
N A J A A R
 2 0 1 8

10 25 jarig jubileum: Een jubileum waardig jubileumkamp

8 Dolfijnen op NaWaKa:
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S T U K J E  V A N  D E  R E D A C T I E
Sergei  

Één van de eerste dingen die ik extra ging doen bin-
nen scouting was het samenstellen van de nieuws-
brief. Samen met Owen heb ik dit begin vorig jaar in 
een heel nieuw jasje mogen steken. Hierdoor hebben 
we nu dit mooie blad, waar we volgens mij enorm trots 
op mogen zijn. Ik heb met veel plezier aan deze 
nieuwsbrieven en de clubkrant gewerkt en lees nog 
altijd met plezier alle leuke stukjes die worden 
geschreven. Voor mij wordt het echter tijd om het stok-
je door te geven en mij te focussen op alle andere 
leuke dingen die ik mag doen voor Scouting. Niet ge-
treurd, ik laat de ‘Overstag’ in goede handen achter! 

Veel plezier met deze editie van ‘Overstag’! 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O P  L E S  I N  D E  P O L I T I E -  A C A D E M I E
Anna, Lieke & Jasmijn  

Als je op Pinksterkamp een spoor van snoep volgde, 
kwam je bij de Dolfijnentent uit. Ties had namelijk 
zoveel snoepjes gekocht -z’n hele pet zat vol- dat hij 
het niet kon dragen en een heel spoor achter liet. 
Zoveel tijd om de snoepjes op te eten hadden we niet, 
want we waren heel druk op de politie- academie. 
Want de Burgemeester van Wijk bij Duurstede was 
vermoord. Iemand had hem namelijk een vergiftige 
stroopwafel gegeven en daar had hij van gegeten. Wij 
moesten uitzoeken wie dat had gedaan en waarom. 
We moesten allerlei activiteiten doen zoals: sleutels 
verzamelen, voetsporen vergelijken, undercover op 
een disco zijn, verdachten vergelijken, een stormbaan 
lopen en nog veel meer. Agent Tango had een hapje 
genomen van de verdachte stroopwafel en ging er 
bijna zelf dood aan. Agent Foxtrot had een medicijn 
om het nog te kunnen redden. 
Er was een springkussen en we konden poffertjes 
eten en drinken halen. Er was ook een grote tent waar 
je snoep kon kopen, zoals Ties dus had gedaan. We 
bleven maar zeuren of we daar naar toe mochten. 
We hebben ook meegedaan aan een kano- wedstrijd. 
Het ging heel goed, we waren eerste en tweede in de 
groepjes waar we in moesten varen. Ook hebben we 
meegedaan met een wedstrijd in de grote boten. We 
moesten roeien met onze kano-peddels. 
We hebben de moordenaar gelukkig kunnen vangen. 
Hij wilde een stroopwafel- fabriek openen, maar dat 
mocht niet van de Burgemeester. Hij werd heel boos 
toen en had daarom de Burgemeester vermoord. We 
hebben ook medailles gewonnen: de derde prijs voor 
het grote Alibi-spel en de eerste prijs voor Bewijs het 
maar. De andere groepen hadden ook een boel 
medailles, waardoor we er weer een heleboel boven 
de bar hebben hangen. 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J U B I L E U M D A G
Marjolein

Het was weer eens zaterdag, maar niet zomaar één.  
Want vandaag gingen we vieren dat de Sealions 25 
jaar bestaan, een dag met veel voorbereidingen en 
inzet. We hadden op de markt afgesproken om een 
ruilspel te doen. Dus daar stond ik dan om 12:00, 
alleen. Want het begon pas om 13:00, je kan niet alles 
hebben. Langzaam maar zeker stroomden de 
kinderen naar de markt toe en na een uitleg begon het 
spel. Alle teams begonnen met een cupcake en 
moesten daar iets waardevollers voor ruilen. Na 5 
minuten kwamen er al kinderen apetrots met een golf-
club aanzetten. Na twee uur spelen was er al heel wat 
bij elkaar verzameld. Het één waardevoller dan het 
ander maar iedereen had zijn best gedaan.
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Toen was het tijd voor taart, want wie jarig is moet uit-
delen. Vandaar dat wij aan alle mensen in het centrum 
taart uitdeelden die ouders, leiding en kinderen fa-
natiek gebakken hadden. Er waren ook veel oud-leden 
en andere betrokkenen van scouting. Er werd volop 
genoten en bijgepraat met taart en limonade. Natu-
urlijk was er voor de scouts ook een lekker stukje. Er 
was zo fanatiek gebakken dat we bijna taart over had-
den, maar uiteindelijk is alles op gegaan.
 

Het was tijd om naar de oven te gaan voor de veiling. 
Van sterkte drank tot knutselsetjes, alles werd 
verkocht. We gingen verder met een van mijn favori-
ete bezigheden, eten. Een kookteam heeft de hele 
dag gezwoegd om voor alle leiding en en oud-leiding 
te koken. Het resultaat mocht er zijn, met talloze 
voorgerechtjes, een heerlijk hoofdgerecht en een 
fenomenaal dessert. Er was aan iedereen gedacht en 
je kon proeven dat het met liefde was gemaakt.  Tot 
slot genoten we van een feestje, met bier, slingers, 
een volwaardige bar en gasten. Een volwaardig 
feestje, eerlijk gezegd niet het feestje van de eeuw 
maar we hebben er wel wat gezelligs van gemaakt. 
Het was een geslaagde dag met gezellige mensen en 
veel waardering voor het huidige team. Het wordt 
moeilijk om dit over 25 jaar te overtreffen. 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T O F F E  A V O N T U R E N  O P  H E T  R I F
Anna, Lieke & Jasmijn 

Op de eerste avond van ons kamp hebben we met alle 
dolfijnen aanwezig op het kamp - en dat waren er wel een 
stuk of 200- samen pannenkoeken gegeten. Met een volle 
buik hebben we meegedaan aan de Gondelvaart. Dat is 
een verlichte optocht met alle boten die op het NaWaKa 
waren. We mochten mee met de Verkenners en de Wilde 
Vaart in de grote boten. We hadden voor elke boot een 
grote zak schepsnoep gekocht bij de Kruidvat om te de-
len. Het was heel mooi en leuk en ook een beetje erg laat. 
We waren pas om half 1 terug bij de tent. Dus je snapt, we 
sliepen pas rond 1 uur. De volgende dag was de kam-
popening.
Dory zat vast in het plastic en Nemo moest haar redden. 
Er is echt teveel plastic afval in de zee en in het RIF. Aan 
die plastic soep moet iets gebeuren. Daar moesten wij bij 
helpen. We moesten de kapitein overtuigen dat hij geen 
afval meer in de zee en het RIF moest gooien. Hiervoor 
moesten we allerlei opdrachten uitvoeren: We moesten 
een jurk van afval maken, kunst van afval maken (we 
hebben een schilderij van mandarijnen gemaakt) en nog 
veel meer van dat soort opdrachten. Het was wel gelukt! 
De kapitein wilde geen afval meer in de zee doen. ’s Mid-
dags gingen we in de kano allerlei ringetjes en flesjes uit 
het water halen. Voor de ringetjes kregen we uiteindelijk 
RIF-munten waar we weer wat leuks van konden kopen. 
Daarna hebben we een kunstwerk gemaakt van plastic 
afval. 
Als we moesten verzamelen kwam er een liedje van 
Kinderen voor Kinderen: Plastic soep. Die blijft echt lang in 
je hoofd zitten. Benieuwd hoe die gaat, dan moet je hem 
even opzoeken op You-Tube. 
’s Avonds hebben we een Levend Stratego smokkelspel 
gespeeld. Iedereen speelde vals tijdens dit spel. Dus dat 
was eigenlijk niet zo leuk. Maar er waren ook wel lieve 
kinderen, die ons dan weer gingen helpen en een paar 
ringetjes gaven. De leiding had een grote toeter en heeft 
in iedereens oor getoeterd die vals speelde. Wij speelden 
nooit vals!

De volgende dag moesten we een hike lopen. We gingen 
in twee groepen, de meiden en de jongens. Tijdens de 
hike moesten we allerlei opdrachten doen: torens stapelen 
van blikken, plastic uit een slootje vissen, armbandjes 
maken van plastic, een krab kleuren van een grote afs-
tand en afval recyclen. We waren precies op tijd terug, 
want toen we terug kwamen ging het regenen. Gelukkig 
konden we onder de tarp lekker Weerwolven spelen. Ivar 
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vond dit echt het allerleukste van het hele kamp denken 
we. Het waaide wel heel erg hard, dus we moesten even 
zoeken naar een droog plekje onder de tarp.  ’s Avonds 
was de Bonte Avond in het NaWaCafé. Er waren heel veel 
acts en we hebben lekker meegedanst en meegezongen. 
Zelf hebben we ook op het podium gestaan, we hebben 
het SeaLions-clublied gezongen. 
De dag erna waren we ’s morgens naar de Centrale Markt 
gegaan, daar konden we knutselen, in allerlei doolhoven 
gaan en dingen bekijken. We zijn geblinddoekt door een 
doolhof gegaan en hebben glitterslijm gemaakt. De leiding 
heeft voor iedereen een dasklompje gekocht voor om 
onze NaWaKa-dassen heen. 

’s Middags mochten we dan -eindelijk- naar het actieveld. 
We zijn allemaal op de klimmuur geweest, hebben geab-
seilt en zijn van de tokkelbaan geweest. Soms was het 
best spannend, maar het was wel heel leuk. Boven bij het 
klimmen hing een soort kip en daar moest je in knijpen als 
je er was. Dat is bijna iedereen gelukt. Daarna zijn we 
wezen boog schieten. Dat kan Nadja echt niet. Die schiet 
heel dichtbij. Bij de rest was het even wennen, maar 
Robert en Rik konden het goed uitleggen en iedereen kon 
schieten. Na het boogschieten gingen we in een schuim-
bad, in de schuimdisco. Je zou denken dat je daar heel 
schoon van wordt, maar door alle vieze mensen was het 
schuim al best vies. En bovendien zaten er stukjes in, van 
de niet opgeloste schuimblokken. Gelukkig waren we niet 
net schoon, want daarna gingen we over een modder-
baan. Ties was zijn duikbril vergeten, die had hij niet 
nodig. We zijn er twee keer doorheen gegaan. De fo-
tograaf kwam ook nog foto’s maken, dus we moesten ook 
in de modder poseren. Er was eerst een waterval van 
modder en dan moest je onder een poortje heen. Na een 
stukje lopen, moest je onder iets heel vies doorkruipen. 
Dan kwam er een modderglijbaan en een modderbadje 

waar je met een vies modderig touw over heen moest 
slingeren. Dat lukte echt niemand. 
We hebben ons afgespoeld in de vijver bij het actieveld en 
moesten toen ook nog douchen van de leiding. We 
moesten best lang wachten en de douche was kouder 
dan het water waar we eerst in moesten afspoelen. 
’s Avonds was eerst de sluiting op ons eigen subkamp. De 
kapitein had een slim plan bedacht om de Sjeik van 
Palmeiland, die steeds de opdracht gaf om afval te 
dumpen, te vangen. We hadden ons allemaal verstopt 
achter kliko’s en konden zo zien hoe de Sjeik door de poli-
tie werd opgepakt. Er was daarna nog tijd voor nog een 
potje weerwolven voor we naar de centrale sluiting met 
alle groepen gingen. 
De centrale sluiting was met alle scouts, wel 4500 
mensen, bij het grote podium. We hebben hard meege-
zongen en gesprongen. Er was ook een liedje dat leek op 
het liedje van Blof, Zoutelanden, maar dan de NaWaKa-
versie. Die is echt leuk. De avond werd afgesloten met 
vuurwerk. 
Het was best wel laat geworden, weer. Gelukkig konden 
we de volgende dag een beetje uitslapen. De subkamp-
staf kwam ons wakker maken, dat hadden we gekocht 
van de RIF-muntjes. 
We moesten zelf onze tent opruimen en alles moest in de 
aanhanger, best een gepuzzel. Toen moesten we het hele 
kampterrein overlopen naar de auto. Heel veel van ons 
hebben in de auto al geslapen. We waren best een beetje 
moe. 
Na NaWaKa had iedereen 3 insignes, best groot, dus die 
hebben we op onze rug gedaan. We krijgen nog allemaal 
een fotoboekje. Die worden nu gedrukt, dan kunnen we 
nog naar de foto’s kijken straks. 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E E N  J U B I L E U M  W A A R D I G  J U B I L E U M K A M P
Lieke  

2018, het jaar dat de SeaLions 25 jaar bestaan, tijd 
voor een feestje! Naast de jubileumdag in juni, hadden 
we ook een jubileumkamp met (bijna) de hele groep. 
Na maanden van voorbereiden van de organisatie 
(shout out naar Abel, Elleke, Nadja, Nol, Rik en Susan 
) was het 20 oktober zover. We verzamelden om 9 uur  
‘s ochtends in Baarn, midden in het bos. Eerst had 
iedereen tijd om zijn bedje op te maken en  zijn we 
met z’n alle het bos in gegaan om een groepsfoto te 
maken.

 
Daarna zijn we weer terug gelopen en hebben wat 
gegeten en gedronken terwijl het postenspel werd uit-
gelegd. Bij het spel moesten 25 feesthoedjes verdient 
worden door bij 25 verschillende posten opdrachten 
uit te voeren. We moesten onder andere een Sea-
Lions yell maken, touwtje springen en een slinger 
maken. Het groepje die als eerst alle hoedjes verza-
melde had gewonnen. Toen gingen we lunchen en 
daarna had iedere speltak een eigen programma. De 
dolfijnen gingen weerwolven, de orca’s  hadden een 

fotohike, de wilde vaart ging boerengolven en wij gin-
gen met de verkenners eten op een vuurtje maken. 
Voor het avondeten had de kookstaf pannenkoeken 
en een lekker toetje gemaakt. Nadat onze slaapzaal 
klaar was met corvee kregen we uitleg voor het vol-
gende spel een mix tussen levend stratego en een 
smokkelspel. We werden verdeeld in teams en kregen 
een kaartje waarop stond wat we waren en een munt-
je dat we moesten inleveren, het team dat de meeste 
muntjes had ingeleverd had gewonnen. Na het strat-
ego/smokkelspel gingen de dolfijnen en orca’s slapen, 
en had de rest tijd om zichzelf voor te bereiden voor 
de greppeltocht. We moesten van het droppunt naar 
de bus van Wolter komen zonder gepakt te worden 
door de leiding, uiteindelijk is ons groepje laatste 
geworden, maar het was wel heel leuk. Zondagocht-
end mochten wij nog uitslapen toen de dolfijnen en 
orca’s gingen ontbijten, daarna gingen zij spelletjes 
doen en wij ontbijten. We moesten ook een lunch-
pakketje maken want we gingen naar een klimbos die 
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middag. Maar niet voordat Sergei kaal werd 
geschoren, nadat er € 50 was ingezameld door Rem-
co. In het klimbos kregen eerst een uitleg en daarna 
mochten we vrij klimmen, na een paar uur, toen bijna 
iedereen uitgeklommen was gingen we weer terug en 
hadden we boerenkool en hutspot als avondeten. 
Toen de corvee klaar was zijn we met z’n allen naar 
een heel grote kampvuur kuil gegaan waar de leiding 
al een vuur had gemaakt. We hebben daar ook brood-
jes gebakken en marshmallows geroosterd. Maandag 
ochtend moesten we na een Engels ontbijt het 
gebouw opruimen en schoonmaken. Daarna gingen 
we allemaal in een kring zitten en onder het genot van 
wat drinken en een plakje cake werd het volgende 
spel uitgelegd. We hebben met z’n allen een tijdscap-
sule gemaakt die we over 25 jaar gaan openmaken. 
We hebben de capsule gevuld met verhalen, tekenin-
gen, foto’s en interviews. Toen hebben we allemaal 
nog een broodje knakworst gegeten was het tijd om te 
gaan. Ik vind het een heel leuk kamp en wil iedereen 
bedanken die het mogelijk heeft gemaakt. Op naar de 
volgende 25 jaar! 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3 0 e  M E R W E D E  T R I N I T Y  C U P
Abel  

Het was mijn eerste keer Merwede Trinity Cup (MTC). 
Ik kwam met de auto aan en dat was ongeveer gelijk 
met de sleep, ik ben gaan helpen uitpakken met de 
spullen en heb mijn bedje klaar gemaakt. Die vrijdag 
avond dat we aankwamen moesten we de 2000 Meter 
roeien, ik zat op midden bakboord. De tijd die wij 
neergezet is 00:17:28.4 minuten die zelfde avond 
hebben de meeste van ons nog gefeest in de 
feesttent.

Zaterdag ochtend moesten wij om 10:30 op het water 
zijn om de 8000 Meter te roeien, ik vond dit super 
zwaar. We hebben hier 01:18:32.9 uur over gedaan. 
Toen we klaar waren ben ik weer op bed gaan liggen. 
Rond 4 uur zijn we naar de boot gegaan om de 500 
Meter sprint te roeien, we hebben daar een tijd 
neergezet van 00:03:46.2 minuten. Na de sprint trilde 
mijn handen heel erg en volgens mij was ik niet de 
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enige. Zaterdagavond heeft iedereen nog flink gefeest 
en hadden we een afterparty in het clubgebouw van 
de Barracuda. Het was erg gezellig maar op een 
gegeven moment vond ik het wel tijd om naar bed te 
gaan.  
 
Die volgende dag ontbeten wij en daarna zijn som-
mige gaan slepen en de rest met de auto naar huis 
gegaan. 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L O O D S E N  W E E K E N D
Gerdien  

Halverwege maart kreeg ik een appje in onze Lood-
sen/Stam appgroep. Dit is op zichzelf al bijzonder 
want over het algemeen wordt er weinig in deze app-
groep gestuurd. Het appje zelf was goed nieuws, 2 
Stammers/ Loodsen, hadden het toffe initiatief 
genomen om een Loodsen/Stam-weekend te organis-
eren. Snel inschrijven dus! Vrijdag 20 juli was het dan 
zo ver, en gingen we op weg richting het hoge Noor-
den. Na een lange reis, en zeker 20 minuten rond 
dwalen tussen weilanden, kwamen we aan bij onze 
camping. Het bleek een eenvoudige maar fijne camp-
ing te zijn, met een klein douche/toiletgebouwtje en 
verder vooral veel dor gras (juli was die maand waarin 
het zo intens droog was). De eerste activiteit was 
gelijk al uitdagend. Een nieuwe tent opzetten is 
namelijk een stuk moelijker dan gedacht, want hoe 
kan het dat er zo veel verschillende type stokken zijn, 
en hoe passen die nou zo in elkaar dat de tent (een 
soort van) blijft staan? Na deze puzzel gingen we door 
naar de volgende activiteit, een sfeervolle pub-quiz bij 

het kampvuur. Er was een zeer divers aanbod aan 
vragen, wat het voor iedereen een uitdaging maakte. 
Na een spannende strijd, en een toch wat on-
verwachte winnaar, eindigde de avond met een 
drankje en een goed gesprek bij het nog na smeu-
lende vuurtje.

De volgende ochtend moesten we al vroeg uit de 
veren. Hoewel het eigenlijk nog geheim was wat we 
deze dag zouden gaan doen, gaan roddels over het 
algemeen snel binnen onze groep, waardoor, op een 
enkeling na, iedereen toch wel al wist dat we zouden 
gaan wadlopen. Na een goed ontbijt stonden we een 
tijdje later, gehuld in korte broek en hoge gympen 
(sommige zelfs met witte gympen), klaar om aan bo-
ord te gaan. Een boot zou ons namelijk al een eind 
richting Schiermonnikoog varen. Halverwege werden 
we gedropt, en mochten we zelf verder lopen richten 
het eiland. Tijdens onze tocht werden we begeleid 
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door een gids. Deze vriendelijke, enthousiaste man 
wilde ons graag alles over het wad, en het leven 
daarom heen, vertellen. Op een redelijk hoog tempo 
draafde we achter onze gids aan om steeds zijn ver-
haal te kunnen blijven volgen. Het meest enthousiast 
werd onze gids toch wel van de geul die we door kon-
den lopen. Naja ‘lopen’ voor de lange mensen onder 
ons, de kleinste hebben toch echt een stukje moeten 
zwemmen. Ook ik met mijn 1 meter 68 kwam nog 
maar nèt met mijn tenen bij de bodem. Toen we 
uiteindelijk toch met z’n allen, braaf aan de overkant 
van de geul waren beland, stonden we toch even gek 
te kijken toen onze vriendelijke gids zei dat dit het 
einde van de route was en we gelijk weer terug kon-
den door de geul. Dus daar gingen we weer, lopend/
zwemmend naar de overkant met onze tassen boven 
onze hoofden. Het laatste stuk van de route kwamen 
we door een gebied met allemaal paarste bloemetjes 
en andere soorten plantjes. Omdat je toch honger kri-
jgt van wadlopen besloten sommigen onderweg ook 
nog wat van de groene plantjes te eten (wel op aan-
dringen van de gids, die beweerde dat het erg 
voedzaam was). Eenmaal aangekomen op Schier-
monnikoog belanden we natuurlijk bij het dichtstbijzi-
jnde caféetje op het terras. Want van de zoute 
zeelucht krijg je zeker dorst! Het is maar goed dat de 
cafébaas waarschijnlijk wel gewend was aan wadlop-
ers op zijn terras, want het moet geen charmant 
gezicht zijn geweest, wij met onze modder schoenen 
en nog natte, smerige kleding op het terras. Na nog 
een uurtje de toerist te hebben uitgehangen op het 
eiland, kwam er een bus die ons weer naar de boot 
bracht.

Na een relaxte zaterdagavond met weer een hoop 
gezelligheid bij het kampvuur konden we zondagocht-
end rustig opstaan. Deze dag stond er een zeer 
toepasselijke activiteit op ons te wachten. Al jaren 
worden we door andere scouting groepen ‘zeeleeuwt-
jes’ of ‘Pieterburen’ genoemd, dit natuurlijk door onze 
naam ‘SeaLions’. Daarom werd het hoog tijd dat we 
de zeehonden crèche in Pieterburen met eigen ogen 
gingen bekijken. Zo gezegd zo gedaan. Na een zeer 
relaxte ochtend in Pieterburen te hebben rond 
gelopen. En alle schattige zeehondjes op de foto te 
hebben gezet. Vertrokken we na een zeer geslaagd 
weekend, weer richting huis. 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P L A N N I N G
December 2018

8 - 9 december Koshare Trail Loodsen

22 december Kerst opkomst

Dolfijnen
Orca’s

Verkenners
Wilde Vaart

Loodsen

29 december Tof spel ipv Regio Rally Wilde Vaart
Loodsen

Januari 2019

18 januari Regio Bowlen Loodsen
Leiding

26 - 27 januari 24-uurs opkomst Orca’s

Februari 2019

2 februari Poolnachthike Wilde Vaart
Loodsen

15 - 16 februari Hashtrack Wilde Vaart
Loodsen

23 - 24 februari Binnenweekend Verkenners

Maart 2019

9 maart iScout
Wilde Vaart

Loodsen
Leiding

April 2019

13 - 14 april 24-uurs opkomst Dolfijnen

20 april Seizoenssluiting
Dolfijnen

Orca’s
Verkenners
Wilde Vaart
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