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Stukje van de redactie 
 

Een nieuwe nieuwsbrief betekent meestal het einde van een periode. Ditmaal 
zijn we alweer aan het einde van een geweldig scouting jaar. We hebben met 
zijn allen denk ik een druk scouting jaar gehad. Een jaar met mooie successen 
en soms lastige momenten. Dit alles heeft ons als groep dichter bij elkaar gebracht.  
 
Een persoonlijk hoogtepunt blijft voor mij ieder jaar weer het pinksterkamp. Één groot kamp samen 
met alle andere groepen uit onze admiraliteit (lees hier verderop meer over). Dit is altijd een mooie 
gelegenheid om oude kenissen en vrienden weer te spreken en bij te praten. Naast alle zeil-, roei- en 
wrikwedstrijden is dit altijd een weekend van gezelligheid, waar we dit jaar ook nog eens goed van 
ons hebben laten horen.  
 
Maar het jaar zit er nog niet op! Zoals jullie weten zijn de boten weer het water uit en is het tijd voor 
het jaarlijkse ondehoud waar we allemaal keihard mee aan de slag gaan! Voor sommige speltakken 
staat er nog een gewldig kerstkamp op de planning!  
Dus niet getreurd, het einde van een prachtig jaar brengt een nieuw jaar met zich mee die hopelijk 
net zo scouttastisch wordt! 
 
Ik wens jullie alvast een hele fijne feestdagen en een gelukkig jaar! Tot volgend jaar! 
 
Namens de redactie, 
Sergei van der Hoef 
 

 

Noord, oost, zuid, 

west, op het water 

voel ik mij het best! 
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Planning 
Januari 

19 december t/m 3 januari Kerstvakantie 

zaterdag 30 januari  Gezamenlijke opkomst 

 

Februari 

zaterdag 20 februari  Zwemmen 

 

Maart 

Zaterdag 5 maart   Iscout 

Vrijdag 18 maart   Theorie examen (admiraliteit) 

18 t/m 20 maart   Leidingweekend 

 

April 

16 en 17 april   Zeilweekend 16+ (admiraliteit) 

vrijdag 22 april   Koningsspelen 

woensdag 27 april  Koningsdag 

 

Mei   

woensdag 4 mei   Dodenherdenking 

7 en 8 mei   Citromobile 

13 t/m 16 mei   Pinksterkamp 

 

Juni 

zaterdag 4 juni   Klap over de lek 

zaterdag 4 juni   Praktijkdag 1 (admiraliteit) 

25 en 26 juni   Zeilkamp 1 (admiraliteit) 

 

Juli/augustus 

2 juli    Seizoenssluiting 

9 juli t/m 21 augustus  Zomervakantie 

11 t/m 15 juli   Dolfijnen zomerkamp 

 

September 

zaterdag 10 september  Ouder orca dag 

16 t/m 18 september  MTC 

Vrijdag 23 september  Theorie 3 (admiraliteit) 

24 en 25 september  Volvobeurs (onder voorbehoud) 

 

Oktober 

1 en 2 oktober   Zeilkamp 2 (admiraliteit) 

15 oktober   Dolfijnenuitje 

zaterdag 29 oktober  Praktijkdag 2 (admiraliteit) 

 

November 

19 november   Sinterklaas intocht 

26 november   Begin onderhoud 

 

December 

3 december   Sinterklaasopkomst dolfijnen 

 

Beter 1 vlet in het water dan 10 op de 

kant! 
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Even voorstellen 
 

Deze enthousiasten leden zijn sinds kort onderdeel gaan uit maken van ons onmisbare stafteam, ze 

stellen zichzelf even voor: 

Hallo lezer,  

Ik ben Silvana Rood en ik zit al zo lang als ik mij kan herinneren op scouting. En ben voorlopig nog 

niet van plan om er mee te stoppen. Momenteel ben ik lid en coördinator van de Wilde Vaart. Met 

deze super gezellige groep hebben we elke zaterdag opkomst en we proberen hier buiten ook 

activiteiten te plannen. Naast mijn bezigheden met de Wilde Vaart leek het mij een uitdaging om iets 

nuttigs erbij te doen. Toen ik hoorde dat Vincent wilde stoppen om als penningmeester actief te zijn, 

heb ik bijna meteen aangegeven dat ik deze taak wel op mij zou willen nemen. Nu is het de 

bedoeling dat zodra ik 18 wordt het penningmeesterschap van Vincent ga overnemen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ben Joris,  ik ben 19 jaar jong. Naast Wilde Vaart lid ben ik nu net begonnen als leiding bij de 

orca’s. Maar ik zit al wel 12 jaar bij scouting! Toen ik 7 jaar was ben ik begonnen bij de dolfijnen. Ik 

ben toen op scouting gegaan omdat ik heel erg hield van buiten spelen in de natuur. Ik vond het 

gelijk eigenlijk heel leuk op scouting. Naast het lekker buiten spelen en kanoën vond en vind ik het 

heel gezellig op scouting. Ik heb het altijd ervaren als een ontspannen sfeer, waarin iedereen wel in is 

voor een grap. De vraag of ik een leuke herinnering wil opschrijven vind ik dan ook heel lastig, want 

het zijn er zo veel. Toch zal ik een paar grappige/leuke herinneringen opschrijven. Bijvoorbeeld toen 

we bij de verkenners een keer pepernoten gingen bakken en dat uitliep tot een groot meel gevecht. 

Het hele lokaal en iedereen was wit geworden (het opruimen was minder leuk). Nog een leuk 

moment was toen we met nawaka 2014 (nationaal waterkamp) tussen de boten een trampoline 

hadden bevestigd en we dus boven het water konden springen. Daarnaast geniet ik ook altijd van het 

zeilen. Een mooi zeil moment vind ik toen we derde werden op de zeilwedstrijden van nawaka 2014.  

Mijn mooie tijd bij scouting is mede mogelijke gemaakt door de leuke leiding die we bij scouting 

hebben. Na een tijd daar gebruik van hebben gemaakt, ben ik wel toe aan een nieuwe uitdaging 

binnen scouting. En het lijkt me ook leuk om die mooie scouting sfeer door te geven aan een nieuwe 

groep scouts. Zo ben ik dus beland als leiding bij de orca’s.  
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Stukje over PiKa  van het ‘kamphoofd’ 
Door Inge 

Mijn tweede jaar als ‘kamphoofd’ zit er op. In dit stukje blik ik daar op terug.  

 
Bij een activiteit met een grote groep is er altijd wel een serieus crisismoment, waarvan je denkt ‘dit 

komt niet goed’ of ‘dit kan ik niet’. Het crisismoment kwam vroeg dit jaar en daarna kon het alleen 

maar beter gaan! Een beetje raar begin van een stukje wellicht? Dit hebben we nu maar gehad en 

kunnen we over naar het leukere en mooie deel. Het is heel gek, maar met minder slaap ben ik toch 

minder moe! Dat komt vast van alle enthousiasme en energie van alle SeaLions. 

 
 

De paklijst 

Ik hoop dat je als lezer je niet stoort aan de wellicht belerende toon en het als advies ziet voor een 

volgend kamp of jaar. We proberen een paklijst op maat te maken en wat er op staat is meestal echt 

nodig. Daarnaast geldt liever niet gebruiken en ‘schoon’ mee terug naar huis dan dat je het gemist 

hebt.  
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Waar dienen al die spullen op de paklijst voor? …Hopelijk had je of je kind het niet koud 

zaterdagnacht omdat de ‘extra (fleece) deken’ en ‘warme pyjama’ niet ingepakt was, dan is dat best 

sneu. Dat je ‘ondergoed’ niet inpakt omdat je in het bijzijn van anderen niet in je blote billen wilt 

staan kan, maar als je tot op je onderbroek nat bent geworden is het toch wel handig. Als je 2 uur in 

de felle zon in een lelievlet aan het wedstrijd-dobberen bent biedt een ‘petje tegen de zon’ 

bescherming. 

 

We hebben verzuimd te melden dat het inpakken het beste door het kind, of als dat nog te lastig is 

met het kind, dient te gebeuren. Best fijn als je weet wat je mee hebt en waar het ongeveer zit in de 

tas. Ook op de terugweg moet de tas weer zelf(!) ingepakt worden. Een tip van een ouder is om je 

kind een lijstje mee te geven waarop staat wat hij/zij bij zich heeft en dan weer in moet pakken. Ik 

hoop dat ‘goed humeur (bovenin de tas)’ ook weer mee naar huis gekomen is. 
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Feedback 

Ik heb aan leden van onze groep gevraagd wat het leukste, moeilijkste en/of meest bijzondere 

moment was van deze PiKa, wat volgend jaar weer of anders moet en wie een complimentje 

verdient heeft. Hieronder volgen 

wat reacties. 

● Gideon vond dat de 

kookstaf lekker eten 

verzorgd had. Een 

compliment aan de 

kookstaf (bestaande uit 

Jeene, Gert, Jan-Dirk, 

Niek, Jan en Wouter). Het 

leukst van het programma vond hij de peddelsprint. 

● Karsten wil volgend jaar meer wc’s en vond vooral roeien leuk.

 
● Jan geeft een complimentje aan Gert omdat hij er altijd is en de gaten die vallen opvult. 

● Noor vond roeien en wrikken allebei het leukst. Ze hoopt dat we volgend jaar weer pasta 

eten op kamp. 

 
● Lisan wil volgend iets (groots) om mee te spelen, het liefst een trampoline. Het leukst vond 

ze om te doen was zwemmen en van het programma kanoën. Ze wil dat volgend jaar 

niemand ziek is en dat er geen grote flessen frisdrank worden gekocht! 
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● Tamar geeft een complimentje aan Hielke omdat hij naar PiKa is gekomen en goed mee 

deed. Roeien vond ze het leukst en vindt het goed dat iedere scoutinggroep zijn eigen plek 

heeft op PiKa. 

 
● Ynte vindt de nieuwe opzet van de triatlon iets om volgend jaar weer te hebben. Het is 

eerlijker doordat een gemarkeerde wrikriem lopend opgehaald moet worden. 

● Susan heeft een hele lijst: 

○ leukste: Om te zien hoe de verschillende speltakken met elkaar omgingen 

○ moeilijkste: Om plezier en spel te moeten onderbreken voor dingen die echt moeten 

gebeuren 

○ meeste bijzondere: Hoe goed alle kinderen hebben geholpen bij het afbouwen. 

Zeker gezien de vermoeidheid 

○ volgend jaar weer: Inge hoofd kampleiding maken. Ze doet het echt super 

○ volgend jaar anders: Kijken of we een coolpack kunnen regelen. Dan kost het niet zo 

veel theedoeken. 

○ complimentje: Ik wil graag een complimentje geven aan Evi. Niet alleen heeft ze een 

aantal extra wedstrijden meegedaan. Ook heeft ze de kookstaf geholpen en was ze 

spelleider voor de orca's bij weerwolven. Dus een heel druk kamp, maar alles deed 

ze met een grote glimlach. 

 

Brons, zilver, scout 
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● Ik wil vooral complimentjes geven aan...  

○ Niels omdat hij toch ging wrikken zodat ik trots op hem kon zijn;-)  

○ Mike omdat hij zijn ‘echt niet’ <piieeep> klusje toch heeft gedaan. 

○ IJsbrand en RobertH omdat zij met de orca’s zijn gaan zeilen, hen een leuke middag 

hebben bezorgd en ook nog 2e en 1e geworden zijn daarmee! 

 
○ Marlon omdat zij iedereen naar haar kan laten luisteren en echt alle taken wilt doen, 

zelfs een groep grote kerels helpen met de wc’s schoonmaken! Dat verdient echt een 

HEEL GROOT compliment!  

 
○ Nadja zegt het verderop ook en het komt terug aan het eind, ondanks soms moeilijke 

momenten doen we het samen. Dat is een compliment aan iedereen, iedere 

SeaLion. Natuurlijk gaan we bij de evaluatie ook mopperen op dingen die we anders 

willen en dat gaan we zeker volgend jaar nastreven maar laten we vooral 

terugdenken aan de mooie dingen! 
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Van Nadja... 

Nadja weet bijna zeker wat het is dat onze groep zo leuk maakt als die is. Als wij op Pinksterkamp 

gaan, gaan we met de hele groep. Bij andere groepen is het een beetje elke speltak voor zich en 

sommige groepen laten zelfs hun jongste speltakken thuis. Hoewel we bij de SeaLions natuurlijk ook 

verschillende speltakken hebben en die zijn eigen wedstrijdprogramma hadden op het pinksterkamp, 

zijn we met toch met de hele groep op kamp. Iedereen is betrokken met elkaar en dolfijnen trekken 

op met de Wilde Vaart, Orca’s en Verkenners en deze stiekem ook met hen en onderling met elkaar. 

 
Wat ik erg mooi vond om te zien dat wanneer de dolfijnen naar bed gingen ze last kregen van een 

paar groepen verderop omdat het op ons terrein super stil werd. En misschien nog wel leuker vond ik 

hoe er om werd gegaan met de “hoopjes-obsessie” van de dolfijnen; uit elke speltak moest er wel 

iemand aan geloven en iedereen deed mee. Met als kers op de taart Stefan die het hele kamp stand 

hield, maar aan het einde toch omver werd getrokken door 12 (iets te) enthousiaste dolfijnen. Wat 

waren ze daar trots op, dat dat was gelukt! 

 

Wat ik dit jaar heb gemist, zijn de gezellige, gezamenlijke eetmomenten in de legertent die dit jaar 

soms door de drukte verloren leken te gaan. Als die volgend jaar weer terugkomen, beloof ik dat ik 

zal proberen de dolfijnen tegen te houden als ze tijdens het eten besluiten een hoopje te doen. Nu 

we het toch over eten hebben, vind ik dat Gerard een complimentje heeft verdiend. Hoe dapper was 

het al dat jij naast een groepje dolfijnen kwam zitten voor het eten (of kwamen zij naast jou zitten?). 

Tot overmaat van ramp was je oog dit keer echt groter dan je maag en was je bord echt nog niet leeg 

toen je was uitgegeten. Maar ja, je zat naast die dolfijnen en die moesten van de leiding hun hele 

bord leeg eten. Dankjewel Gerard, dat je het goede voorbeeld hebt gegeven en je bord hebt 

leeggegeten. Hoeveel makkelijker werd het daardoor voor ons om de dolfijnen hun bord leeg te 

laten eten… 

 

Inge vroeg me een paar regels op te schrijven, jammer dat dit verhaal alweer veel langer is dan een 

paar regels, want ik zou nog wel veel meer mensen een 

complimentje willen geven. Want wat zijn we als 

dolfijnenleiding enorm geholpen door de andere leiding toen 

het op zaterdagavond niet lekker ging met allerlei zieke 

kinderen of als ze met z’n allen aan tafel moesten komen en 

we ze van het hele kampterrein moesten halen. En wat heeft 

het dolfijnenteam zich sowieso uitgesloofd voor deze leuke 

groep kids. Leuke, ondeugende, grappige, drukke, lieve 

SeaLions; dank jullie wel voor een fantastisch Pinksterkamp 

2015! Dit was weer een geweldige ervaring en het wordt een 
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mooie herinnering. Hopelijk zo-eentje waar we het over een aantal jaren nog over hebben. 

 

... ten slot de PiKa successen 

Maar liefst 20 medailles een beker en een wisseltrofee zijn de tastbare successen die we als 

aandenken (tijdelijk) in bezit hebben.  

 

● De dolfijnen zijn eerste geworden in het overall klassement en dat leverde een beker op. 

Daarnaast werden ze eerste bij de triatlon en 2e bij het postenspel op zondagmorgen (na 

een best slechte nacht!). 

 

● De orca’s haalden maar liefst 7 medailles binnen: blauw was met zeilen op zaterdag 2e en 

oranje op zondag 1e geworden in de 157. Met roeien sprint was oranje 2e (en blauw 4e) en 

lange afstand blauw 1e en oranje 2e. Met wrikken 1e en 2e (en 4e en 5e) met dank aan 

Gerdien en Silvana. 

 

 
 

 

verkenners. De meisjes 

junioren, zijn 2e geworden 

met de bij roeien sprint (de 

jongens 4e) en 2e bij lange 

afstand roeien (de jongens 

5e). Het jongens junioren 

team bestaande uit Alex, 

Marit en Ynte werd 1e bij 

wrikken (de meisjes 5e). De 

1222 (met bak van Marit) is bij 

zeilen 2e geworden in de ‘A 

poule’ voor junioren en mag 

als officiële afvaardiging naar 

de Landelijke Scouting 

Zeilwedstrijden LSZW. 
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De wilde vaart was 

succesvol in de open 

klasse met Onyx (met 

Bart en Joris) en 

behaalde daarmee de 

wisselprijs voor Zeilen 

Open Klasse (Zeilbootje). 

De meisjes senioren 

werden 3e bij wrikken en 

de jongens senioren 3e 

bij lange afstand roeien. 

● De stam werd met 

Stip 1e en 2e met 

zeilen in de open 

klasse.  

● De veteranen grepen 

net naast de 

medailles bij roeien 

sprint en lange 

afstand roeien en 

behaalden bij beide 

disciplines een fraaie 

4e plaats. 

 

Daarnaast hebben kinderen, 

stam en staf ook andere successen gescoord omdat ze dingen hebben gedaan die ze eerder niet voor 

mogelijk hielden. Het mooiste is dat we het samen gedaan hebben! 

 

 

Een scoutingmoeder; dat 

is een gewone moeder 

maar dan cooler! 
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SeaLions onderlinge zeilwedstrijd 2015 
Door Gerben 

 

Het leek ons leuk om dit jaar het zeil seizoen af te sluiten met een zeilwedstrijd tussen onze eigen 

leden in onze eigen boten. 

Op goed geluk had de organisatie 8 november uitgekozen voor deze strijd. 

Om te zorgen dat onze beste zeilers mee zouden doen werd er op een donkere, regenachtige avond 

een mail verstuurd naar alle leden met Kielboot 3 (met dit diploma mogen leden zelfstandig zonder 

toezicht gaan zeilen). 

In de mail werden deze mensen uitgenodigd om zich aan te melden als 1 van de schippers, op 

volgorde van aanmelding konden de schippers dan kiezen met welke boot ze mee wilden doen. 

Al snel kwamen de eerste aanmeldingen binnen en werden de boten als volgt verdeelt; 157 met 

Marjolein, 693 met Stefan, 1222 met Sergei, 1365 met Bart, 1495 met Gerben en de 1563 met Nadja. 

Ook waren er vrijwilligers die zich als wedstrijdleiding wilden inzetten, nogmaals bedankt Marlon en 

Niels! 

Maar ja, als je een maand van te voren een dag kiest voor een zeilwedstrijd is het maar duimen dat 

het ook een beetje fatsoenlijk zeilweer is, fatsoenlijk betekend droog, wind en een graad of 25. 

Maar 8 november rond een uur of 10, 1 uur voor de eerste start was het pot dicht van de mist en 

was er nauwelijks een zuchtje wind en de temperatuur liet ook te wensen over... 

Gelukkig kwam er tijden de openingsceremonie (hijsen van de groepsvlag) wel een windje opzetten 

die de mist weg blies, uiteindelijk kwam ook nog een beetje de zon te voorschijn en mistten we 

alleen nog die 25 graden! 

 

 

Scouting; gek zijn hoeft niet, maar het 

helpt wel! 
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Na de briefing gingen de boten het water op, de eerste wedstrijd was een lang parcours met een 

start tegen de wind in vanaf de jachthaven eerst aan de wind/ halve wind naar  een boei bij het 

hondenstrandje in de Gravenbol, toen een boei bij het surfstrand in de graven bol en weer terug 

naar de haven. 

Bij de start gingen de 1365 en 1495 er meteen flink vandoor, gevolgd door de 693 en de 157. De 

1222 en 1563 ondervonden wat hinder van elkaar en hadden een flinke achterstand in te halen. 

Bij de eerste boei lag de 1495 aan kop, snel gevolgd door de 1365. De 157 en 693 vochten hun eigen 

gevecht daarachter uit. 

Door de lage waterstand waren er enkele ondieptes ontstaan die we niet gewend zijn, terwijl de 

1365 bezig was om de 1495 in te halen, bleef het zwaard ineens aan de grond vast zitten, waardoor 

de 1495 de voorsprong kon vergroten. 

Uiteindelijk was de uitslag van de eerste ronde in volgorde; 1495, 1365, 157, 693, 1563, 1222. 

De bemanning van de eerste bood die terug kwam zorgde voor een warme bak soep en stokbrood en 

toen iedereen weer bij het gebouw was kon iedereen even warm worden en de eerste race na 

bespreken. 

Na deze korte pauze volgde de briefing voor de volgende races.  

De volgende races werden korte races in een 3 hoekig parcours, waarbij de start snel achter elkaar 

ging zijn om zo meerdere starts te hebben (meer kans om een keer een goede start te hebben), de 

afspraak was dat de slechtste race niet mee zou tellen voor de einduitslag. 

De korte races leverde meer strijd op, maar werden wel steeds gewonnen door de 1495, gevolgd 

door de 1365 en de 157. 
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Eenmaal terug bij het gebouw moest de wedstrijdleiding nog even overleggen over de einduitslag en 

konden de bemanningen nog napraten over de gevaren races. 

De uitslag zal voor jullie na dit stukje geen verrassing zijn; 

1e 1495 

 

De winnaars: Jan Dirk, Inge, Gerben en Maarten (niet op foto). 

2e 1365 

3e 157 

4e 693 

5e 1222/1563 

Volgend jaar weer, maar dan met een boten loting voor de wedstrijd en botenwissels tijdens de 

wedstrijd! 
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Kampvuurliedjes 
Met dank aan Marlon  

Ken je de melodie niet? Vraag het één van de verkenners, die weten het vast wel!  

De uil zat in de olmen:  

De uil zat in de olmen         

Bij 't vallen van de nacht 

En achter gindse heuvel         

Daar roept de koekoek zacht                                      

Koekoek, koekoek, koekoekoekoekoekoek                                      

Koekoek, koekoek, koekoekoekoekoekoek 

 

 

 

Onze Kat 

Onze kat wiede-wiede-wat, 

Heeft een staart wiede-wiede-waart, 

En die staart wiede-wiede-waart, 

Heeft een krul wiede-wiede-wul, 

En die Krul wiede-wiede-wul, 

Heeft een haar wiede-wiede-waar, 

En die haar wiede-wiede-waar, 

Heeft een punt ...... (komma!.... punt!) 
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Landelijke zeilwedstrijden  
Door Marit 

Het was het pinksterkamp waardoor we gekwalificeerd werden. Twee mooie 2e plekken in de klasse 

zeilen voor de junioren. En ondanks dat de leiding even moest slikken toen ze het goede nieuws 

hoorden, vond ik het geweldig. Ook mijn baksleden: Alex, Finn en Madelief en de thuisblijver Lieke, 

waren heel erg enthousiast. Stiekem was ik als boots van de 1222 wel erg trots op ons allemaal. Op 

naar het landelijk! 

 

Het laatste weekend van september was het dan eindelijk zo ver. Na veel geregel en een aantal 

obstakels, zoals bijvoorbeeld het faillissement van de Lunenburg en het regelen van het vervoer, zijn 

we er toch gekomen. De vrijdagavond kwamen we aan. Alex, Ynte, Madelief, Lieke, Jan met de boot, 

Robert met spullen en ik. Nog geen kwartier nadat we de tent hadden op gezet en we bezig waren 

met de boot nachtklaar te maken, hadden we al vrienden gemaakt. De sfeer was ontzettend goed 

tussen iedereen ondanks het feit dat de meesten gewoon je rivalen zijn. Ook hier zijn de SeaLions 

opvallend aanwezig, en dat lag nou ook weer niet aan het feit dat we met zoveel waren.  

Hoe het wel altijd weer zo het geval is, blijft voor mij ook een raadsel. 

 

De zaterdagochtend hebben we vroeg officieel geopend en zijn toen snel de boot op gaan tuigen. Erg 

veel wind was er niet, maar de goede zin zit erin, ten slotte heeft de 1222 niet zoveel wind nodig. We 

hebben 26 boten in ons klassement, het is druk op het water. 

De eerste wedstrijd was prima, we konden het gebied verkennen en er een beetje achter komen hoe 

de wind hier werkt. We hadden al een aantal plannen, alleen doordat we onverwacht al heel snel 

moesten starten waren die nog niet helemaal waterdicht. Alex begon met zeilen en alles ging 

helemaal goed. Al varende bedacht hij een goede tactiek en ik sloot me daar bij aan door de andere 

helft van de wedstrijd te zeilen. We merkten weer hoe snel onze boot is als we de wind van achter 

hebben en in dat stuk hebben we veel boten ingehaald en kregen een welverdiende 7e plek. 

 

De tweede wedstrijd van de zaterdag was er al iets meer wind. Weer net zoals de vorige wedstrijd de 

Windward Leeward baan, een wedstrijdbaan waarin je totaal je eigen route kunt varen zolang je 

maar bij het bovenwindse punt komt. Sneller dan de vorige keer werd er een tactiek bedacht 

waaronder viel dat we gingen proberen met de timer te werken. Om een lang verhaal kort te maken, 

dat ging niet goed. De tactiek van het starten die mijn baksleden hadden bedacht werkte niet samen 

met de tactiek die ik voor me zag. Toen we uiteindelijk waren gestart en de fout probeerden te 

herstellen (wat vrij goed gelukt was), kregen we te maken met een luwte. Wat doe je dan, als je weet 

dat je de boei misschien niet haalt omdat hij niet op je aandewindsekoers ligt, maar als je doorvaart 

je in een enorme luwte van een eiland ligt. Mochten de zeilers onder ons zich dit kunnen voorstellen, 

we hebben ruim een kwartier gevaren met het idee: halen we het en zijn we de rest voor, of halen 

we het niet en halen ze ons allemaal in. Ja, nou, zeker bij mij heeft dat de nodige stress momentjes 

veroorzaakt. Goed nieuws, we haalden de boei. Er was nog een boei neer gelegd, de zogenoemde 

spreader. Het zou grote botsingen moeten voorkomen. Maar aangezien de spreader op dat moment 

nog op een best hoog punt lag, waren er boten die het niet haalden. En waren dat nou net wij niet, 

maar de boot die voor ons neus overstag ging, en stil ging liggen, terwijl wij met snelheid naar de 

plek moesten waar die boot lag. Op zulke momenten moet je snel denken, oké wat moet ik nu doen, 

je kan niet vol op hem invaren. Langs de hoge kant dan maar, nee want we varen al zo hoog dat dat 
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niet gaat, langs de lage kant dan maar? Tja het was een optie, maar op dat moment besefte ik maar 

al te goed dat als we langs de lage kant gingen, dat wij tegen de boei aan gingen, en hij er langs kon. 

En zo gebeurde het ook. Ik was zo boos, wij hadden voorrang, wij haalden het niet terwijl dat prima 

had gekund, zij haalden het wel, en wij moesten nog weer langs de boei zien te komen én een rondje 

varen vanwege het aanraken van de boei. Alex heeft de wedstrijd maar verder gezeild. 

 

Ook de derde wedstrijd heeft Alex gezeild, Ynte en Alex hebben samen fantastische plannen gemaakt 

en getimed totdat we er allemaal moe van werden. De samenwerking was goed en ondanks de 

wedstrijd ervoor was de sfeer in de boot goed. Ook de sfeer tussen de andere scouts en ons was erg 

goed. De wedstrijd was oké, niet fantastisch maar op z'n minst waren we tevreden. We werden 18e! 

 

Hierna liet Ynte zijn beste kant zien door ook een wedstrijd te zeilen. Het was een goede wedstrijd, 

en de wind was wel aardig. We werden 6e! 

 

De volgende dag, zondag dus, hadden we nog 1 wedstrijd te gaan. Helaas snertwind. We moesten 

even wachten op de baan, maar gingen met goede moed nog de baan op. We lagen erg goed, de 

sfeer zat er goed in ondanks de wind. Ik zeilde en geloof het of niet, we werden 5e! Hierdoor verviel 

de slechtste score en we kregen dus de scores: 7, 18, 6 en 5 wat ervoor zorgde dat we 10 van de 26 

eindigden. 

 

Wij hebben allemaal een fantastisch weekend gehad. Veel nieuwe mensen ontmoet, enorm gelachen 

en natuurlijk gezeild. En we hopen natuurlijk om nóg een keer naar het landelijk te gaan, alleen dan 

met nét iets meer wind. 
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Sponsors 
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Regio rally 2015 “Blast to the past” 
Door Gerben 

Elk jaar wordt er door de regio “Heuvelrug” een auto speurtocht georganiseerd met een thema, Dit 

jaar was het thema “Blast to the past”. 

Dit jaar hebben we met 2 auto’s mee gedaan, 1 van de wilde vaart met als teamnaam 

“Wonderteam” en 1 van de Stam met als teamnaam “LOMP”. 

De wilde vaart mocht beschikken over de auto van Ronald en de stam heeft voor weinig geld een 

auto gekocht om deze een beetje in thema te brengen. 

De stam had als thema de Hippie periode uitgekozen, na het dichtsmeren van de gaten in de 

carrosserie van de auto moest de auto een wat hippere kleur krijgen, van groen naar fel oranje. 

Daarna hebben enkele jeugdleden de stam geholpen met het opfleuren van de buitenkant van de 

auto en werd het interieur van de auto bekleed met ouderwetse kleden en oude LP’s. 

De Wilde vaart koos vooral voor het meedoen met de rally en hebben Ronald een omgebouwde auto 

bespaard! 

De rally begon bij de parkeerplaats van het Galecopper sportpark in Nieuwegein, hier vandaan 

begonnen 3 routes die door alle teams  (100 auto’s!!!) gereden moesten worden binnen ongeveer 

3uur.  

Het ging er om wie de minste kilometers reed. 

De eerste route moest worden gereden door een route uit een verhaal met een bijbehorend verhaal 

te halen (beetje lastig uit te leggen…) helaas zat er een fout in deze route en kregen we meteen de 

locatie waar we heen moesten rijden ; Zuid Leusden. 
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Aangekomen op de locatie moesten de teams het tegen elkaar op nemen met een kaartjes spel, de 

winnaar kreeg daar extra punten. 

Het thema op de post was middeleeuwen en er stonden dan ook edelen, jonkvrouwen en beulen bij 

om ons op te vangen en het spel te leiden. 

Vanuit Leusden weer helemaal terug naar Nieuwegein (natuurlijk file, Zaterdag om 10 uur  

‘s avonds!). 

In Nieuwegein kregen we de 2e route; we moesten een 8 vlakkige puzzel aan elkaar plakken, 

eenmaal in elkaar geplakt kwam de route dan tevoorschijn, helaas zat hier ook een foutje in, maar 

kwamen we toch op de plaats van de bestemming aan; een parkeerplaats bij de plassen bij de  
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Stichtse Rijn. 

De opdracht bij deze post was om vanuit de (langzaam) rijdende auto 3 speren (taken) te werpen op 

3 dieren, een geit(1 punt), een sabeltant tijger (2 punten) of een mammoet (3 punten). 

Het thema op de post; De oertijd. 

Toen weer terug naar Nieuwegein voor de laatste route, deze route moest uit een poster om A3 

formaat worden gehaald, daar stonden allemaal handjes op in 3 kleuren, elke kleur betekende iets 

(links, rechts of rechtdoor), de poster moest van links naar rechts worden gelezen, het handje wat je 

dan als eerste tegenkwam gaf aan wat je op de eerste kruising moest doen. 

Deze route klopte gelukkig wel en we kwamen uit bij een parkeerplaats bij een sportpark (geen idée 

waar.. Het was donker!) 

 

Bij deze post moesten we tegen een ander team strijden door een soort paaltjes voetbal te spelen, 

van elk team moesten er 2 mensen een plank met aan de uiteinden een stuk touw boven de grond 

houden. Er werd een bal in het veld gegooid en dan moet de bal met de plank worden weg getrapt. 

Uiteraard kreeg de winnaar weer extra punten. 

Nu moesten we terug  naar Nieuwegein om onze kilometerstand op te laten nemen (was bij de start 

ook gedaan) en kregen we de straatnaam en plaats van het feest door, lang leve de Tomtom en 

Google maps! 

Na een korte tussenstop bij de Mac, bleek het feest in Alphen aan de rijn bij het Archeon te zijn, er 

kon ook overnacht worden in een tent, maar onze teams hadden er voor gekozen om weer naar huis 

te gaan. 

Helaas hebben onze teams geen prijzen binnen gesleept, maar hebben we wel veel lol gehad. 

Uiteindelijk bleek in de einduitslag dat de wilde vaart op 17 geëindigd was en de stam op 24, echter, 

maar ja, de stam had dan ook alle 3 de posten gehad, de WV niet! 

 

Na kerstkamp wordt de hippie auto weer verkocht, mochten er liefhebbers zijn.... 
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MTC   
Door Marjolein 

Wat leuk dat je dit stukje leest! 

Ik moet bekennen dat ik niet 

altijd alle stukjes lees van 

nieuwsbrieven en magazines 

van verenigingen. Maar goed, ik 

zal je vertellen over mijn 

ervaringen op mijn eerste (en 

hopelijk niet mijn laatste) MTC. 

Het was echt leuk om met zulke 

leuke mensen zoiets leuks te 

doen.  

De reis in de auto erheen was al 

gezellig, ik reed met Sandra en Silvana mee.  Die avond was er al een wedstrijd, de 2 km. We gingen 

niet heel geweldig, onze grootste concurrent lag de hele tijd net een beetje voor ons waardoor we ze 

niet konden zien, maar zij ons wel. Hierdoor gingen zij de hele tijd harder als wij dichterbij kwamen.  

Als je dit leest denk je waarschijnlijk: ‘Het is maar waar je moeilijk over kan doen’. Het was ook geen 

ramp maar wel jammer, als je wil weten waarom moet je even doorlezen ;).  Die avond was er feest, 

dat was echt gezellig. Uiteindelijk heeft iedereen minimaal zijn hoofd even op en neer bewogen op 

de maat. Anderen gingen helemaal los.  

Zaterdag was een zware dag, want we hadden die ochtend al de 8 km. Zoals jullie misschien wel 

weten ben ik niet sterk en niet echt gemaakt voor roeien. Dus mocht ik roerganger zijn (Sandra, Iris 

en ik waren alle drie één wedstrijd roerganger). En jeetje, wat was ik ontzettend trots toen we over 

de denkbeeldige finishlijn heen stormden. We waren sneller dan onze concurrentes. Die middag was 

er een springkussen. Aan het begin stond een stoel die vrij hard kon ronddraaien. Het was de 

bedoeling om zo snel mogelijk de aan de bel te trekken aan het einde. Toen ik iedereen erheen 

gesleept had durfde ik niet meer. Gelukkig durfde Gerben wel, toen gingen Nadja en ik ook. En jeetje, 

er zijn dingen die ik wel kan en er zijn dingen die ik niet kan. Dit is een van de dingen die ik niet kan, 

en het staat nog op film ook.  Die avond was de 500 meter, dat is zo ontzettend spectaculair.  De 

zenuwen zaten ons tot het puntje van onze neus want we hadden het idee dat als we van onze 

concurrentes wonnen dat we derde zouden worden. Sandra stond aan het roer, het was haar eerste 

keer. En daar gingen we, en wat ging het goed! Het was zwaar, het was moeilijk maar bovenal 

helemaal geweldig. De sfeer in de boot was zo eendrachtig, we hadden zo’n mooie slag en we bleven 

onze concurrentes de hele tijd net voor. En toen naderde de finish, iedereen moedigde ons aan en 

we waren zó aan elkaar gewaagd. Uiteindelijk hebben we nét van ze gewonnen.  En die avond was er 

weer feest, maar ik zat er helemaal doorheen. Mijn stem was he-le-maal weg. Ik vond er niets meer 

aan en ben maar gaan slapen.  Die nacht was er opeens superharde muziek, dat was een beetje 

jammer, maar so be it.  

Zondagmiddag was de prijsuitreiking, drie keer raden welke prijs wij hebben gekregen, de mispoes! 

Echt hilarisch, het scheelde in de eindtijd minder dan 2 seconden met de Wilhelmina.  Gelukkig 

hebben onze mannen wel gewonnen. De volgende keer worden we derde, ik voel het gewoon.  
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Stukje van het bestuur 
Door Ben Hoogendoorn 

 Kansen tot ontwikkeling voor onze leden. 

De mensen die in 2002 de doorstart hebben gerealiseerd, 
hebben toen de bewuste keuze gemaakt om dicht bij de vereniging, de leden, te staan hetgeen in 
grote mate wordt gewaardeerd. Buitenstaanders hebben daar gemengde gevoelens over maar wij 
hebben in de loop der jaren laten zien dat deze keuze werkt. 
 
Wij zijn een vereniging met vele jeugdleden en allen zijn gemotiveerd bezig met hun ontwikkeling 
voor de toekomst. Wij, als bestuur van de SeaLions, willen dat graag ondersteunen door (jonge) 
leden te zoeken die plaats willen nemen in ons bestuur, hun visie op de toekomst willen laten zien en 
kunnen realiseren. 
 
Het is begonnen met Gerben Bosscher, Niels Gadellaa en Vincent van Rijn. Zij waren eerst jeugdleden 
en zijn later toegetreden tot het bestuur. 
Gerben heeft nu de taken van technische ondersteuning, onderhoud deskundige en ook nog leiding 
bij de Verkenners. 
Niels was Teamleider bij de Verkenners en is nu Secretaris en Schipper. 
Vincent was leiding van de Orca’s en is nu Penningmeester. 
Susan van Grinsven heeft geen plaats in het bestuur maar is ook begonnen als lid. Zij is nu leiding bij 
de Orca’s en doet momenteel de ledenadministratie. 
Een geweldige ontwikkeling. 
 
In 2014 waren er bestuursverkiezingen waarbij Sergei van de Hoef, leiding bij de Dolfijnen, aangaf 
wel plaats te willen nemen in het bestuur. Hij werd gekozen en is momenteel bezig als algemeen 
bestuurslid en maakt ons clubblad, welke twee keer per jaar wordt uitgebracht. 
 
Na drie jaar als Penningmeester gaf Vincent aan niet meer herkozen te willen worden in 2016. Erg 
jammer maar het bestuur moet dat respecteren. 
De volgende vraag kwam op de agenda: zoeken we iemand van buitenaf zonder affiniteit met 
Scouting, een ouder van een jeugdlid of een jeugdlid die interesse heeft in cijfers en tabellen? 
Het bestuur koos voor het laatste. 
Silvana Rood, Coördinator van de Wilde Vaart, gaf aan interesse te hebben in de functie van 
Penningmeester. Momenteel loopt ze stage bij het bestuur en onder leiding van Vincent krijgt ze 
inzicht in de organisatie en financiën van onze club. 
Wij hopen dat, als het haar bevalt, zij de functie van Penningmeester wil overnemen van Vincent in 
2016. 
 
Wij hopen nog vele jeugdleden te kunnen begeleiden om zo de voortgang van onze fijne vereniging 
te kunnen waarborgen waar alle kinderen zichzelf kunnen zijn en kunnen ontwikkelen. 
 
  

 

Eens een scout altijd een 

pyromaan! 
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 Faillissement van Jachthaven De Lunenburg. 
             http://jachthaven-lunenburg.nl/ 
 
Wellicht hebben jullie vernomen dat Jachthaven de Lunenburg failliet is verklaard. 
 
Ineens is het voor ons onzeker geworden of wij wel door kunnen gaan op deze prachtige locatie. 
Wij hebben nog geen actie ondernomen om naar andere locaties te kijken want het liefst blijven wij 
zitten bij de Jachthaven. 
 
Wij hebben vernomen dat de Jachthaven momenteel bezig is met een doorstart waarvan wij denken 
dat het gaat lukken. 
 
Natuurlijk zullen er over niet al te lange tijd gesprekken gaan plaatsvinden met de nieuwe eigenaar 
maar precies waarover is voor ons nog onduidelijk. 
 
Wij houden jullie uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen. 
 

 VOG, Verklaring Omtrent het Gedrag. 
             https://www.justis.nl/producten/vog/ 
 
Om seksueel grensoverschrijdend gedrag in het vrijwilligerswerk te voorkomen is in 2012 de pilot 
‘gratis VOG voor vrijwilligers' gestart. Elke vrijwilliger die met minderjarigen werkt moet deze 
aanvragen. 
 
Vanaf 1 januari 2015 heeft de VOG ook bij Scouting zijn intrede gedaan. 
Hiermee toon je aan dat je een onbesproken gedrag hebt waardoor je met onze kinderen mag 
werken. 
 
Alle leden boven de 18 jaar moeten een VOG aanvragen en inleveren bij ons, deze wordt 
gearchiveerd door onze secretaris. 
Een goede zaak en positieve ontwikkeling voor alle verenigingen. 
 

 Beleidsplan en Huishoudelijk reglement. 
 
2015 was ook het jaar dat ons beleidsplan en huishoudelijk reglement herschreven moesten worden. 
Niet alleen vanwege de verjaring maar ook omdat wij officieel een vereniging zijn geworden, onder 
auspiciën van Scouting Nederland. 
Diverse bestuursleden zijn daar druk mee geweest wat uiteindelijk een race tegen de klok werd want 
wij wilden het plan en reglement laten bekrachtigen door alle leden tijdens de eerste vergadering 
van de nieuwe vereniging. 
Dit is gelukt waardoor het nu ook mogelijk is om het in te zien door alle leden. Mocht daar interesse 
in zijn dan kunt u contact opnemen met de Secretaris.  

http://jachthaven-lunenburg.nl/
https://www.justis.nl/producten/vog/
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 Jeugdsportfonds. 

http://www.jeugdsportfonds.nl/16/home 
 
Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen 
lid kunnen worden van een sportvereniging, of in ons geval De Scouting. 
 

Jeugdsportfonds is een particuliere organisatie die de contributie en/of de sportattributen betaalt 
voor kinderen uit gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen 
hebben onder het sociaal minimum.  
 
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moeten ouders/verzorgers en kind(eren) voldoen 
aan criteria die per gemeente op kleine onderdelen kunnen verschillen. Het kan voorkomen dat een 
gemeente niet aangesloten is bij Jeugdsportfonds en er andere mogelijkheden voor een bijdrage 
vanuit de gemeente zijn.  
 
Wij weten uit ervaring dat de gemeente Wijk bij Duurstede daar voor open staat en dat zij u op weg 
kunnen helpen met deze aanvraag. 
 

 Tot slot. 
 
U ziet dat ook de bestuursleden een uitdagende en spannende hobby hebben, daarom vinden wij 
het dan ook belangrijk om dicht bij de leden te zijn.  
 
Wij willen weten wat er leeft binnen onze vereniging, alles samen delen en beleven met onze leden. 
 
 
Het bestuur van Scouting SeaLions Zeeverkenners wenst u zeer fijne feestdagen en een zeer goed 
Scoutingjaar 2016. 
 
Ben Hoogendoorn.   
 

 

 

 

Wie zijn billen brand heeft op het 

kampvuur gezeten 

 

http://www.jeugdsportfonds.nl/16/home

