
 

 

 

 

 

 

 

 



 
1 

Stukje van de redactie 
 

Putje graven, tentje bouw, tukkie doen 
 

Nee, dat deed vroeger de PTT. Scouts blijven wakker ! In deze Nieuwsbrief staan 
vele verhalen uit de oude doos over kampen. Kampen, die je als scout hebt 
beleefd en kampen die je hebt georganiseerd als leiding. Ook kijken we vooruit 

naar de komende zomerkampen. Kortom: kampherinneringen, kampstress, 
kampopluchting wanneer alles weer goed is verlopen, kampplezier.  

 
Geniet deze zomer van de vele verhalen in je eigen tent en voel aan den lijve 
hoe het is om Scout te zijn.  

 
Gegrepen door het Scoutgevoel? We zijn nog op zoek naar Vrijwilligers en 

Dokwerkers. Lees verderop meer. 
 
Wensen we jullie een hele fijne vakantie!  

 
Susan van Grinsven 

Dunja  Kuenen 
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Sponsorkliks 
 

Als scoutingvereniging zijn we altijd op zoek naar manieren om wat extra 

geld binnen te halen om leuke dingen mee te doen. Nu hebben we iets 

nieuws gevonden waar jullie ons eenvoudig mee kunnen helpen. Wanneer 

jullie iets bestellen bij een webwinkel kun je ook gebruik maken van 

sponsorkliks. Dan klik je op de volgende link: 

http://t.co/T61BTTe1Bf 

Via deze site ga je dan naar de webwinkel van jou keuze. Als je daar dan 

een bestelling doet krijgt scouting hier weer geld voor. Veel bekende 

webwinkels zijn hier bij aangesloten. Bijvoorbeeld bol.com en 

thuisbezorgd.nl.  

Dus hopelijk willen jullie allemaal klikken. 

 

http://t.co/T61BTTe1Bf
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Activiteiten  
 

Juli 
13 juli  Seizoensluiting 

20 juli t/m 31 augustus Zomeropkomsten (van 11:30 tot 14:30) 
 (let op niet op 3 en 10 augustus) 

19 t/m 23 Dolfijnenzomerkamp 
 

Augustus 

2 t/m 5 augustus Stamkamp 
17 t/m 24 augustus Verkenner en WV-zomerkamp 
 

13 juli t/m 1 september Zomervakantie 
 
September 

7 september Dolfijnendisco 
7 en 8 september Zeilkamp met RijnenLek 

14 september Ouder Orca dag 
20 t/m 22 september MTC 

Vrijdag 27 september Theorie 3 (Admiraliteit) 
28 en 29 september Volvo klassieker beurs 

 
Oktober 

5 en 6 oktober Kromme rijn challenge junior, Orca’s  
 (Admiraliteit) 

5 en 6 oktober zeilkamp 2 (Admiraliteit) 

19 t/m 21 oktober Zwerfkamp orca’s 
19 t/m 27 oktober Herfstvakantie 

26 oktober Praktijkdag 2 (Admiraliteit) 
 

November 

2 november   Dolfijnenuitje 

December 

21 t/m 23 december  Winterkamp dolfijnen 
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Esther 
 

Meer als 10 jaar bestuur, niet niks, zeker niet als penningmeester. Streng 

maar rechtvaardig. In menig bestuursvergadering werden kritische vragen 

gesteld en dat hield ons scherp. Na een aantal jaren heb je ook het 

voorzitterschap op zich genomen, als dubbelfunctie. Doe het maar even. 

Nu nemen 2 mensen je taken over, dat zegt genoeg. 

Toch was je meer dan penningmeester en voorzitter, je was ook lid. Bij 

evenementen was je er bij en niet om te kijken maar mee doen. Zekeren 

bij het abseilen, broodjes bakken op de kerstmarkt, beurzen en ga zo 

maar door. Ook had je vaak een flinke vinger in de pap bij het organiseren 

van vele evenementen en activiteiten, zoals de leidingweekenden. Ik ga 

niet alles op noemen wat je hebt gedaan, want dan weet ik zeker dat ik 

veel vergeet. 

Esther, binnen het bestuur zullen we je deskundigheid zeker missen, in de 

club zullen we je inzet missen, ik zal zeker je glimlach en de warmte die je 

uitstraalt missen. Omdat we niet alles willen missen vraag ik je betrokken 

te blijven bij onze vereniging en nog vaak je gezicht te laten zien. Zeker 

bij evenementen hoop ik dat je de dingen gaat doen die je leuk vindt. Ik 

ga er ook vanuit dat we je bij de quiznight blijven zien. 

Esther bedankt en tot binnenkort. 

 

 Esther in actie. 
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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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De belangrijkste speltak van de SeaLions “de Dokwerkers”. 
 

Toen de SeaLions het nieuwe clubhuis betrokken, groeide het ledenaantal 
door, waardoor de Stafleden het steeds drukker kregen met het 

organiseren van activiteiten voor de grote groepen. 
Een paar ouders kwamen op het idee om de Stafleden te ondersteunen 

met activiteiten en hebben toen een eigen speltak opgericht, “De 
Dokwerkers”. 

Een toepasselijke naam voor een waterscoutingclub. 

Diverse taken hebben ze op zich genomen, zoals: 

 Organiseren van activiteiten in de wintermaanden  

 Verkoop van 2e hands scoutingkleding  
 Redactiewerk voor onze nieuwsbrief  

 Technisch werk  
 Regelklussen  

Op deze manier leveren ze een geweldige bijdrage aan de SeaLions. 

Aldus onze website. 

De Dokwerkers zijn ongeveer in 2006 opgericht en bestaat nog steeds 

maar is afgezwakt door het verloop van leden. 
Het wordt nu weer tijd om deze onmisbare, uitdagende, gezellige speltak 

nieuw leven in te blazen. 
 

Vindt u het leuk om de SeaLions te ondersteunen en is uw 
nieuwsgierigheid gewekt, neem dan contact op met Ben Hoogendoorn. 

 
 

Ben Hoogendoorn 
b.hoogendoorn@casema.nl 

mailto:b.hoogendoorn@casema.nl
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Kampverhalen van Niels  
 

Toen ik nog welpje was hadden we een kamp met het thema Olympische 
spelen. We gingen met veel plezier op kamp. Op het kamp liep het 

allemaal even anders. Twee leidingleden gingen een stukje wandelen na 
het eten en ineens hoorden we een knal buiten. Natuurlijk snel kijken wat 

er aan de hand was. Wat we zagen was wel schrikken, er stond nog 1 
leidinglid en van het andere leidinglid stonden alleen de schoenen er nog. 

Hier kwam rook uit. Er werd verteld dat er een ufo over was gevlogen en 
die had de leiding meegenomen. Precies op dat moment vlogen er 

straaljagers over. Natuurlijk wilden we hier meer van weten! De volgende 

dag, na een redelijk slapeloze nacht gingen we op bezoek bij het militair 
luchtvaartmuseum, misschien wisten ze hier iets van de straaljagers. De 

mevrouw bij de balie vertelde dat er een geheime missie was van het 
leger, ze mocht hier niets over vertellen. Gelukkig kwam het 'ontvoerde' 

leidinglid de laatste dag terug op het kamp, ze vertelde dat ze ontsnapt 
was aan de aliens omdat ze een bepaald amulet gestolen had. Ze had 

gehoord dat de aliens de aarde wilden overnemen. Natuurlijk konden wij 
Scouts hier iets aan doen. Het amulet moest zo vaak mogelijk 

overgetekend worden en verspreid worden in het bos. Dit was de 
landingsplaats voor de aliens.  

Aangezien we nog steeds niet door de aliens overgenomen zijn hebben 

onze amuletten de aanslag van de aliens verhindert. 

 

Een kamp uit mijn verkennertijd: 

Op de terugweg van een geweldig kamp in Enkhuizen kregen we bij 

Bunschoten Spakenburg motorpech met de oude sleepboot. Gelukkig 
konden we nog net de haven in sturen en hier zijn we met auto's naar 

huis gegaan. De lelievletten en sleepboot bleven daar liggen. In de week 
erna moesten natuurlijk de andere boten opgehaald worden. Nico en 

Martin waren druk bezig met het regelen van een andere 

buitenboordmotor, wat uiteindelijk lukt. De boten moesten wel zo snel 
mogelijk naar Wijk terug. Rond het middag uur vertrokken we richting 

Bunschoten Spakenburg we waren met: Nico, Martin, Gerben en ik om de 
vijf vletten en de sleepboot terug te varen. Nico en Martin in de sleepboot 

en Gerben en ik in de laatste boot. Wat een avontuur was dit. De sluis bij 
Muiden misten we, wat betekende dat we over het Amsterdam rijnkanaal 

moesten. Dit vanaf Amsterdam tot en met Wijk. Om 10 uur 's avonds 
kregen we toch wel erge honger en zijn we aangemeerd bij een benzine 

station aan het water. Zo konden we ook meteen tanken.  Helaas de 
keuken bleek al dicht te zijn maar gelukkig wilde de vrouw van de 

eigenaar nog wel iets voor ons maken. Heerlijk de gehaktballen met patat. 
Na onze buikjes rond gegeten te hebben begon de toch naar Wijk. Vijf 
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minuten nadat we afgevaren waren werden we ingehaald door een 

duwboot. Dit zijn de soort boten met de ergste golven op het Amsterdam 
rijnkanaal. We hebben werkelijk waar een half uur last gehad van de 

golfslag. Het is me duidelijk geworden waarom het kanaal door veel 

mensen 'de klotsbak' genoemd wordt. Om half drie kwamen we aan in 
Wijk. De boten hebben we netjes afgemeerd en de wandeling naar huis 

begon. Om 3 uur waren we halverwege het dijkje richting Wijk en de mist 
zette al flink op, het zicht zal hooguit 50 meter geweest zijn. Als we nog 

op het water gezeten hadden, hadden we onze tocht moeten staken zo 
weinig kon je zien. 

Groetjes, 

Niels 
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Kampverhaal van Stefan  
 

Mijn naam is Stefan Pot. Ik ben teamleiderbij de Verkenners en mij werd 

gevraagd wat mijn ervaringen zijn met kampen. Elk kamp is voor mij 

weer een nieuwe ervaring.  Er gebeurd van alles met een kamp. Ik zie elk 

kamp als een kleine vakantie!  

Mijn eerste kampen waren met de oude Scoutinggroep Alvozoa, die nu 

inmiddels is samengegaan met de Sealions. Met die landgroep gingen we 

veel het bos in en deden de raarste spelletjes. 

Bij de Verkenners gingen we altijd met de boten weg, dat was al een hele 

ervaring. We sliepen zelfs wel eens in de boten! Vaak moesten wij een 

heel stuk varen in de sleep naar Loosdrecht of Vinkenveen. Dan gingen we 

over het Amsterdam-Rijnkanaal en door de grachten van Utrecht. Je trekt 

heel wat bekijks als je met 6 boten aan elkaar onder de smalle bruggetjes 

vaart. Het vraagt ook heel wat stuurmanskunsten, maar gelukkig ging dat 

altijd goed.  

 

Wij, als verkenners, hebben drie kampen per jaar: Pinksterkamp, 

zomerkamp en Kerstkamp. 

 

Met Pinksterkamp komen alle groepen uit de regio bij elkaar in Maurik om 

roei-, zeil- en wrikwedstrijden te houden. Het is leuk dat veel 

verschillende groepen, die allemaal eigen manieren hebben van varen, 

kampen, kamperen en spellen, bij elkaar komen en alles met elkaar 

uitwisselen. Dan kom jijzelf ook weer op goede ideeën.  

Het zomerkamp is het langste kamp en duurt meestal een week. Elk jaar 

zoeken we weer een nieuwe locatie waar we heen kunnen. Ook hebben wij 

vaak een thema. We gaan dan veel zeilen en leuke spelletjes doen. Om de 

vier jaar komt er een landelijk zomerkamp; Nawaka (nationaal 

waterkamp), wat ik zelf een heel gaaf kamp vind! Alle watergroepen uit 

heel Nederland komen daar dan bij elkaar. Dat zijn echt heel veel boten! 

De groepen staan op verschillende subkampen, welke in leeftijd verdeeld 

zijn. Het is heel groots en heel gezellig! Volgend jaar is het er gelukkig 

weer! In 2014.  

Het Kerstkamp is het laatste kamp in het jaar en wordt altijd tussen Kerst 

en oud & nieuw gehouden. We zoeken dan een gebouw ergens bij een 

mooi bos, waar we lekker kampvuur kunnen maken en een zware hike 

kunnen lopen. Dit alles gebeurd natuurlijk ook met een passend thema.  
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Ik vond als kind de kampen erg leuk en nu als leiding is het nog steeds 

erg leuk!  

 

Het is erg fijn dat we nu een sleepboot hebben, dat is een stuk veiliger op 

het water. Je hebt dan meer vermogen om de boten voort te trekken. 

Hierdoor kunnen we nu ook verder varen. Zoals naar het zomerkamp van 

dit jaar. We  gaan namelijk naar Giesbeek (voorbij Arnhem) en ik heb er 

al erg veel zin in!  

 

Hopelijk gaan jullie ook allemaal op kamp en maken jullie ook heel veel 

gave herinneringen net zoals ik!  
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Kampverhaal van Ronald 

 

"Lang geleden toen de zomers nog in de zomer waren, het met de kerstdagen 

kouder was dan in de lente deden we mee in een zomerkamp. 

In dit kamp paste prima een avondwandeling en niemand was dan ook verbaasd 

toen we die dan ook echt gingen doen. Ook was niemand verbaasd dat we deze 

wandeling voor de Dolfijnen wat korter maakten dan voor de Orca’s. 

Zo kwam het dan ook dat de Orca’s gezellig wandelend een wat donkerder pad in 
liepen. Ondertussen was ook de Orca leiding afgehaakt. Dus het was best wel 
stoer om daar zo te lopen, ook wel een beetje vreemd. Vreemd stil, of toch … er 

waren ook wel geluiden. Ineens kwam iets of iemand naar de groep toe rennen, 
er rolde een hoofd over het pad. Dat viel allemaal nog wel mee, maar er begon 

toch wel wat nervositeit te groeien en de kinderen probeerden de naderende 
figuren te vertellen dat ze een andere groep moesten hebben.  Wij zouden toch 
geen spooktocht houden? Waar was die leiding nou eigenlijk? 

Toen gebeurde er ineens van alles en nog wat, met als gevolg gillende kinderen 
die ineens de meest verassende dingen op zich af zagen komen, zich klem liepen 
in een reuze spinnen web , belaagd werden door dwergen en kettingzagen. 

Snel liepen ze door en kwamen uiteindelijk bij een vriendelijk uitziende heks 

terecht die in een magische kring van kaarsjes zat. Die wist de kinderen weer 
rustig te krijgen en beloofde de kinderen die bang waren naar het kamp te 

brengen en dat er dan verder niets met ze zou gebeuren. Wie niet bang was die 
mocht gewoon zelf verder lopen. 

Een aantal kinderen liep gezellig met de heks naar het kamp waar ze dan ook 
veilig aan kwamen. De anderen dachten dat ze het nu wel gehad hadden en 

liepen op eigen gelegenheid terug naar het kamp. Groot was de paniek toen ze 
ineens door de trollen belaagd werden….. 

Uiteindelijk is iedereen bij het kamp terug gekomen waar bij het kampvuur de 

sterkste en dapperste verhalen tevoorschijn kwamen. Later zijn de meesten toch 
wel gaan slapen al was het in de leidingtent ineens wel veel drukker dan de 

vorige nacht. Voor de leiding was er eigenlijk geen ruimte meer. 

;-) 

De volgende ochtend was het vroeg opstaan om de ochtendwandeling te gaan 
doen. Hierbij was het idee om de zon te zien opkomen. Jammer was dat die 

eigenlijk al opkwam voordat we gingen slapen. Dit onderdeel past beter in een 
winter programma maar al doende leert men. 
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Pinksterkampen door de jaren heen 

 

Van de redactie kreeg ik de vraag of ik iets wilde schrijven over de 

Pinksterkampen van “vroeger” (net of ik al heel oud ben!). 

Er is zo door de jaren heen best wel wat veranderd. Maar ja, een 

Pinksterkamp blijft toch een Pinksterkamp (PIKA), een kamp waar ik nog 

steeds graag mee naar toe mag gaan! 

Toen de Sealions werden opgericht, was er eigenlijk een probleempje: 

Wijk bij Duurstede viel in een Scouting regio waarbij de watergroepen nou 

niet echt dicht bij Wijk bij Duurstede liggen. Daarom is er destijds 

geregeld dat de Sealions bij een andere regio werd ingedeeld, dat is “Rijn 

en Lekstreek” geworden (tegenwoordig “Regio 3 rivieren”). 

Was dat niet gebeurd, hadden we misschien wel een PIKA gehad, maar 

niet zo dicht bij huis! 

De Sealions bestaan dit jaar 20 jaar, maar we zijn niet ook al 20 keer als 

groep mee geweest op PIKA. Volgens mij hebben we eigenlijk pas 18 keer 

mee gedaan met het kamp. 

Het eerste jaar was PIKA waarschijnlijk al geweest, of anders te snel om 

nog te regelen.  

Het tweede jaar is de Wilde Vaart van toen een dag wezen kijken om te 

zien of het PIKA voor onze groep misschien ook wel wat was. Ze hebben 

toen één dag met de wedstrijden meegedaan, maar zijn niet echt op kamp 

geweest. 

Toen we in 1995 voor het eerst met de Sealions mee deden met PIKA, 

waren dat alleen nog maar de Verkenners en de Wilde Vaart. We gingen 

toen allemaal met een eigen koepeltentje en we hadden één bungalow 

tent (zo'n oranje jaren 80 ding) waar in werd gekookt en gegeten, we 

waren toen ook maar met een kleine groep. Hoeveel zou ik echt niet meer 

weten.  

Destijds hadden we twee boten, één van ons zelf en één te leen. Voor het 

kamp hadden we volgens mij nog één extra boot geleend. Verder hadden 

we niks, geen kano's en geen sleper. Het slepen gebeurde met een 

buitenboordmotor, die echt loeizwaar was (ik kan het weten, het ding 

moest er natuurlijk af voor de wedstrijden en moest naar de tent worden 

gesjouwd). 
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Het kampterrein zag er toen heel anders uit dan nu, tegenwoordig staan 

we onderaan de dijk aan het strandje (de helft van het strandje), maar 

vroeger was er alleen maar dat strandje (we konden het hele strand 

gebruiken), geen speeltoestellen, springkussen, catering of golfbaan.  

We stonden toen nog bovenaan op de dijk, wat wel erg prettig was, want 

er zijn wel jaren geweest dat het redelijk hoog water was en dat je van 

onder aan de dijk door het water moest waden om bij de boten te komen. 

Langzaam maar zeker is het terrein veranderd in een evenemententerrein 

waar steeds minder ruimte is voor ons Pinksterkamp. Elk jaar dat we er 

nu komen is er wel weer wat veranderd, soms positief (spring kussen, 

speeltoestellen, patatkraam, redelijk sanitair, etc.) maar helaas ook wel 

negatief (met hoog water hebben we een serieus probleem, er mag steeds 

minder en de ruimte wordt steeds kleiner). 

In de loop van de jaren zijn we met een steeds grotere groep op kamp 

gegaan, zeker toen er jaren terug ook een apart spelprogramma kwam 

voor de Dolfijnen. Ook onze vloot is steeds groter geworden, inmiddels 

gaan we met vijf lelievletten, één vreemde polyester zeilboot, vier kano's 

en een ware sleper op kamp. 

Waar we vroeger alle spullen in de boten meenamen, hebben we 

tegenwoordig een vrachtwagen nodig om alle materialen mee te nemen. 

Dit jaar hadden we maar liefst TIEN !!! tenten bij ons. De keuken staat 

sinds enkele jaren in een eigen tent, want ook de manier waarop het eten 

klaar wordt gemaakt is erg veranderd zo door de jaren heen. Vroeger 

werd er door de kinderen onder begeleiding van hun leiding gekookt. Dat 

was een beetje lastig want eigenlijk pastte dat niet in het best wel drukke 

programma. 

De laatste paar jaren gaan we op kamp met een aparte kookstaf. Dit jaar 

bestaande uit vijf personen (super gedaan trouwens!!!). 

Al die tenten die mee gaan moeten ook opgezet worden, toen we met 

steeds meer mensen op kamp gingen, moesten er dus ook steeds meer 

tenten opgezet worden.  

Vroeger zette iedere bak zijn eigen tent op en zorgde de leiding dat de 

groeps/kook tenten op werden gezet. Maar omdat we steeds meer spullen 

mee gingen/moesten nemen, die eerst allemaal uit de boten moesten 

worden gesjouwd, kwam het steeds vaker voor dat we met z'n allen nog 

bezig waren met tenten opzetten terwijl het al donker was en verlichting 

op het kampterrein was er vroeger nog niet natuurlijk! 
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Omdat we het niet erg prettig vonden om tot laat in de avond tenten op te 

zetten en de keuken klaar te moeten zetten hebben we op enig moment 

besloten om de tenten en kookspullen al ’s middags naar Maurik te 

brengen. Eerst met een aanhanger, later met de vrachtwagen (met dank 

aan Stefan en De Rooy transport uit 't Goy). Ook gingen en gaan (bedankt 

opbouwteam!) er dan mensen mee om alvast de tenten op te zetten, 

zodat de kinderen direct bij aankomst hun tentje kunnen indelen. 

Het Pinksterkamp is behalve erg gezellig ook een sportieve 

aangelegenheid, tijdens het kamp worden ook de regionale zeil-, roei- en 

wrik wedstrijden gehouden, daar is in al die jaren niks aan veranderd. 

De eerste paar jaar waren wel een beetje schraal, we wonnen wel eens 

medaille of prijs bij het onderhoud, maar niet echt veel. Dat veranderde in 

2001 toen we het bij het zeilen erg goed deden, zo goed zelfs, dat we 

voor het eerst met één van onze zeilboten (de 21, inmiddels verkocht) 

naar de landelijke zeilwedstrijden mochten. Die prijs smaakte naar meer 

bij veel mensen en sindsdien doen we aardig mee om de prijzen! In 2003 

en 2004 mochten we ook naar de Landelijke zeilwedstrijden en dit jaar is 

het de bemanning van de Verkenner boot 1222 gelukt om dit te halen!!  

Waar wij als groep eigenlijk de laatste tien jaar echt goed in zijn geweest, 

is het onderhoud, als ik me niet vergis hebben we in de laatste tien jaar 

vijf keer de prijs gehad voor mooiste vloot en daarnaast ook veel prijzen 

voor mooiste boot! 

Ik kan nog veel meer vertellen over de Pinksterkampen, maar dan ga ik 

jullie vervelen ben ik bang!  

Ik hoop dat we nog vele jaren met onze groep mee kunnen doen aan het 

Pinksterkamp, want het gaat nooit vervelen! 

Gerben 
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Kampstress   
 

Het is de laatste ochtend op PiKa, wel wat moe na meerdere dagen -en 
nachten-kamp. Tijd voor het vertrek van de langeafstandsroeiers. Gaat 

het wel lukken en op tijd, denkt mijn kampleiderspet?  
Misschien zelf maar afzien van het roeien... geeft wat rust voor de 

deelnemerspet. Ik heb al direct iemand gevonden om mijn plaats in te 
nemen. Hier en daar nog een wijziging in de bezetting van de boten 

doorvoeren. Mijn taak en pet nu de wedstrijdleider al op de oven bezig is.  

 
Maar waar blijven de Orca’s. O ja ik heb nu ook de Orcaleiding pet want 

ons Orcaleidinggeheugen is er niet deze morgen. De Orca’s zijn ook moe 
maar met enkelvoudige instructies lukt het de boten vaarklaar te krijgen.  

 
Nu is er bij de oudjes geen roerganger. Dan toch maar zelf roeien en mijn 

vervanger aan het roer. Heerlijk even een stukje roeien en maar zien hoe 
alles is erbij staat bij terugkeer.  
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Hoe overleef ik .... 

De organisatie van een zomerkamp? 

 
Zomerkamp… Hoe ga ik dat doen? Wat moet ik überhaupt doen? De 

zweetdruppeltjes lopen al over mijn hoofd bij het idee alleen al. Waarom 
had ik dit ook al weer verzonnen? Moest ik dit nou zo nodig enthousiast 

neerzetten bij de ouders toen we de agenda bespraken begin van dit jaar? 
Nu kan ik niet meer terug. Dat realiseer ik me ook wel, maar ik heb 

gewoon geen idee waar ik moet beginnen!  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Daar moest ik mee beginnen; de locatie. Maar ja, waar dan? En hoe? 
Tenten, of een gebouw? Met water of zonder water? Gelukkig ben ik niet 

alleen en heb ik een team achter me staan waar ik op kan rekenen. Dus; 
met tenten en aan het water. Maar waar vind je dat?  Dus dat betekende 

even zoeken. En nog even zoeken… en nog even en… Nou ja, om een lang 
verhaal kort te houden, na een lange tijd zoeken vonden we dan éindelijk 

de perfecte locatie. Rotterdam, een locatie met een eigen, grote kampplek 
aan het water, met schaduw, zon, een tal van mogelijkheden én een eigen 

kampvuurkuil.  

Oké, dat was dat. Maar wat nu? 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Elke keer als we vergaderd hebben, denk ik dat we echt ver zijn, soms wel 

dat we bijna klaar zijn voor kamp. De vergaderingen zijn ook echt nuttig; 
taken verdelen, thema bespreken en vooral heel veel brainstormen. Maar 

ja dat thema; dat moet uitgewerkt. Wat een gedoe zeg! Misschien ligt het 

ook wel een beetje aan mij, maar dat thema wordt helemaal uitgedacht 
tot het allerlaatste… Ondertussen vordert het kamp beetje bij beetje. 

 

- Thema verzinnen 

- Vergadering plannen 

- Brief schrijven 

- Locatie regelen 
 

 

- Vergadering met het team plannen 

- Vergaderen 

- Thema uitwerken 
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Iedereen heeft een  brief gehad en de inschrijving is geopend. Nu moet 

het vast gaan lopen… Niet dus 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Ja, weer herinneren. Want hoe enthousiast ik ook ben, dat lijkt nog niet 

op alle leden over te komen. Dus dat betekend herinneren, herinneren  en 

herinneren. Praten over kamp tijdens de opkomst, praten met de ouders 

na de opkomst, nog een mailtje… Ik vraag me af wanneer men gek wordt 

van me. Maar uiteindelijk heeft iedereen laten weten dat hij mee gaat of 

helaas niet kan. Maar dan zijn we er nog niet. Met nog ongeveer één 

maand te gaan, is er echt nog een lijst met dingen die moet gebeuren. Ik 

moet eerlijk toegeven dat nu ik weet wie er mee gaan, ik nog 

enthousiaster ben, het kamp krijgt vorm.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Zie je, dat is nog een hele waslijst! Maar als dat allemaal gebeurd is, zijn 

we er bijna. Nog even en we kunnen op kamp. 

- Brief naar de leden 

- Formulier op sol maken 

- Kampterrein bezoeken/ bekijken 

- Kamp promoten op de opkomst 

- Materiaallijst maken 

- Taken controleren op vergadering 

- Herinneringsmail sturen naar de 

leden 

-  

 

- Kampboekje maken 

- Spelletjes afmaken en controleren 

- Leden-info controleren 

- Menu maken 

- Themamateriaal regelen/maken 

- Paklijst leden maken  

- Kampmateriaal regelen 

- Boodschappenlijst maken 

- Laatste informatie naar de leden 

sturen 

-  
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Je zult wel begrijpen  dat als we eindelijk op kamp zijn, de leiding toe is 

aan rust en stilte  

Dan rest mij als laatste nog om jullie een geweldige, fijne vakantie te 

wensen. Geniet van de vakantie, kamp, de zon en zo nu en dan een 

ouderwetse spelletjesmiddag als het weer eens regent…  

Nadja 

- Boodschappen doen 

- Aanhanger en auto´s inpakken 

- Weekendtas inpakken 

- Tanken (Als het wijzertje bijna op 

de helft staat) 
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De patatzak of frietbuil 
 

Bouwbeschrijving 
 

Om zelf een friet te maken, heb je het volgende nodig:  

een stuk zwart landbouwplastic van 3x3 meter  
een rol stevig plakband zoals ductape  

drie tentharingen  
een stuk touw.  

Leg het stuk plastic neer zoals op de 
afbeelding hiernaast, en plak volgens de 

tekening het plakband op het plastic (met 
dikke rode lijnen aangegeven). Alle kracht 

komt straks op de top, het punt dat 
aangegeven is met een B. Hier moet het 

plastic dus goed verstevigd zijn met plakband.  
Bij het neerzetten van de frietbuil kun je het 

punt B van je tent aan een laaghangende tak 
ophangen. Je kunt de tent ook ophangen aan 

twee stokken die schuin staan, en bovenaan 

elkaar zijn gebonden. Dit noemt men ook wel een 
"A-stok". Zet daarna de tent met het voeteneind 

naar de wind gekeerd neer. Op de drie punten, 
aangegeven met een A, bevestig je de tent aan 

de grond. Daarna sla je de twee losse flappen 
naar binnen; die vormen je grondzeil.  

Door een extra stuk plakband van A naar A te 
plakken (aangegeven met een paarse stippellijn), 

kun je een deur voor je tentje maken. Knip het 
plastic dan in van B naar C, en maak vervolgens 

niet het punt B, maar het punt C aan een 
laaghangende tak vast. Wanneer je na het de 

eerste keer opzetten, de grondzeilen aan elkaar 
vastplakt, kun je de tent de volgende keer 

makkelijker opzetten. Probeer de wanden van de 

friet zo strak mogelijk op te zetten.  
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De pen 
 

Hoi allemaal,  

 
Ik ben nog niet zo lang bij scouting maar ik denk dat veel van jullie mij 

wel al kennen. Ik ben Inge La Rivière, ik ben 47 jaar. Ik heb twee 
kinderen op scouting: Ynte bij de Verkenners en Tamar bij de Dolfijnen. 

Dankzij Ynte of eigenlijk Jip ben ik met veel plezier actief bij scouting. 
Ynte ging ooit mee toen Jip geïnstalleerd werd en ging daarna zelf op 

scouting. Toen Tamar ouder was ging ze ook. Ik hing al steeds rond en 
vond eigenlijk wel dat de Orca’s leukere dingen deden op zaterdag dan 

ikzelf. Maar ja, wanneer je moeder er bij is, is het misschien niet leuk. 
Gelukkig vond Ynte het een goed idee dat ik mee ging draaien.  

 

Als kind heb ik ook op scouting in Utrecht gezeten. Volgens mij om aan 
mijn sociale vaardigheden te werken. Dat is toen maar beperkt gelukt. 

Eerst zat ik bij landscouting en heb ik kort bij de kabouters gezeten. Bij 
gebrek aan meisjes werden we toegevoegd aan de welpen en daar ben ik 

langere tijd bij geweest. Ik heb het daar tot 'helper' geschopt een soort 
‘tipper’. Toen het gebouw afgebrand was ben ik nog kort bij een andere 

vereniging geweest, maar kon daar niet wennen. Als puber ben ik ook nog 
kort waterpadvindster bij de Wilhelmina geweest. Ik was toen zo verlegen 

dat ik mij alleen nog de voeten aan boord kan herinneren.  
 

Ik ben de helft van een eeneiige tweeling (met 99,9999% zekerheid want 
we hebben het laten onderzoeken) en ik heb op het sociale vlak op mijn 

tweelingzus gesteund en geleund in de veronderstelling dat het meer haar 
talent was dan het mijne. Toen zij 12 jaar geleden een paar jaar in  

Maleisië ging wonen heb ik tegen mijzelf gezegd dat ik het zelf moest 

gaan doen. Die opdracht, de hulp van mijn kinderen - een veiligere 
leerschool kun je je niet voorstellen - en nu dan Scouting. Scouting is  

ook een veilige leeromgeving en het cliché ‘je krijgt er zo veel voor terug’ 
is echt waar. Zien dat kinderen dingen leren en dat je ze daarbij mag 

helpen is heel mooi en fijn.  
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Naast Scouting ben ik druk met werk, gezin, hardlopen, roeien, school en 

meer. Niet noodzakelijkerwijs in deze volgorde. Ik wil ook nog graag leren 
zeilen en soms wordt ik door een ervaren zeilscout meegevraagd. Dank! 

Meezeilen kan ik denk ik wel, maar zelf bepalen wat er aan boord gebeurd 
is nog een uitdaging. Toch heb ik in twee jaar echt heel veel geleerd. Ik 

durf veel meer, ook op mijn werk, op school en in groepsverband. Ik ben 
blij dat ik deze uitdaging ben aangegaan!  

 

Ik geef de pen door aan...Owen onze Mr Hike (ik ben co)...  
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Moppen 
 

Hoe kun je zien of er een olifant onder je slaapzak ligt? 
Het plafond van de tent is zeer dichtbij. 

 
Hoe laat is het als een olifant in je kano zit? 

Tijd voor een nieuwe kano. 
 

Ken je de mop van de twee scouts die naar Spanje gingen? 
Ik ook niet! 

 
De hopman was aan het uitleggen aan de Scouts hoe te overleven in de 

woestijn. 
"Wat zijn de drie belangrijkste dingen die je moet meenemen voor het 

geval je verdwaalt in de woestijn?" vroeg hij. Verschillende handen gingen 

omhoog, en veel belangrijke dingen werden voorgesteld zoals voedsel, 
lucifers, enz. 

Dan steekt een jonge Scout steekt hand op. 
"Ja Johnny, wat zijn de drie belangrijkste dingen die je mee zou nemen? 

'vroeg de hopman. 
Johnny antwoordde: "Een kompas, een fles met water, en een spel 

kaarten." 
"Waarom is dat Johnny?" 

Johnny antwoordde: "Het kompas is om de juiste richting te vinden en het 
water is om uitdroging te voorkomen. ..." 

"En hoe zit het dek van kaarten?" vroeg de hopman. 
"Nou, meneer, zodra je Solitaire begint te spelen, is er altijd iemand om 

achter je te komen staan en te zeggen: 'leg die rode negen op de zwarte 
tien!"' 

Stappen om een kampvuur te bouwen 

Sprokkel dode takken bij elkaar en verklein naar handbare stukken 

Verbind linkerduim. 
Hak grote stammen in kleinere stukken. 

Verbind linkervoet. 
Maak een structuur van de stukken hout (waaronder die in je hand zitten). 

Steek een lucifer aan. 
Steek een lucifer aan. 

Herhalen "Een Scout is vrolijk" en Steek een lucifer aan.. 

Plaats het vuurtje onder het structuur van de stukken hout , voeg hout 
fragmenten, en blaas zachtjes in de basis van de vlammen. 

Breng brandzalf toe aan je neus. 
Wanneer vuur brandt, verzamel meer hout. 

Als vuur goed brandt, voeg alle overige brandhout. 
Na het onweer voorbij is, herhaal je de bovenstaande stappen. 
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Waarom stak de kip de weg over? 
 

Shrek: Urrrrrp - Welke kip? 

• Darth Vader: Omdat het de kracht van de Dark Side niet kon weerstaan 
• Lord Baden-Powell: Om een weg oversteken badge te verdienen. 
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Kampimpressies  
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