
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

Maandblad van de 
Karel Doormangroep Amersfoort 
opgericht mei 1946 Juli 2020 





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 2020: Rekeningnummer:     
Welpen         : € 44,00 IBAN: NL63 INGB 0000 614060 
Juniorverkenners  : € 47,00 BIC:   INGB NL 2A 

Verkenners   : € 47.00  
Loodsen         : € 52,00   
 
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, Marit Vosman en Rik Volkers. 
piraat@kareldoormangroep.nl   
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mailto:juniorverkenners@kareldoormangroep.nl
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Bakkerij van der Meer; het adres in Amersfoort  
voor al uw brood, banket, bruidstaarten  
en complete lunches! 
 
Utrechtseweg 70 A 
033-461 6496  
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Noteert u even 
 
   
18 – 25 juli  Zomerkampen 
5 sept Eerste opkomst na de vakantie 
12 sept Regionale Zeilwedstijden verkenners en loodsen  
 
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 
 
Juli Augustus September 
 1 Nikki N   2 Julian v O  3 Eeke 
 7 Linde  5 Matthias  3 Hessel 
 8 Rover  7 Wouter  4 Esther V 
 9 Martin 13 Joe  9 Dirk 
10 Niels 15 Fien 11 Fleur O 
10 Oscar 17 Daniël 12 Lieke 
11 Koen V 20 Mika 14 Jayden 
18 Koen B 21 Liesanne 14 Mart vd M 
22 Roy 22 Ynze 15 Coen T 
23 Marc 23 Isabel 15 Demi 
25 Wiek 28 Mart v L 15 Iris 
26 Elias 29 Merijn W 15 Nikki D 
27 Sam 30 Jiro  17 Teun 
31 Juliette D  21 Nikki W 
  25 Nina V 
  28 Tom Z 

 
Van Harte Gefeliciteerd !!! 
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Nieuws van de groep 
 

KD en corona, langzaam aan mogen we weer steeds meer èn we gaan 
op zomerkamp. Op de 18+ na. Dat laatste krijgen we nog niet voor el-
kaar. De teams hebben hun “kampbubbels” voor elkaar, zoals dat vol-
gens het protocol van Scouting Nederland heet en wat de veiligheids-
regio en de gemeente hebben goedgekeurd. We zijn erg blij.  
De welpen gaan naar Elburg, de junioren gaan naar Harderwijk en de 
zeeverkenners en loodsen t/m 18 gaan naar Sloten in Friesland. 
Allen bekende locaties voor ons, we zijn er bij allen eerder geweest. 
Mijn complimenten aan de teams, die dit toch maar mogelijk gaan ma-
ken, ondanks alle regelgeving. De zeeverkenners in het bijzonder, die 
hebben hun plan geheel om moeten gooien, was eerst Rijssenhout het 
doel, is het nu Friesland geworden. In Rijssenhout kregen we eisen 
van de regelgeving niet voor elkaar. Er zijn genoeg groepen in Neder-
land die het niet voor elkaar krijgen en geen zomerkamp hebben, dan 
petje af voor onze speltakken. 
Als we terug kijken, dan was het erg stil en hebben we met wat thuis-
opdrachten kunnen doorgaan, hopelijk gaf dat toch een beetje clubge-
voel. Ook ons bestuur heeft online vergaderd, heel bijzonder. Toen we 
weer een beetje open gingen, is er hard gewerkt om de boten weer in 
de vaart te krijgen. Soms met families die samen aan een boot moch-
ten werken en anders op 1,5m afstand van elkaar. Ook is er veel ge-
klust door leden van ons bestuur en wat ouders, we hebben vele kar-
weitjes van onze lijst af kunnen strepen. Zo zijn al onze aanhangers 
onder handen genomen en als u onze kanotrailer ziet gaat u hard la-
chen. Zie de Giller van de maand in dit blad. Ook werd er gewerkt aan 
onze sleper de Kiek Uut. We leren dit schip 
steeds beter kennen. Laatst hebben we een 
Amersfoorter op visite gehad die de RP48, 
ons zusterschip, heeft gehad en voorzitter 
is van de Schottelboot-vereniging. Altijd 
handig, hij had genoeg tips voor ons.  
Na de kampen is het zomervakantie en we hopen na de vakantie weer 
een hoop op te mogen en kunnen pakken en jullie dan allen in septem-
ber weer terug te zien. 
 
 
Bram van de Hoef 
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Junglenieuws 

De afgelopen tijd hebben de welpen niet stil gezeten. De welpenleiding 
heeft een website gebouwd waar, tijdens lockdown, elke week een 
leuke scouting opdracht op stond. Ook is de leiding bij alle welpen 
langs geweest om een creatief scouting pakketje af te geven. Hierin zat 
een kleurplaat, stoepkrijt een zomerkamp hint + opdracht en natuurlijk 
wat lekkers! 

Helaas zijn er veel activiteiten en kampen niet doorgegaan vanwege de 
maatregelingen. De welpenleiding heeft hiervoor een leuk kampdagje 
bedacht en verzorgt. Wij hebben een videoclip opgenomen met alle 
welpen op een swingend nummer. De clip wordt naar alle ouders van 
de welpen toegestuurd.  

Ondanks dat ook Dolfijnendag dit jaar niet door kon gaan hebben wij 
ontzettend veel lol gehad. Wij hebben een spel mogen doen die door 
de organisatie van de Dolfijnendag werd toegestuurd. Hiervan staat 
een aftermovie op onze Facebook pagina. 

De welpenleiding is blij de welpen weer te mogen ontvangen op ons 
clubhuis. We zijn klaar voor zomerkamp! 

Nieuwe leiding:  
Jesse van den Hoven (Rikki-tikki-
tavi) en Juliette Dries (Mor) zijn 
geïnstalleerd als welpenleiding. 
Wij zijn blij met onze nieuwe aan-
winst. Welkom Mor en Rikki!! 

Nieuwe kinderen: 
Wij verwelkomen graag vier 
nieuwe welpen Thijmen, Zoë, 
Nick en Fabian! Wij wensen hen 
een fijne tijd bij onze scouting 
groep. 
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Loodsennieuws 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ondanks alle maatregelen hebben de loodsen niet stilgezeten. Het zit 
in onze aard om te klussen, dus dat hebben we volop gedaan (alle 
maatregelen in acht nemend natuurlijk). De gig staat nu in Huizen, 
waar deze een aantal lagen coating krijgt, zodat we er weer lekker lang 
mee kunnen zeilen. Ook de vletten liggen onderhand weer in het water, 
en daar wordt ook weer mee gezeild. Voordat dat allemaal weer moge-
lijk was hebben we een aantal online opkomsten gehad, waarin we on-
der andere een crazy-88 in aangepaste vorm gedaan hebben. Sinds 
de versoepelingen draaien de 18- loodsen op de zaterdagen de op-
komsten mee met de verkenners, en zullen ook met hen meegaan op 
zomerkamp, waar we allemaal erg veel zin in hebben. Door alle maat-
regelen zal het zomerkamp er dit jaar wat anders uitzien dan we ge-
wend zijn. De loodsen zullen samen met de verkennerleiding de vletten 
in twee dagen naar Sloten slepen. Daar is voor de loodsen een aparte 
hoek op het kampterrein, waar wij ons eigen kampement zullen cre-
eren. In Friesland is genoeg water, dus als het weer een beetje mee zit 
wordt dat een heerlijke week zeilen. Voor de 18+ loodsen zit een zo-
merkamp er dit jaar helaas niet in, maar we zullen wel dagjes organise-
ren waarop we met z’n allen iets leuks gaan doen. Hoe dat vorm gaat 
krijgen is natuurlijk afhankelijk van de maatregelen, maar iedereen 
heeft er erg veel zin in om elkaar weer te zien. 
 
Groetjes van de loodsen 
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Uit het kraaiennest vernomen dat… 

 

• We ons gestaag door de corona-periode geslagen hebben. 

• We trots zijn dat de zomerkampen door gaan. 

• Aankomend zomerkamp de laatste is voor Marc?          

• Dit het eerste zomerkamp als juniorverkenner hulpleiding is voor 

Liesanne?            

• Liesanne het zusje is van Marc? 

• Jiro volgend jaar officieel Juniorverkenner leiding wordt? 

• Miko volgend jaar geen schipper meer is?          

• Miko in verwachting is van haar 2e kindje?            

• Michael volgend jaar schipper zal zijn?            

• Het zomerkamp thema *** is? 

• We druk zijn met de bedrading van de Kiek Uut, we daar nog een 

foutje hebben.   

• We een monteur zoeken met goede ervaring in oude bootsystemen.  

• We wel goed met boot kunnen varen, hij doet het verder prima. 

• We een mooie verplaatsbare roller hebben om de boten te water te 

laten. Het gaat nu een stuk beheerster.  (sommige zeggen saai!!) 

• Met dank aan dhr Dijkgraaf. Wij zijn blij. 
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Klusproject 
 
De tegels zijn gelegd, de boot is gehesen en de tent staat. 
We kunnen we de komende jaren tegen aan met klussen. 
De Prins Willem staat droog en is al een heel eind gestript. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Historie   

• 1906 gebouwd als C1 houten roeisloep voor de Marine (origineel in Marine-
museum Den Helder) 

• 1945 in bezit gekomen van de Wilhelminagroep Zeeverkenners 

• 1949 omgebouwd tot zeilsloep (kits-gaffeltuig) 

• 1983 Polyester versie gemaakt (5360 vrijwilligers-uren, ruim 14 maanden, 
kosten fl. 22.108,17,) 

• 2019 geschonken aan de Karel Doormangroep te Amersfoort 

Afmetingen 

• Lengte 9,4 meter (excl. roer) 

• Breedte 2,75 meter 

• Diepgang minimaal 1,2 meter 

• Kiel – mastkoker 2,7 meter 

• Gewicht plm. 2500 kg 

• Zeiloppervlak 31m2 

• Grote mast 6,4 meter 

• Bezaanmast 5,35 meter 
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Giller van de maand 

De kanotrailer is door ons bekleed met kunstgras en de nieuwe naam 
is nu kerstboom, in de winter versieren wij deze met kerstlichtjes. 
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Junior – en zeeverkenners veiligheid aan boord  

  

Tijdens de informatieavond in september hebben wij als verkennerlei-
ding aangegeven dat we graag een verandering willen zien in de ves-
ten die gedragen worden aan boord tijdens vaaractiviteiten.  
We zien de laatste tijd wat vesten die echt niet veilig zijn, zonder kraag, 
geen goed drijfvermogen enz.  
Voorheen werd het zwemvest goedgekeurd, gezien de prijs en het ge-
makkelijk te verkrijgen is.  
Het veranderende weer, meestal in het negatieve geval, vaak gepaard 
met veel wind en harde windstoten zorgt ervoor dat de veiligheid nog 
beter gewaarborgd dient te worden.  
Daarnaast hebben wij een grote opkomst gehad in oktober met de 
Reddingsbrigade waarbij het onderwerp zwemvesten en reddingsves-
ten aan bod kwam en de noodzaak van het reddingsvest. 
  

Het simpele zwemvest willen we daarom vanaf.  
Dit vest heeft namelijk geen opvang voor je hoofd als je bewusteloos te 
water raakt en niet draait door het vest.  
Een reddingsvest heeft dit wel en is daardoor een veiligere optie. Daar-
naast bestaat er nog een plofvest, met patroon uiteraard, is een veilige 
maar kostbare optie.  
Mocht het patroon in het plofvest ploffen, dan is KD niet verantwoorde-
lijk voor het vervangen hiervan, daar waar het wel noodzakelijk is, 
maar is verantwoordelijk voor de eigenaar van het plofvest.  
De verkennerleiding heeft sinds een week allemaal een eigen vest 
aangeschaft.  
 
In het huishoudelijk reglement van KD staat nog bij de junioren en de 
verkenners zwemvesten, maar dit wordt binnenkort aangepast naar 
reddingsvesten. 
  

Kortom: Wij verzoeken van jullie als ouders van junioren en verkenners 
een reddingsvest aan te schaffen. Graag zien wij dit vaarseizoen dat 
de kinderen een reddingsvest hebben.   
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Voor vragen en/of opmerkingen kom gerust langs bij de verkennerlei-
ding. 
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1946 – 2021  
 
We bestaan in mei 2021 al weer 75 jaar! 
Dat mogen we niet zo voorbij laten gaan. Na de vakantie gaan we een 
plan maken om dat volgend jaar leuk te vieren met ons allen. 
We hebben al een hele geschiedenis, met de komst op onze huidige 
plek al vanaf 1955 als hoogtepunt met een heus eigen clubhuis. 
Wij zeilden toen in die tijd al op het IJsselmeer, toen gelegen aan het 
einde van de Eem. We hebben daar nog wel foto’s van. Dat is nu in-
middels het Eemmeer geworden en daar varen we ook graag. 
Al heel wat jeugd en vrijwilligers hebben we op de club gehad en nog 
altijd hebben we veel plezier op en rond het water in Amersfoort. 
 
Onze clubhuizen rond 1970. 40m2 aan houten gebouwen en een bo-
tenloods van ca 60m2 
 
 
, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anno 2020, 278m2 en 3 verdiepingen. 
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Juniorennieuws 
 
Als Ruyters van paarden hobbelen de bootjes weer over het water. Als 
peper & zout voegt de zon van goud extra’s toe aan de mooie zeilda-
gen.  
 
Het klus seizoen is weer voorbij, gelukkig! Want wat hadden we weer 
zin om te zeilen. Met zomerkamp in aantocht was het natuurlijk zaak 
dat er weer geoefend werd op; de boten zeilklaar maken, de boten 
nachtklaar maken, wegvaren, roeien, wrikken, overstag, aanleggen 
doormiddel van een hogerwal, etc. Nadat de boter weer te water zijn 
gebracht hebben we 2 opkomsten de tijd gehad om het roeien en wrik-
ken weer onder de knie 
te krijgen bij het club-
huis, en we hebben 
een hoop progressie 
gezien bij iedereen! 
Onze vloot werd na 
deze 2 weken naar de 
steiger gesleept om 
daar het oefenen op de 
zeiltechnieken op te 
pakken. Ook hier heb-
ben we in korte tijd ie-
dereen zien groeien in 
hun zeil kunsten, erg 
knap gedaan! Inmid-
dels liggen de boten 
weer bij KD, omdat de 
steiger wordt ver-
nieuwd.  
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De steiger wordt groter dan de vorige 
en krijgt nu een T-vorm in plaats van 
een L vorm wat betere weerstand biedt 
op winderige dagen. We zijn erg blij met 
het vernieuwen hiervan en kijken er 
naar uit weer terug te kunnen gaan naar 
nieuwe steiger. De kinderen zullen de 
nieuwe steiger pas zien in september, 
want er is enige vertraging met de leve-
ring. De voorbereidingen voor het zo-
merkamp is in volle gang en op 11 juli 
zullen wij de benodigde spullen in gaan 
pakken. Deze dag hebben we dan ook 
geen opkomst.  
 
 
 
 



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



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
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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
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