
Huiswerk Hoogland,
de juiste keuze voor huiswerkbegeleiding

in Hoogland en Amersfoort:

Voor het voortgezet onderwijs:

• ervaren coaches, waaronder docenten uit het onderwijs;
• kleinschalig, persoonsgericht en niet gebonden aan een vast format;
• dagelijkse mail naar de leerling, ouders en soms mentor;
• al jaren een hoge score van 95% geslaagden, voor examenkandidaten zelfs 100%;
• gratis bijles voor vakken waar de leerling meer moeite mee heeft.

Voor het basisonderwijs, de Basis:   

• rekenen, aangepast op het niveau van de leerling.
• taal en spelling Nederlands, aangepast op het niveau van de leerling.
• CITO training, voor de puntjes op de ‘i’ en het wegnemen van angsten voor die toets.
• studievaardigheden, wat moet je doen om tot een goed studieresultaat te komen?
• eigen toetsmethode voor meetbare resultaten.

Interesse? Kijk op: WWW.HUISWERKHOOGLAND.NL

Winkel  en  werkplaats  aan  de  Havenweg  15 
Div.	  accu's	  op	  voorraad	  voor	  a/aal	  of	  montage 
Tel:	  033	  4800509	  	  	  Mob:	  06 83	  71	  99	  68
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Karel Doormangroep Amersfoort 
Welpen, Juniorverkenners, Zeeverkenners en Loodsen 
De Stuw 3, 3813 TX Amersfoort 
Opgericht door: Ch. H. van der Straten in mei 1946. 
 
Opkomsten: De zeeverkenners en loodsen op woensdagavond van  
19.00 tot 20.00 uur en op zaterdagmiddag van 14.00 tot 17.00u 
Welpen en juniorverkenners op zaterdagmiddag van 14.00 tot 17.00u  
Homepage: www.kareldoormangroep.nl  
Mailadres: info@kareldoormangroep.nl  
Clubhuis: (033) 472 72 72 ( wo-av en za-middag) 
 
Contributie per kwartaal 2019: Rekeningnummer:     
Welpen         : € 43,00 IBAN: NL63 INGB 0000 614060 
Juniorverkenners  : € 46,00 BIC:   INGB NL 2A 

Verkenners   : € 46.00  
Loodsen         : € 51,00   
 
Groepsvoorzitter: Oscar Koerts  
groepsleider@kareldoormangroep.nl       
 
Penningmeester: Sjoerd Roelofs 
penningmeester@kareldoormangroep.nl  
 
Welpenleidster:  Irene Koerts – den Oude 
welpen@kareldoormangroep.nl    
 
Juniorverkennersleider: Miko Vivié 
juniorverkenners@kareldoormangroep.nl    
 
Verkennersleider:  Stephan Priem 
zeeverkenners@kareldoormangroep.nl    
 
Loodsenleider:  Jiro Vivié 
loodsen@kareldoormangroep.nl    
 
Redactie:  Oscar Koerts, Bram van de Hoef, Juliette Dries, Michael 
Bal, Mart van Loenen en Marit Vosman. 
piraat@kareldoormangroep.nl   

http://www.kareldoormangroep.nl/
http://www.kareldoormangroep.nl/
mailto:info@kareldoormangroep.nl
mailto:groepsleider@kareldoormangroep.nl
mailto:penningmeester@kareldoormangroep.nl
mailto:welpen@kareldoormangroep.nl
mailto:juniorverkenners@kareldoormangroep.nl
mailto:zeeverkenners@kareldoormangroep.nl
mailto:loodsen@kareldoormangroep.nl
mailto:piraat@kareldoormangroep.nl
https://www.facebook.com/karel.doormangroep/
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De Piraat 
Een uitgave van de Karel Doormangroep     
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Bakkerij van der Meer; het adres in Amersfoort  
voor al uw brood, banket, bruidstaarten  
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Utrechtseweg 70 A 
033-461 6496  
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Noteert u even 
 
1 -2 nov Gidsen en helpersweekend 
3 – 4 nov Terugvaarkamp Junioren 
16  nov  Intocht Sinterklaas 
30  nov Boerenkoolfuif (allen vanaf ca. 17u.) 
14  dec  Sint Kerst In 
21 – 28 dec Groep gesloten 
4 jan Nieuwjaarsreceptie 
 
Niet alle activiteiten staan nog in deze planning. Houd ook uw mailbox 
in de gaten. En kijk in deze piraat ook bij de speltakken zelf. 
 

Wij feliciteren met hun verjaardag 
 
Oktober November  
  1 Rik   6 Marit  
  3 Susanne de K   9 Bram B  
  8 Maarten K 10 Jorin.  
10 Sjoerd 14 Tim  
19 Joost 14 Daan vd M  
20 Thijs P 15 Thijs B  
21 Maaike 19 Daan B  
21 Bente 19 Maxime  
23 Gwen 20 Stephan  
25 Lute 30 Esmee  
   

 
Van Harte Gefeliciteerd !!! 
 

Wij verwelkomen de nieuwe leden. 
 

We wensen: Michael, Felix, Micha, Rowan, Emi, Myrthe, Joe, 
Thijs P, Merlijn B en Jasper een hele fijne tijd toe bij ons. 
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Nieuws van de groep 
 

Een nieuw scoutingseizoen is begonnen, diverse leden zijn de afgelo-
pen maand van speltak gewisseld met ons “overvliegen”. Nieuwe leden 
zijn in september verwelkomd bij de welpen en ook hier en daar een in-
stromer bij de andere speltakken. Onze leden en vrijwilligers zijn klaar 
voor een jaar vol nieuwe avonturen. Onze groep is licht groeiend, 
vooral onze jongerengroep bij de loodsen (16 – 23jr), hier hebben we 
nu 35 leden en 3 leiding. Deze groep is nog nooit zo groot geweest. 
We zijn er trots op dat we een gezonde vereniging zijn.  
Na 28 jaar trouwe dienst gaan we deze maand afscheid nemen van 
onze oude sleper “De Kiek Uut II”. We hebben de boot verkocht aan 
een andere scout uit de omgeving van de Biesbosch. Hij krijgt hier 
weer een goede bestemming. De boot wordt geheel opgeknapt en als 
hij klaar is worden er o.a. vaar- en sleeptrainingen gegeven aan andere 
zeeverkenners(groepen). We vinden dit helemaal geweldig. We hou-
den nog een afscheidsavond met oud-opvarenden van de oude Kiek 
Uut. Dat wordt vast erg gezellig, een soort reünie . 
Wij zijn inmiddels al aardig gewend aan Kiek Uut III. Ook hier zijn nog 
wel wat klussen aan, maar die zijn in beeld en worden deze winter aan-
gepakt, hier hebben wij voor de komende jaren weer een geweldig 
schip aan.  
 
Binnenkort komt er bij ons nog 
een boot bij, een meerjarig 
klusproject op ons terrein. Dit is 
een antieke tweemaster, De 
Willem II. Een plaatsje is inmid-
dels bestraat, een grote klus-
tent is opgehaald, nu nog de 
“Bok” timmeren en het schip 
kan komen.  
 
 
Als dit schip over een paar jaar weer in de vaart is, hebben we er weer 
een geweldige boot bij. We kijken nu al uit om de boot in de vaart te 
nemen. 
 
Bram van de Hoef  
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Junioren nieuws 
 
Even Voorstellen: 
 
Ontmoet Jasper, de nieuwe stuurman in het Juniorverkenner leiding-
team. Sinds de eerste opkomst van dit 
zeilseizoen kunnen jullie deze wildzeefa-
naat al zijn tegengekomen, nadat hij was 
overtuigd leiding te worden, na een stukje 
over de golven heen te surfen met de 
schouw nog voor zomerkamp.  
Voor wie hem nog niet kent; Jasper is 27 
jaar, geboren en getogen in Amersfoort en 
werkt in de IT. In zijn vrije tijd daagt hij je 
graag uit voor een potje squash en nu kan 
hij ook zeilen tot zijn hobby’s benoemen. 
Welkom Jasper! 
 
Nu het kleurenpalet begint te veranderen en de bladeren schommelend 
door de scherpe wind naar beneden glijden, merken we dan toch echt 
dat het herfst wordt. Maar niet alleen de bladeren glijden door de wind 
voort, ook onze vletten laten zich door goed zeilmanschap voortduwen 
door weer en wind. Alle zeelieden zijn hard onderweg met het verkrij-
gen van vele nieuwe zeiltactieken om hun schip zo goed mogelijk te le-
ren kennen en te bezeilen. Met nog 
een paar weken te gaan voordat 
onze vloot het water en het levend 
wild wat erin leeft met rust zal laten, 
maken we graag nog zo veel moge-
lijk zeemijlen op het Eemmeer en op 
de Eem. In de eerste helft van de-
cember zullen de vletten het water 
uit gaan en klaargestoomd worden 
voor het onderhoud seizoen. Maar 
niet getreurd, er staan een hoop 
leuke en gezellige opkomsten voor 
ons allemaal gepland, zoals o.a. 
een terugvaar weekendkamp. 
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Scouting Keigoed 
 
Met koningsdag op 27 april mochten we als scouts uit de regio 
Utrechtse Heuvelrug niet meedoen aan het dagprogramma van de ge-
meente Amersfoort. We hadden echter al best veel energie in pro-
gramma ideeën gestopt. Vele scoutinggroepen uit onze regio hebben 
toen bedacht een eigen scouting dag te organiseren later in het jaar. 
Nu 5 oktober was het zover. Een geweldige speeldag voor kinderen 
met onze eigenscouts in een tijdframe, zodat iedereen zou kunnen ko-
men spelen. Het werd een leuke en gelukkig droge dag. Op vrijdag al 
diverse voorbereidingen en op 5 oktober om 10u gingen we los. Er was 
een zeer gevarieerd programma, zowel op het land, in de stad als op 
het water. 
 
Een foto impressie: 
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Uit het kraaiennest vernomen dat… 

 
- Het nieuwe scoutingseizoen is begonnen 
- We er weer nieuwe leden bij hebben 
- We ze veel plezier en avonturen toewensen 
- De oude sleper verkocht is.  
- Hij in de Biesbosch gaat varen. 
- We met burendag weer wat klussen opgepakt hebben. 
- Er nu bijna geen banken meer buiten staan. 
- Die krijgen een likje verf in de kelder 
- De welpen Sinterklaas weer in gaan halen 
- Scouting Keigoed een leuke dag was. 
- We hiermee een goede regioactiviteit hebben neergezet. 
- Kaderweekend gezellig was voor het nieuwe kader bij de zee-

verkenners 
- Er veel besproken is en er nieuwe dingen geleerd zijn 
- Het spel ‘Wat kost het?’ door sommige goed gedaan is 
- Wij graag bij de andere onze komende bootinkopen nu willen 

doen, gezien hun prijsgedachte. 
- We druk bezig zijn met de veiligheid op ons terrein, alle hekken 

bij hoogtes worden verstevigd en voorzien van stoere netten. 
- We de ouders Maarten en Laurenz hier erg voor bedanken. 
- Ze zijn hier wekelijks druk mee. 
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Klusprojecten 
 
Bij de Karel Doormangroep is altijd wel wat te doen. 
 

1) Op 28 september zijn we begonnen met onderhoud aan al onze 
houten buitenbanken. Gestart als knutseldag met de buren, nu 
maken we het zelf af. Hier en daar een nieuwe plank en een 
kwast verf of beits. Onze banken kunnen er straks weer een 
hele tijd tegen. 

2) We gaan weer verder met de terreininrichting. 
o We gaan de kampvuurkuil verder afmaken, alle blokken 

staan, nu nog het straatwerk aanpassen en afmaken. 
o Aan beide zijden van de kampvuurkuil komt nog grond 

en worden er struiken gepland en komt er weer een 
boom terug bij het aantreedveld van de zeeverkenners. 

o De mezenkastjes hangen al en er komen nog 2 insec-
tenhotels op ons terrein. 

o Diverse dijk- en taludgedeeltes op ons terrein worden 
met bekleed en rond het speelbos komen ook kindvrien-
delijke struiken.  

o Het gras van het speelveld en de dijk worden weer inge-
zaaid. 

3) Binnenkort komt de tweemaster de Willem II, een meerjaren 
klusproject. We zijn benieuwd wat dit gaat worden. Ons motto: 
We doen het goed of (nog) niet. 

4) Het schilderwerk van ons gebouw moet weer opgepakt worden, 
en vandaag werd er al hulp via de Matchbeurs aangeboden. 
Met 20 man van een bedrijf een schilderdag bij ons. Het bedrijf 
de handjes, wij de koffie of thee. Helemaal geweldig. 

5) Twee ouders pakken weer een juniorvlet aan, die gaat hele-
maal kaal en wordt dan weer zeer goed in de verf gezet. Afge-
lopen jaar is er mee begonnen en de eerste vlet is weer als 
nieuw. 

6) Naast alle bovengenoemde activiteiten hebben we nog een 
hele lijst met klussen/wensen. En steeds gaat daar weer wat 
vanaf en komt er niet zoveel meer bij. 

 
Hulp om te klussen is altijd welkom. Spreek ons aan of meldt u via de 
mail. 
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Giller van de maand 

We kijken er al weken en misschien wel maanden naar uit. Onze zee-
verkenners kunnen best goed zeilen en winnen regelmatig prijzen. 
Dan is het zo ver. De boten worden zelf al een dag eerder gebracht, en 
alles wordt uit de kast gehaald. En dan is het tijd en dan beginnen de 
Regionale zeilwedstrijden van Admiraliteit 11 “De Zuidwal” en dan: 
 
GEEN WIND, Huh 
 
Het werd een dagje dobberen. 
Wel mooi weer, maar geen prijzen. 
Zo jammer. 
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Website 
 
De huidige website is al weer een 
paar jaar oud en voldoet niet meer 
aan de eisen van deze tijd. Om te zor-
gen dat onze leden en bezoekers de 
juiste informatie kunnen vinden zijn wij 
op zoek naar een iemand die voor ons 
een nieuwe website kan bouwen met 
WordPress.  
Heeft u interesse of weet u iemand wie ons kan helpen? Spreek ons 
aan of stuurt u ons een e-mail naar info@kareldoormangroep.nl. 
 

Reisverzekering 
 
De laatste tijd hebben wij als groep vragen gehad over wat te doen bij 
verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen tijdens 
(vervoer naar) kampen en andere scoutingactiviteiten. Vanuit de Karel 
Doormangroep of Scouting Nederland zijn deze persoonlijke eigen-
dommen niet (aanvullend) verzekerd tijdens opkomsten. Wij raden 
daarom voor alle leden (en vrijwilligers) een (doorlopende) reisverzeke-
ring aan om u te beschermen tegen onverwachte kosten. Indien u vra-
gen heeft hierover, stel deze dan gerust aan Sjoerd onze penning-

meester penningmeester@kareldoormangroep.nl 
 
 

Gezocht 
 
Voor onze keuken zijn wij op zoek naar thee- en 
handdoeken. Heeft u nog stapeltje liggen welke u 
niet meer gebruikt wij zijn er mee geholpen! 
 
 

 

mailto:info@kareldoormangroep.nl
mailto:penningmeester@kareldoormangroep.nl
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Afscheid van oude sleper 

 
Na 28 jaar trouwe dienst nemen we op 19 oktober 2019 afscheid van 
Kiek Uut II. Na een warm onthaal bij de aankomst in 1991 hebben we 
eerst een half jaartje het e.e.a. opgeknapt.  
We begonnen met een oude tractormotor van International van 40jr 
oud en een mechanische keerkoppeling. De boot had ook hele zware 
besturing met kettingen en zo. Maar verder een stoer uiterlijk en best 
goed wat van te maken. En zo gezegd zo gedaan. Een kwastje verf 
hier en daar met onze eigen kleuren. Goede verlichting en een hele 
goede toeter (van een trein, pff wat een herrie was dat) werd er geknut-
seld, zo ook een hydraulische besturing, zo dat scheelde even.  
Deze boot heeft ons overal gebracht en bijna nooit in de steek gelaten. 
Wel is er 2 x een andere motor ingekomen. Eerst een 60pk Ford EBRO 
4-cyl diesel in 1994 en ca. 6jr later de huidige 80PK Ford 2711e 4-cyl. 
Beide Fords hebben de hydraulische keerkoppeling gehad en nog. 
Waar zijn wij in al die jaren allemaal geweest met dit schip? 
Natuurlijk de Eem met alle randmeren, het Markermeer, het IJssel-
meer, de Vecht, Naarden vesting, Amsterdam, Schiedam, Friesland, 
Alkmaar, Haarlem, Warmond, Rijssenhout en waarschijnlijk nog veel 
meer mooie havens. We kijken terug op een mooi tijdperk. We hebben 
op 9 oktober nog een reünie met oud-opvarende, die als het goed is 
ook vele mooie herinneringen hebben aan dit schip. Gelukkig krijgt hij 
weer een goed bestemming in de Biesbosch en wellicht zien we hem 
nog eens varen. 
 



BLOM van alle Fietsmarkten thuis
@ gazelle RACESPECIALIST

Blom Hoogland

Zevenhuizerstraat 101 
3828 PS Hoogland
(033) 433 15 53

natuurlijkmooi
Natuurlijk Mooi is een moderne, sfeervolle schoonheidssalon, 
gevestigd in Het Koetshuys, in het hart van Amersfoort. 
Wij werken uitsluitend met natuurlijke producten aan het 
zelfherstellend vermogen van de huid.

Korte Gracht 28, 3811 KH Amersfoort, 033 258 47 63  www.natuurlijkmooi.nl

- ONDERHOUD
- IN- VERKOOP
- ONDERDELEN
- ACCESSOIRES

WWW.BENAUTICWATERSPORT.NL

2912 piraat adv 2018   1 07-02-18   16:30



13 
 

Masterclass kanovaren 
 
Zaterdag 28 september kregen de Welpen belangrijke gasten op be-
zoek. Twee loodsen, Job en Gijs, kwamen een masterclass kano varen 
geven. Job en Gijs zijn twee ervaren kanoërs, al sinds zij 7 zijn zitten 
zij bij ons op KD. De twee jongens legde op een grappige en goede 
manier uit hoe je een peddel moet vasthouden, hoe je wel en juist niet 
moet zitten in de kano, enzovoort. Na 
de masterclass gingen zij de welpen 
overhoren in de vorm van een posten 
spel. De welpen moesten na de over-
horing op het land natuurlijk ook hun 
skills tonen op het water. De welpen 
gingen het water op en Job en Gijs ko-
zen de beste kano. Het was een 
speelse en gezellige middag. Bedankt 
Job en Gijs!! 
 

 
 
 
 
 
 

 



Witteman
Bouw & Advies

Advies

Bouwbegeleiding

Brandpreventie

Zonnepanelen

Inspecties

Pieter Witteman

 0623924828

pieter@wittemanbouwenadvies.nl

www.linkedin.com/in/witteman

www.wittemanbouwenadvies.nl

Wij verkopen de volgende merken:

Stevens • Trek • Gazelle • Cortina • Brompton

Leden van Karel Doorman scouting krijgen 10% korting op fietsen, 

onderdelen en accessoires. Niet in combinatie met lopende akties.

Rijwielhandel van Hoeijen
Krommestraat 59-63

033 - 461 37 73
www.van-hoeijen.nl

2912 piraat adv 2018   2 07-02-18   16:30
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Social Return 
 
Regelmatig krijgen we verzoekjes vanuit de gemeente en/of andere 
Amersfoortse instanties. Om ergens aan mee te doen of om onze loca-
tie ter beschikking te stellen. Zo was er zondag 8 september Swim To 
Fight Cancer. Een super zonnige zondag. We stelde graag ons terrein 
ter beschikking. Ook de hoempaband met leuke muziek was erg leuk. 
. 

 
En op zaterdag 21 september deden wij mee met WorldCleanupDay. 
Velen van onze groep hebben aardig wat troep uit het water gevist. 
 
En zo doen wij regelmatig wat terug in de vorm van een Social Return! 
 

Overvliegen naar junioren en zeeverkenners 
 
Zaterdag 7 september was ons overvliegen. Vele leden zijn hier van 
speltak gewisseld door hun leeftijd. Het is voor hun tijd om door te 
groeien binnen onze groep. En 
sommige hebben nieuwe func-
ties gekregen binnen hun spel-
tak. De leden hebben nu weer 
kansen om nieuwe dingen te 
leren, andere avonturen te be-
leven en sommige ook om lei-
ding te geven. We wensen de 
leden veel plezier en succes 
op hun nieuwe plek. 
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Overvliegen naar de loodsen 
 
De nieuwe loodsen die hebben het zwaar gekregen op de dag van het 
overvliegen. Maar zijn nu wel een echte loods! 
Wij heten onze nieuwe loodsen van harte welkom: Rik, Yanou, Job, 
Max, Koen, Myrthe, Nina, Daniel en Gytta.  
Naast het overvliegen hebben de Loodsen al flink wat zeildagen achter 
de rug en waren zo ook bij de zeilwedstrijden aanwezig. Voor de 
nieuwe boot zijn wij nog steeds geld aan het inzamelen en dit doen wij 
onder andere weer door verkeerswacht te spelen op de vathorstrun.  
We zijn nu met 38 loodsen en zijn goed bezig met opruimen, schoon-
maken, opkomsten bedenken en geld inzamelen, om er zo een mooi 
gevuld jaar van te maken!  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pech met de Drascombe 
 
De loodsen hebben helaas ook pech met hun 
nieuwe zeilboot. 
Tijdens de laatste week van hun zomerkamp is 
de mast gebroken. Ondanks dat de mast net 
daarvoor nog geïnspecteerd was door de Ne-
derlandse dealer, hadden we dit niet zien aan-
komen. Inmiddels is er een nieuwe mast in be-
stelling en hopen we gauw weer in de vaart te 
zijn. 
 
 



het adres voor …
* jachtzeilen
* dekzeilen
* sprayhoods
* bootskappen
* caravantenten
* complete stofering voor woning en boot
* zeilreparaties

maatwerk tegen zeer scherpe prijzen!!

tot ziens …… bij co poort

De Kronkels 5 - Bunschoten - tel/fax 033 298 59 59
www.zeilmakerijpoort.nl - info@zeilmakerijpoort.nl

Promotieartikelen
Relatiegeschenken

T-shirts, Poloshirts, Sportkleding en Bedrijfskleding
Tassen, Caps, Lanyards, Handdoeken, USB sticks
Bedrukken, Borduren, Graveren, Tampondruk
U bent van harte welkom in onze showroom

www.hjw-promotions.nl
info@hjw-promotions.nl

Algolweg 18-b 3821 BH Amersfoort Tel. 033-4530800

HANDELSONDERNEMING

SPEC IAL IST  IN  HANDGEKNOOPTE
O O S T E R S E  TA P I J T E N  E N  K E L I M S

Reparatie, reiniging, taxatie in- en verkoop van oude tapijten. Tel.: (033) 480 79 01
info@karabag.nl   www.karabag.nl

? Uw 

advertentie 

hier?

Notarissen en medewerkers van 
BolscherBrugDeijl Notarissen heten 
watersportliefhebbers graag welkom 
voor advies en akten over familiezaken, 
wonen en ondernemingen.
Voor de lezers van de Piraat is een oriënterend 
gesprek van een half uur gratis.

BolscherBrugDeijl Notarissen
Utrechtseweg 125
3818 EC Amersfoort
033-467 07 00
info@bbdnotarissen.nl
www.bbdnotarissen.nl



Huiswerk Hoogland,
de juiste keuze voor Huiswerkbegeleiding

in Hoogland en Amersfoort.

•  ervaren coaches, waaronder docenten uit het onderwijs.
•  kleinschalig en persoonsgericht.
•  dagelijks samen plannen.
•  dagelijkse mail naar de leerling, ouders en evt. mentor.
•  gratis bijspijkermomenten voor de lastige vakken.
•  maatwerk voor bijlessen in alle vakken, 
•  twee mooie locaties in Hoogland en Hooglanderveen/Vathorst.

Interesse? Kijk dan op: 

WWW.HUISWERKHOOGLAND.NL

Maandblad van de 
Karel Doormangroep Amersfoort 
opgericht mei 1946

maart 2019

Openingstijden:
Maandag  11.30 - 22.00 uur
Dinsdag  11.30 - 22.00 uur
Woensdag  11.30 - 22.00 uur
Donderdag 11.30 - 23.00 uur

Meridiaan 18a, 3813 AV  Amersfoort

033 - 4751817

Vrijdag 11.20 - 23.00 uur
Zaterdag 12.30 - 22.00 uur
Zondag 12.30 - 22.00 uur

Huiswerkinstituut
H o o g l a n d


