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sponsors 

 

Afgelopen tijd hebben een aantal bedrijven ons ook gesponsord door 

middel van materialen. Die willen we hierbij ook graag bedanken. De 

volgende bedrijven hebben ons gesponsord: 

- De Karwei – heeft de verlichting in het trappenhuis bij ons 

clubgebouw gesponsord. 

-  

- Tegelcentrum de Klomp – de saus voor op de muren van het 

clubgebouw. 

 

- Asschat disign Leusden – materiaal voor het clubgebouw. 

 

- Lidl – boodschappen PIKA. 

 

- Tiggi’s corner – Aardappelen I-Scout. 

 

- Feestkleding356 – 75 euro shoptegoed. 

 

- Weustink – EHBO-tassen voor de dolfijnen. 

 

- Pannenkoekenhuis Rozeboom – gratis midgetgolf voor het 

dolfijnenuitje. Lees hier meer over verderop in deze nieuwsbrief. 

 

- Van Schuppen – Zijl voor in het theorielokaal. Een gratis stuk vinyl 

van 165 breed en 4 meter lang. 
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Stukje van de redactie 
 

Iedereen heeft zijn best gedaan om een gewone opkomst te beschrijven. 
Inmiddels hebben we zoveel bijzondere opkomsten dat de doodgewone 

opkomsten speciaal zijn geworden en dus niet te beschrijven.  
 
Er staat ons weer een leuk en druk nieuw jaar te wachten met goed nieuws van 

het bestuur.  
 

Ook wensen we de nieuwe leden van de leiding heel veel Scoutplezier.  
 
Wij wensen jullie hele fijne feestdagen en een fantastisch nieuw Scoutingjaar in 

2014 !  
 

Susan van Grinsven 
Dunja  Kuenen 
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Activiteiten  

Januari 

Vrijdag 24 januari  Nieuwjaarsbowlen staf/stam (admiraliteit) 

Februari 

2 februari    Poolnachthike 

15 februari    Sluiting thema van de Dolfijnen 

22 februari    Levend cluedo door dolfijnen en orca’s 

(iedereen kan mee doen.) 

15 t/m 23 februari  Voorjaarsvakantie 

Maart 

1 en 2 maart   Leidingweekend 

Vrijdag 7 maart   Theorie 

Zaterdag 8 maart  Opening nieuwe thema bij de Dolfijnen 

Zaterdag 8 maart  Iscout 

Vrijdag 28 maart   Vlootraad (admiraliteit) 

Zaterdag 29 maart  Reddingsvesten controle 

Zaterdag 29 maart  Scouting got talent 

 

April 

11 t/m 13 april   Zeilinstructie weekend 16+ (admiraliteit) 

19 april    Sluiting thema bij de Dolfijnen 

26 april    Koningsdag 

26 april t/m 4 mei  Meivakantie 

Mei 

3 en 4 mei    Citromobile 

zondag 4 mei   Dodenherdenking 

zaterdag 24 mei   Praktijkdag  1 (admiraliteit) 

 

Juni 

6 t/m  9 juni    Pinksterkamp 

zaterdag 14 juni   Klap over de lek 

21 en 22 juni   Zeilkamp 1 (admiraliteit) 

 

19 juli t/m 30 augustus  Zomervakantie 

21 t/m 31 juli   Nawaka voor verkenners en wilde vaart 
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September 

6 september   Dolfijnenavond 

19 t/m 21 september  MTC 

Vrijdag 26 september  Theorie 3 (admiraliteit) 

 

Oktober 

4 en 5 oktober   zeilkamp 2 (admiraliteit) 

18 oktober    Dolfijnenuitje 

25 oktober    Praktijkdag 2 (admiraliteit) 

18 t/m 26 oktober  Herfstvakantie 

31 oktober    vlootraad 

November 

1 november   Opening nieuwe thema van de dolfijnen 

29 november   Sinterklaas bij de Dolfijnen 

December 

20 t/m 22 december  Kerstkamp dolfijnen 



 
8 

Van de voorzitter 
 

Beste mensen, 

Weer zo'n fijn Scoutingjaar voorbij, maar er staat ons ook weer een mooi 

jaar te wachten. 

Maar nog meer goed nieuws. Ook dit jaar gaan we niet over tot 

contributieverhoging. Dat kan natuurlijk niet zomaar, ook voor ons wordt 

alles duurder. Door wat minder uit te geven en wat inkrimpen op de 

reserveringen denken we dat we het gaan redden.  

Daar moeten we natuurlijk nog wel iets extra's voor doen. Zo moeten we 

wat langer met het materiaal omgaan en dus er zuiniger en voorzichtiger 

mee om gaan. Wat extra klussen om dingen op te knappen, zodat we ze 

langer kunnen gebruiken. Denk ook eens aan de verlichting, doe niet alle 

lampen aan in het grote lokaal als je alleen maar iets moet pakken en doe 

het weer uit als je klaar bent. 

Ook moeten we zorgen dat ons ledenaantal in elk geval gelijk blijft, maar 

beter nog wat groeit en dan ook nog leiding erbij. Dus mensen als jullie 

kandidaten weten, laat ze een keer kijken bij ons of misschien wil jezelf 

wel leiding worden. 

Denken jullie nog aan de sponsorkliks, bestellen via: 

http://www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=3527&nbta=0512. Met 

een paar klikken extra help je ons. 

Of wordt lid van 'Vrienden van de Sealions'. 

Zo zie je maar dat je de club op allerlei manieren kunt helpen.  

 

Ondertussen krijgen we van veel ouders ook hulp, zoals klussen en rijden 

naar activiteiten. En die hulp is prachtig. Iedereen alvast bedankt. Ook zo 

besparen we geld, maar belangrijker nog het geeft verlichting van het 

werk van andere vrijwilligers. Dus we hopen dat jullie je in blijven zetten 

voor het goede doel. 
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Brengt mij meteen op een heikel punt. Waardering uitspreken voor elkaar, 

dat doen we zeker veel te weinig. Op vrijwilligersdag kregen we een mail 

van een van onze leden met een stukje waardering voor het bestuur, dat 

voelde meteen goed en had ik meer zin om die zaterdag aan de gang te 

gaan. Maar dat mailtje geldt natuurlijk voor ons allemaal. Ik ga jullie nu 

niet allemaal bedanken, maar ik ga vragen of jullie komend jaar wat extra 

willen doen. Probeer je oprechte waardering uit te spreken naar je 

medeleiding of andere vrijwilliger en doe dit het hele jaar, gewoon omdat 

het kan. 

 

Verder wens ik jullie een gewaardeerd jaar toe, 

Gert van Grinsven 
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Dokwerkers  
 

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 waterscouting. 

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. 

Door bovenstaande mail hebben diverse mensen zich al bij de Dokwerkers 

opgegeven. 
Met elkaar hebben wij al diverse klussen geklaard zoals, plafondplaten 

vervangen, luidsprekers en projectscherm opgehangen, etc. 
Ook zijn we bezig om de kanotrailer te verbouwen en gaan we ons bezig 

houden met het onderhoud van onze vletten. 
 
Nog steeds zoeken we dus mensen om ons clubhuis te onderhouden. Dus vindt u 
het leuk om de SeaLions te ondersteunen en is uw nieuwsgierigheid gewekt, 

neem dan contact op met Ben Hoogendoorn. 

 

 
Ben Hoogendoorn 
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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!  
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4 mei de Dodenherdenking 
 

We doen al zo lang mee als ik me kan herinneren. 

Eerst de stille tocht, welke eindigt bij de kerk waar we een erehaag 
maken. 

Na een pauze met de scouts verzamelen we weer op de markt. 

Nu echt de 2 minuten stilte. Als Scouting hebben we een belangrijke rol. 

We vormen de kring en zorgen dat de kransen en bloemen bij de juiste 
mensen komen. 

Ik weet nog goed dat ik zelf een welp was. 

Wat was ik zenuwachtig voor de dag. Zag je er wel netjes genoeg uit? 
Lukte de 2 minuten stilte? 

Maar het was ook een eer om mee te lopen. 

Wat voor mij de grootste eer was, was een bloemenkrans neerleggen. Dit 
heb ik enkele jaren samen met Miek de Jongh gedaan. 

Nico de oude schipper stond voor de groep. Een mooie rol leek me dat. 

Tegenwoordig sta ik nu 

voor de groep en eerlijk 
gezegd is 4 mei de enigste 

dag waarvoor ik me wel 
zenuwachtig maak. Het is 

en blijft een eer om mee te 
doen. Volgens mij voelen 

de leden nog hetzelfde als 
wat ik voelde als welpje. 

Ook de bloemen en 

kransen uitdelen blijft een 
bepaalde eer. Dit krijg ik 

regelmatig te horen. 

Hopelijk houden we deze 
traditie nog jaren vol. 

 

Groetjes, 

Niels 
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Het Dolfijnenuitje 
 

De kerstmuziek is alweer volop op de radio, buiten vriest het weer en wij 

hebben thuis al een aantal keer stamppot gegeten. En ook op Scouting is het 

winterseizoen weer begonnen. Hoewel het winterseizoen gekenmerkt wordt 

door gezelligheid, samen met anderen, spelletjes en gekke thema’s en 

misschien zelfs wel een kerstkamp, denk ik dat heel veel van jullie het met me 

eens zullen zijn; het zomerseizoen is het allerleukste!  

Maar dat lijkt al weer zover weg nu we weer volop aan het schuren zijn, de 

eerste lagen verf al op de boten zitten en het nieuwe thema bij de Dolfijnen al 

een poos bezig is.  De Dolfijnen sloten hun zomerseizoen op een feestelijke 

wijze af en namen daarbij ook een beetje afscheid van hun oudste 

groepsgenoten, die de week erna overvlogen naar de Orca’s.  

Op zaterdag 2 november, om 1 uur verzamelden alle Dolfijnen zich voor het clubgebouw. 

Allemaal zouden ze mee gaan naar hét Dolfijnenuitje van 2013. Alleen Bram kon niet 

mee, hij was ziek geworden en hoe graag hij ook wou, hij kon niet mee. Dat viel 

natuurlijk meteen op en Bram werd al in de eerste minuten gemist door de groep. Dat 

was jammer dat hij niet mee kon!  

Iedereen kreeg een zakje snoep met een klein cadeautje voor onderweg en ook elke auto 

kreeg een echte, officiële Dolfijnenuitjes CD mee. Daar gingen we dan, met 4 auto’s op 

weg naar IJsselstein.  

In IJsselstein aangekomen hebben we eerst twee uur in het bos 

rondgebanjerd. We hebben levend Stratego gespeeld.  Hierbij 

gaat het er om dat je de vlag van de andere partij als eerste 

vindt, eigenlijk net als bij het bordspel, maar dan in het echt. 

Dit was best wel een beetje spannend en ook niet altijd even 

makkelijk. Weten we wel zeker dat de andere partij niet vals 

speelt en de vlag niet begraven heeft? Uiteraard zijn onze 

Dolfijnen goudeerlijk en kon de vlag toch telkens weer 

gevonden worden.  Gelukkig hadden we ’s avonds geen 

afspraak in een sjiek restaurant, want we waren na het eerste 

potje al echt vies.  

Ruim twee uur hebben we buitengespeeld. Hoewel 

het begin november best koud kan zijn, viel het door 

al het rennen en zoeken best wel mee. Maar dit 

betekende niet dat we al naar huis gingen, 

integendeel. We mochten nog midgetgolven. Het 

bedrijf waar we dat deden, was bezig met het 

aanleggen van een nieuwe baan, maar de oude baan 

was er gelukkig nog.  

Het werd al een beetje donker terwijl we 

aan het midgetgolven waren en bij de 

laatste ‘hole’ moesten we echt goed turen om te zien of we de  

bal er al in hadden gekregen. Maar het is uiteindelijk iedereen 

gelukt om alle  banen 

Ook de honden werden enthousiast van 
ons  spel 

Bijna! 

‘Hole in one?’ 
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succesvol af te sluiten. Soms met een ietsiepietsie vals  spelen, maar ja, dat 

vertellen we natuurlijk aan niemand! 

 

 Na al dat buiten spelen en het midgetgolven op topsport-

niveau was iedereen inmiddels een beetje hongerig en nu ook 

wel een beetje koud geworden. Gelukkig 

konden we opwarmen in het 

Pannenkoekenhuis dat ook het 

midgetgolven had verzorgd. Daar hebben 

we met elkaar heerlijke pannenkoeken 

gegeten. We kregen allemaal een grote 

pannenkoek die we mochten versieren 

met stroop, suiker, hagelslag en 

rozijntjes. De een deed er alleen stroop 

op, terwijl degene naast hem juist alles 

op zijn pannenkoek probeerde. 

Gelukkig is dat ook heel lekker! Voor wie na al deze lekkernij 

nog niet genoeg had gehad, was er nog een pannenkoek. Wat 

kunnen de Dolfijnen lekker veel eten zeg!  

 Als afsluiter mochten we allemaal kiezen uit een ijsje.  

Met volle buiken hebben we nog even in het donker in de speeltuin gespeeld 

achter het restaurant, maar niet te lang, want anders stonden alle pappa’s en 

mamma’s alweer op ons te wachten op het clubgebouw.  

 

Terug op het clubgebouw, hebben we nog even met elkaar afgesloten en de 

oudsten van de groep gedag gezegd. Dit was immers hun allerlaatste keer bij de 

Dolfijnen. We zullen jullie ontzettend missen bij onze groep! Dank jullie wel voor 

alle gezelligheid! We hopen dat ze allemaal een super leuke, leerzame, gezellige 

en scoutastische tijd hebben bij de Orca’s.  

En toen vlug met pappa en mamma mee naar huis, nog even douchen en dan 

snel naar bed. Want moe waren we wel na zo’n leuke, gezellige, lange dag.  

Volgend jaar weer! We kijken er nu al naar uit! 

Nadja 

Een tafel vol 

Pret aan tafel 

Vooruit dan; voor deze ene 
keer mag je met je eten 

spelen 
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Nieuwe leden bij de Dolfijnenleiding !  
 

2014 gaat de Dolfijnengroep in met twee nieuwe leden 

bij de leiding! Sergei was eerst lid van de SeaLions en 

is na een korte pauze terug als leiding. Rik hielp ons 

van de zomer al mee tijdens het varen, maar is nu 

helemaal actief als leiding en komt hij samen met 

Gideon, zijn zoontje elke week richting scouting.  

We zijn erg blij dat deze enthousiaste, energieke 

leiding ons team is komen versterken! Ze helpen al 

enkele maanden mee in de groep en zijn niet meer 

weg te denken. We zien uit naar jullie inbreng in ons 

programma.  

Marnix en Wouter, dank jullie wel voor jullie inzet de 

afgelopen jaren. We wensen jullie heel veel succes met 

jullie nieuwe studie en hopen dat jullie snel nog eens langs 

komen.  

Ook willen we de ouders die ons afgelopen seizoen 

geholpen hebben ontzettend bedanken. Dankzij hun 

hebben we een onvergetelijke zomer gehad. Dank jullie 

wel!  

 

Robert en Nadja  

 

Installatie van Rik als 
Dolfijnenleiding 

Sergei 
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Zaterdag 
 

Sinds ongeveer een jaar, zit mijn zoon Gideon bij Scouting Sealions, bij de 

Dolfijnen. In het begin nog wat onwennig, want er zijn allemaal nieuwe 
kinderen. Kinderen die elkaar allemaal wel al kennen, maar Gideon nog 

niet. En dan is vriendjes maken best lastig! Daar komt bij dat Gideon zijn 
beste maatje bij ons in de straat woont en daar wil Gideon 

zaterdagochtend ook zo graag mee spelen! Zo was het dus niet altijd 
makkelijk om hem naar Scouting mee te krijgen, maar als hij daar 

eenmaal was, was alles vergeten, want Scouting is gewoon leuk! 

 
In het begin van de zomer, de Dolfijnen waren alweer volop aan het 

kanoën, vroeg Nadja een keer of ik niet mee kon, ze hadden te weinig 
leiding. Ik ben toen enthousiast meegegaan, en vond het geweldig! 

Daarom heb ik mijzelf toen maar meteen opgegeven als reserveouder, 
zodat ze (hopelijk) vaker vroegen of ik mee ging. Dat gebeurde en ik 

merkte dat Gideon het ook helemaal geweldig vond als papa mee ging. 
Nooit heeft hij meer gezegd dat hij liever met zijn vriendje ging spelen. 

 
Gaandeweg merkte ik dat ze bij de Dolfijnen wel wat extra vaste leiding 

konden gebruiken…en dan begint het te kriebelen...Na voor mezelf wat 
voors en tegens tegen elkaar te hebben weggestreept, heb ik tijdens de 

memorabele seizoenssluiting voorzichtig tegen Ben Hoogendoorn gezegd 
dat ik misschien wel vaste leiding wilde worden. Nou, dat heb ik geweten, 

Gert van Grinsven, die toch zeker twintig meter verderop zat, draaide 

meteen zijn hoofd mijn kant op en begon te grijnzen. Hier kom ik dus niet 
meer onderuit dacht ik nog. Maar ik had al gemerkt dat de Sealions een 

leuke club mensen is, dus ik had geen spijt van mijn aanbod. Helemaal 
niet toen er tijdens de bbq een poging tot omkoping werd gedaan met een 

heerlijke koude Hertog Jan! 
 

Inmiddels ben ik al weer een tijdje leiding en ik weet ondertussen al wat 
bakboord is en wat stuurboord en er valt nog veel meer te leren, maar het 

belangrijkste voor mij is dat ik elke zaterdag met mijn jochie op de fiets 
stap en op de oven samen een hele leuke middag heb. Dat, samen met 

die fantastische ploeg mensen, maakt voor mij elke zaterdag een speciale 
dag. 

 
Rik Heine 
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Een doodgewone opkomst 
 

Deze uitgave van de clubkrant gaat over bijzondere opkomsten. Dan is 

het lastig kiezen waar we over kunnen schrijven, vrijwel iedere opkomst is 

bijzonder. Vandaar deze poging om een juist een willekeurige opkomst te 

beschrijven. Daarvoor heb ik de opkomst van 23 november geprikt. 

En daar ging het weer mis. Ook deze opkomst werd speciaal. Dat bleek al 

toen we op de steiger deze snuiters tegen kwamen. 

 

Een paar Pieten die waren ontsnapt aan de Zwarte Pieten problemen die 

elders gemaakt werden. Tijdens deze opkomst halen we Sinterklaas 

binnen! 
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Daarvoor hebben we de boten leuk 

versierd.  

Omdat de vlet van de Orca’s al binnen lag, kregen wij een lift van de 

Wabberwyn, een klassieke Friese zeilboot die ook was versierd. Daarmee 

voeren we naar de haven en  zagen zo de grote stoomboot binnenvaren. 
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Op de kanten was het een drukte van jewelste. Op het water viel het dan 

nog wel mee,  we konden alles goed en van dichtbij bekijken. 

 

De strooipieten deden hun werk ook grondig en de Orca’ s kregen ook een 

hele lading pepernoten te pakken 

 

Zoals altijd vloog ook nu weer de tijd en moesten naar onze thuishaven 

terug 
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varen.

 

De boten weer netjes in een rij leggen voor de sleep. Dat is natuurlijk zo 

gebeurd. Na afloop hebben we de andere boten ook van de losse 

onderdelen en de masten ontdaan zodat ook deze boten uit het water 

konden worden getakeld. 

Zo maar een kort stukje over een dood gewone opkomst, niks speciaals 

aan …. 
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De pen 
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