodig in de 
vrijwilligerskunde! Je bent vooral een enthousiast en energiek persoon. 

Kennis of ervaring met kinderen, Scouting of een van de watersport 
disciplines is een pre maar absoluut geen vereiste.  

 
Jouw Speltak 

De verschillende speltakken: Dolfijnen (7-10 jaar), Orca`s (10-13 jaar), 
Verkenners (13-16 jaar) kunnen allen extra ondersteuning gebruiken. 

Trekt dit je minder dan kun je terecht in het bestuur of in de 

ondersteunende staf van de loodsen en stam.  
 

Wij bieden 
Afwisselende taken in een moderne, enthousiaste organisatie met 

uitstekende arbeidsvoorwaarden, waaronder mogelijkheden tot het volgen 
van trainingen, workshops en coaching on the job.  

Je kunt je ontwikkelen op het begeleiden van kinderen, maar ook kun je 
erkende watersportdiploma's behalen. 

Verder is het mogelijk om opdrachten of stages vanuit een opleiding bij 
ons te doen. 

Scouting Nederland werkt met competentiegericht leren waardoor 
opgedane of ontwikkelde competenties bruikbaar zijn voor je opleiding en 

binnen onze organisatie. Het salaris is maximaal €0,00 en minimaal  
-€0,60 per consumptie en varieert per grote van het rondje tijdens het 

keukenoverleg na de opkomst!  

Verder bieden wij de vrijwilligers jaarlijks een gevarieerd weekend van 
deskundigheidsbevordering en bovenal ontspanning. 

 
Contact 

Enthousiast geworden voor deze functie of wil je meer weten? Spreek een 
van de vrijwilligers aan en luister naar hun enthousiaste verhalen, 

waardoor jij onmiddellijk overtuigd bent om mee te helpen! Liever via de 
officiële weg solliciteren? Neem contact op met Vincent van Rijn bel  

06-36157746 of stuur je CV of Linkedin profiel + motivatie naar 
vanrijn.vincent@gmail.com, kijk ook eens op onze site www.sealions.nl. 

mailto:vanrijn.vincent@gmail.com
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In Memoriam  - Greet van Santen 

 

Op 16 november 2012 is Greet na een lang gedragen ziekte overleden. 
 

Ruim tien jaar was zij lid van de Scouting SeaLions Zeeverkenners. 
 

Haar kinderen, Gerdina en Adriana, begonnen als Welpen bij de land 
Scouting Alvozoa maar toen deze groep samen ging met de SeaLions 

kwam zij bij ons met de vraag of zij ons kon helpen. 
 

Greet is begonnen bij de jongste kindergroep “de Bevers”. 

Samen met andere leidinggevenden organiseerde zij diverse activiteiten 
en ging zij met vol enthousiasme mee op vele kampen. 

Vooral van de jaarlijkse vrijwilligersweekenden kon zij enorm genieten, en 
wij van haar. Altijd positief gestemd en in voor een lolletje.Geen activiteit 

was haar te gek. 
 

Toen de Bevergroep werd opgeheven wilde zij niet stoppen met Scouting 
en zocht zij aansluiting bij de “Dolfijnen”. 

Kanovaren was niet haar ding, zij ging liever zorgen voor ons, en hand - 
en span –diensten doen in het clubhuis. 

Zorgen kon ze als de beste, koffie en thee met koekjes stonden altijd 
klaar en voor de, vaak grote, afwas draaide zij haar hand niet om. 

 
Helaas kon ze steeds minder komen door haar ziekte totdat ze ons 

vertelde dat haar overlijden op korte termijn onontkoombaar was. 

 
Wij bedanken Greet voor haar jarenlange positieve inzet voor de 

SeaLions. 
 

We zullen haar eeuwige vrolijkheid erg missen. 
 

Namens het bestuur, leidinggevenden en leden van Scouting SeaLions 
Zeeverkenners. 

 
Ben Hoogendoorn 
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Rotary 

 

Zoals jullie weten doen we al een aantal jaren mee aan Golf bij Duurstede 

of ook wel Klap over de Lek. 

Nou ja, we slaan natuurlijk niet echt balletjes, maar we vissen ze uit het 

water. Een leuke activiteit voor de kinderen en leiding. Ondertussen 

verlenen we ook nog ondersteuning bij het parkeren. 

 

 

 

Wat staat daar tegenover?  

Nu zijn we met deze activiteit niet gestart om geld binnen te halen, maar 

om dat het leuk is voor de kinderen. Daarnaast komen we ook weer in 

positieve zin in beeld. 

De eerste jaren kregen we alle onkosten vergoed en een uitgebreide 

lunch. 

 

 

Later kregen we een wat uitgebreidere vergoeding, met name ook voor 

het parkeren. Leuk extraatje. 



 

 
10 

Wij hadden uitgebreid verteld over de wens van een sleper, uit 

enthousiasme en niet met het idee om financieel voordeel te halen. 

Bovendien gaat de opbrengst naar goede doelen zoals Droomhuis, 

Hulphond en de Voedselbank, daar passen wij niet bij, namen wij aan. 

Maar enkele mensen binnen de Rotary dachten daar anders over en 

overtuigden de andere leden van de Rotary van het maatschappelijk 

belang van onze vereniging. En dat is iets waar ook wij ons vaak niet van 

bewust zijn en zeker niet onderschat moet worden. 

Uit een 10-tal goede doelen werden er 4 uitgekozen door alle leden van de 

Rotary en één er van was onze club. 

Nu gebied mij de eerlijkheid toe te geven dat we de sleper al gekocht 

hadden voordat we het geld hadden uit de opbrengst. De overweging 

daarin was dat we op een gegeven moment een aanbod voor een sleper 

hadden die ideaal bij ons paste (goedkoop, juiste vermogen e.d.). Omdat 

we geld gereserveerd hadden voor ander materiaal (vervanging van 

tenten, onderhoud en andere materialen) konden we de sleper betalen. 

Het doel van de opbrengst werd dus gezet op groot onderhoud sleper en 

vletten. 

Uiteindelijk hebben we 6000 euro gekregen, wat natuurlijk terug gaat 

naar de reserveringen en onderhoud. We kunnen dan ook weer nieuwe 

tenten kopen als dat nodig is. 

Gert 
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Stemmen 
 

Als SeaLions doen we ook mee aan de Leukste Vereniging Verkiezing. 

Natuurlijk zijn wij de leukste vereniging van Wijk bij Duurstede, dat 

moeten we alleen nog even tijdens de verkiezingsperiode melden. Stem 

daarom op ons op 

<http://leukstevereniging.nl/wijkbijduurstede/7441/stem/>  

Voor jouw stem wordt 5 cent gestort aan KIKA. Door te stemmen steun je 

niet alleen de Scouting maar ook nog onderzoek naar Kinder Kanker 

bestrijding. Zeer de moeite waard. Geef deze link door aan iedereen die je 

leuk vindt en vraag ook op ons te stemmen. 

   

1e prijs Reis voor 2 personen naar Parijs. 

http://leukstevereniging.nl/wijkbijduurstede/7441/stem/
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De Lelievlet: 

Zoals iedereen wel zal weten varen wij als Scouting in Lelievletten: 

Wiki: 

De Lelievlet is de meest gebruikte stalen zeil-, roei- 

en wrikboot bij zeeverkennersgroepen van Scouting Nederland. Niet alleen 

de Scouting maak gebruik van Lelievletten. Het zeekadetkorps (Marine 

opleiding) maakt ook van de Lelievlet gebruik. 

 

Het Zeekadetkorps in opleiding om de basis beginselen van het zeilen te 

leren. 

De Lelievlet is gebaseerd op de beenhakkervlet. De naam is afgeleid van 

het traditionele Scouting logo, de Franse lelie. 

Onderhoud:  

Na een zomer van zeilen, roeien, zwemmen en wrikken zien de vletten er 

een beetje anders uit dan in het begin van het seizoen. Tja……, die 
aanvaring tijdens die wedstrijd was echt niet te voorkomen. Ook die 

landing op de kant waar ineens keien lagen hebben de laklaag geen goed 
gedaan. 

Om volgend jaar weer een prijs voor de best onderhouden boot te winnen 
(ja, die Orca's kunnen er wat van) zullen we deze winter weer aan de slag 

moeten met schuurpapier, primer en verf.  
Iedere bak heeft zijn eigen vlet waar niet alleen het hele jaar in gevaren 

wordt, maar die ook onderhouden moeten worden. Omdat er tijdens het 
onderhoud geverfd en soms ook wel eens gemorst, gesopt, gesmeerd 

wordt hebben we een chronisch tekort aan poetsdoeken.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zeilboot
http://nl.wikipedia.org/wiki/Roeiboot
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wrikken
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zeeverkenners
http://nl.wikipedia.org/wiki/Scouting_Nederland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zeekadetkorps
http://nl.wikipedia.org/wiki/Fleur-de-Lys
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Hr._Ms._Roermond_(07).JPG
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We zouden daarom willen vragen om jullie oude handdoeken, 

theedoeken en vaatdoeken vanaf nu niet weg te gooien maar bij 
ons in te leveren. We kunnen ze heel goed gebruiken komende 

winter. 

 

Stand van zaken : 

Afgelopen twee vrijdagen is de leiding en stam naar de oven gelokt met 

mailing over schuurfeesten en bier.  Deze schuurfeesten waren zo’n groot 

succes dat de boten er nu helemaal geschuurd bij liggen. Er is  erg hard 

gewerkt door de stam en leiding om de vletten klaar te krijgen voor de 

eerste verf laag.  

!!!  Bedankt voor Jullie inzet  !!! 

 

 

 
 

 

Stoffige bende die 

schuurfeesten. 

 

Om iedereen een idee te geven wat er zoal gaat gebeuren deze winter 

tijdens het onderhoud: 

Houtwerk: 

Het houtwerk moet allemaal twee keer geschuurd en gelakt worden.  

Denk er wel om dat het handvat  van de riem nooit gelakt wordt. Op 

onbehandeld hout heb je veel meer grip dan op gelakt hout. Als je geen 

goede grip hebt krijg je sneller blaren…… en dat willen we niet. 

Casco binnen:  

Het casco (de romp van de vlet) moet twee maal gelakt worden. Maar 

voordat het zover is zal de romp eerst geschuurd, gekrabd en 

gestaalborsteld (nieuw woord) worden. Alle stukjes verf die niet goed vast 

zitten moeten verwijderd worden. Het lastigste zijn altijd de putten en 
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krassen, omdat die helemaal tot op het staal gladgeschuurd moeten 

worden. Wanneer je dit niet zou doen blijf je die plekken door je nieuwe 

laklaag heen zien en de nieuwe lak houdt ook minder goed. 

Plekken die kaal geschuurd zijn moeten eerst behandeld worden met een 

primer/grondverf. Door het gebruik van een primer/grondverf blijft de verf 

beter hechten en krijg je minder snel weer kale plekken. 

Het zou erg mooi zijn wanneer ook dit jaar de dekken worden 

voorzien van een eigen baks-logo. Ontwerp een eigen logo met je 

bak. Dan kan deze samen met de leiding op jullie eigen vlet 

worden gemaakt.  

 

Door alle bakken wordt er hard gewerkt……De eerste witte laag zit er al 

weer op. 

Casco buiten:  

Het zelfde geld ook voor de boten die buiten op de kop liggen. Hier komt 

geen laklaag op maar een teervervanger. Deze laag blijft een beetje zacht 

waardoor er geen stukken verf af stoten als de bodem iets raakt. 
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Zeilen en tuig 

Aan het eind van het zeilseizoen worden de zeilen afgetuigd. Zeilen, 

schoten en vallen worden goed droog, netjes opgeschoten opgeslagen.  Er 

wordt ook gecontroleerd of alles nog compleet en in goede staat is, zodat 

mankementen gelijk gerepareerd kunnen worden. 

Wie wil er geen eigen Lelievlet 

Jullie kunnen je eigen Lelievlet bouwen.  Zie hieronder…….. 
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Hallo allemaal 
 

Wij zijn deze afgelopen weken weer aan het jaarlijkse onderhoud begonnen dat 

is weer zoals alle voorgaande jaren erg koud maar we gaan voor de prijzen voor 

het onderhoud en een mooi vaar seizoen we begonnen  natuurlijk met het 

schoonmaken van de binnenkant  daarna hebben we ze geschuurd twee keer, 

daarna steeds tussen door weer schoongemaakt afgelopen  drie weken zijn  we 

begonnen met het schilderen en  onderhoud van het hout ,verder hebben wij ook 

mee geleefd met het overlijden van   onze dolfijnen leiding Greet.  verder hebben 

wij daar ook over gepraat met iedereen. En verder hebben wij ook pepernoten 

gebakken met de verkenners alleen is dat niet zo heel goed gelukt met alle 

pepernoten.  over 2 a 3 weken hebben wij ook het kerstkamp want waarschijnlijk 

ook weer een super kamp gaat worden. ook is er al een keuring geweest  van 

het onderhoud .verder werd alles door ons zelf meestal gedaan en op de vrijdag 

avonden door de leiding werden de grote vlaktes gedaan  daarvoor wil ik de 

leiding ook heel erg bedanken namens de hele groep en voor de vrijwilligers 

.verder gaan we er hard tegen aan en het gaat allemaal goed op schema we zijn 

namelijk nu aan de binnenkant begonnen aan de 2de laag, het boeisel en het 

berghout hebben wij ook al 2keer behandeld. 

 

Met groeten Kimberly  

En een fijne kerst en oud en nieuw! 
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De Pen 
Hoi allemaal, 

De meeste van jullie kennen mij wel. Toch maar een korte introductie. 

Ik ben Susan van Grinsven (21 jaar). Dochter van Gert en zus van Robert die 

jullie ook kennen. De meeste tijd gaat zitten in mijn HBO opleiding. Ik zit 

momenteel in het vierde jaar van de opleiding Sociaal Pedagogische 

Hulpverlening. Ik studeer dit in Amersfoort waar ik ook op kamers woon. Ik hoop 

deze zomer af te studeren. 

Binnen Scouting ben ik al een aantal jaar Orcaleiding. In totaal zit ik nu ongeveer 

14 jaar bij Scouting. Dit doe ik met veel plezier. Binnen het Orcaleidingteam heb 

ik twee belangrijke functies. Ten eerste ga ik over de spelletjes. Daarnaast ben ik 

ook het geheugen van onze teamleider. Hard werken leiding zijn. 

 

Vreemde vragen: 

Waar kun je mij ’s nachts voor wakker maken? 

Slagroomsoesjes denk ik. Het is nog nooit voorgekomen dus ik weet niet of ik er 

op dat tijdstip blij van wordt. 

 

Wat zijn je hobby’s? 

Dit lijkt geen vreemde vraag, maar voor een scoutingleiding is dat wel zo. 

Scouting is onze hobby en laat soms weinig tijd over voor de rest. Maar als ik 

dan toch tijd heb lees ik graag een boek of speel een spelletje. Ook ben ik 

fanatiek puzzelaar. Voor de puzzels met stukjes heb ik weinig tijd, maar voor 

cryptogrammen maak ik tijd. 

Wat verder nog leuk is om te vertellen: 

Wat voor mij nu wel actueel is is mijn reis naar Londen. Ik ga in januari alleen 

naar Londen. Dit is mijn eerste reis alleen. Dus spannend maar wel leuk. 

 

Nou dat was het wel weer denk ik zo. Ik geef de pen door aan............ Inge. 
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Geheime informatie 

Er zijn verschillende documenten uitgelekt op scouty-leaks over de orcaleiding. 

Hierbij wil ik jullie op de hoogte stellen van de inhoud van deze documenten.  

Het blijkt dat de orcaleiding voor het zwerfkamp de geheime dienst heeft 

ingehuurd. Dit team werd geleid door de mysterieuze M. hij werd bijgestaan door 

miss Money Penny. Zij hadden ook nog 3 agenten tot hun beschikking 007, 008 

en 009. Dit team had is weken bezig geweest met de voorbereiding voor dit 

kamp. Maar uit de documenten blijkt dat zij de eerste dag al een grote fout 

hebben gemaakt. Zij hebben de orca’s onvoldoende informatie geleverd. Dit met 

als gevolg dat zij niet de juiste route liepen. Het team heeft hier een berisping 

voor gekregen. Tijdens het kamp hadden zij als taken het schaduwen van de 

orca’s en het verzorgen van de voedselvoorraad voor de orca’s. De bedoeling 

was dat zij hun locatie ten alle tijden geheim hielden. Helaas bleek M op twitter 

de locatie verraden te hebben. Hij meldde in het midden van nergens te staan, 

precies in het midden van nergens. Aangezien iedereen weet waar dit is was dit 

informatie die geheim had moeten blijven. 

Gelukkig ging de begeleiding op de terugreis van de orca’s beter. Er waren wel 

verschillende mensen die miss Money Penny de broodjes knak afhankelijk wilde 

maken. Maar zij heeft deze met haar leven beschermd. Dit werd zeer 

gewaardeerd door de orca’s.  

Dit was de informatie die we momenteel over deze kwestie hebben kunnen 

verzamelen. Wel hebben wij nog informatie binnengekregen over het nieuwe 

plan van de orcaleiding. Dit keer in samenwerking met de dolfijnenleiding. Voor 

het winterkamp willen zij kleine blauwe mannetjes inhuren. Mannetjes die zo 

klein zijn dat ze zelfs door een waterkraan passen. Het lijkt mij van groot belang 

deze teams goed in de gaten te houden. 

 

Anoniem namens scouty-leaks 
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