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Voorwoord 

De Karel Doormangroep volgt de lijn die ooit door haar oprichter Charles 

Hendrikus van der Straten in 1946 is uitgezet. We zijn op deze wijze een groep 

die voor ieder kind, uit welk milieu dan ook afkomstig, bereikbaar moet zijn, en 

dat ook is. Een groep met een eigen scoutingidentiteit, waarvan technische en 

sociale vaardigheden een belangrijk deel uitmaken. De Karel Doormangroep 

volgt in grote lijnen de statuten en het huishoudelijk reglement van Scouting 

Nederland.  

Wij zijn een groep die bepaalde tradities in ere houdt, zoals de Nederlandse 
vlag, het scoutinguniform, de scoutingwet en de belofte, maar we staan 
daarnaast ook open voor nieuwe ontwikkelingen en toepassingen, zoals het 
internet en de sociale media.  

We proberen onze jeugdleden iets over normen en waarden mee te geven, 

vandaar dat we van al onze leden verwachten dat ze zich volledig houden aan 

de geldende Nederlandse wet- en regelgeving.  

Naast het gegeven dat we onze jeugdleden een stuk ontspanning bieden, 

proberen wij ze ook de nodige technische en sociale vaardigheden bij te 

brengen. De technische vaardigheden bestaan uit het leren van specifieke 

outdoor- en scoutingtechnieken, roei- en zeiltechniek. De sociale vaardigheden 

bestaan uit het spelen/werken in groepsverband (rekening houden met een 

ander) en uit verantwoordelijkheid nemen en geven (leren leidinggeven). 

De Karel Doormangroep is een gemengde groep van jongens en meisjes. Onze 

jeugdleden kunnen in de leeftijd van 7 tot 23 jaar lid van de groep zijn. 

Wij zijn een “open” groep, wat wil zeggen dat we niet een bepaalde politieke 

kleur of geloofsovertuiging aanhangen. En omdat we een open groep zijn, 

kunnen wij ons spel of een activiteit niet aanpassen aan één bepaalde 

geloofsovertuiging of politieke kleur, noch er rekening mee houden.  

Onze leiding en ons bestuur bestaan uit niet betaalde vrijwilligers die allen hun 

functie bekleden puur omdat ze daar plezier aan beleven. De meeste 

leidinggevenden en bestuursleden zijn afkomstig uit de eigen groep. 

Om het spel van scouting op een verantwoorde manier te kunnen spelen, 

nemen wij in principe alleen nieuwe leden aan die niet geestelijk of ernstig 

lichamelijk gehandicapt zijn. 
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Onze vrijwilligers zijn namelijk niet opgeleid om met gehandicapte jongeren om 

te gaan. De leiding wil uiteraard wel geïnformeerd worden over eventuele 

allergieën en/of medicijngebruik en over andere bijzonderheden van uw kind.  

Iedereen is welkom bij onze groep mits hij of zij zich houdt en aanpast aan onze 

spelregels. Dat zijn de spelregels zoals ze in dit boekje staan vermeld en zoals 

ze zijn omschreven in de statuten van Scouting Nederland. 

We zijn een gezonde scoutinggroep met veel leden. Onze leden komen elke 

week weer graag naar de club en beleven er een leuke scoutingtijd. Dit geldt 

voor iedereen: voor de welpen, zeeverkenners, loodsen, leiding en voor het 

bestuur. 

 

 

 

 

 

 

 

Contributie 

De contributie dient u vooruit te betalen, bij voorkeur per jaar of in vier termijnen. 

Bij betaling in termijnen dient u het bedrag te storten vóór de eerste dag van het 

kwartaal. Automatische incasso is ook mogelijk. De contributie per speltak staat 

vermeld in ons clubblad. Wij streven ernaar om onze activiteiten zo veel 

mogelijk uit de contributie te bekostigen. U hoeft hierdoor slechts een enkele 

keer per activiteit te betalen. Er kunnen namelijk per speltak sporadisch wel 

activiteiten zijn waarvoor we u een aparte bijdrage vragen. De speltakleiding, 

onze website, de E-mail of ons clubblad “de Piraat” informeert u hierover.   
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Verzekering, diploma’s en privé-eigendommen 

Om de bagage van uw kind op kampen te verzekeren, dient u zelf een 

(doorlopende) reisverzekering af te sluiten. Ons advies is om geen dure 

merkkleding of elektronische apparatuur mee te geven tijdens de opkomsten en 

kampen. 

De leden dienen in het troephuis geen uniformstukken, zwemvesten of andere 

privé-eigendommen te laten liggen. De leiding kan hierop geen toezicht houden; 

de leden zijn er zelf verantwoordelijk voor. Iedereen heeft zijn of haar eigen (per 

speltak identieke) uniform en natuurlijk wordt er wel eens per ongeluk een 

kledingstuk vergeten. Het is dus handig om alle kledingstukken van uw kind te 

voorzien van de voor- en achternaam. 

 

Onze activiteiten spelen zich af op of rond het water. Daarom is het verplicht 

dat uw kind een zwemdiploma heeft. 

 

De speltakleiding kan soms een beroep op u doen om per auto ergens heen te 

rijden voor een activiteit. De bestuurder is zelf verantwoordelijk voor de 

inzittende(n) en een inzittendenverzekering is een vereiste. 

 

Ook gaan wij ervan uit dat u zelf voor uw kind een ongevallen en WA-

verzekering hebt afgesloten. 

Onze leden hebben via Scouting Nederland, een ongevallen- en WA-

verzekering voor secundaire dekking. Ofwel ze zijn aanvullend verzekerd, u 

dient eerst van Uw eigen verzekering gebruik te maken. 

 

 

Aansprakelijkheid 

 

De leiding is alleen aansprakelijk voor uw kind tijdens de opkomsttijd of 

groepstijd van de desbetreffende speltak dat uw kind op de groep is. Buiten de 

groepstijd zijn de ouders aansprakelijk. De groepstijden kunnen per speltak en 

opkomst variëren. 
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Geschiedenis van de Karel Doormangroep 

Een jongensdroom wordt werkelijkheid. 

 

In 1946 begint Charles van der Straten op zeventienjarige leeftijd een 

scoutinggroep met tien leden in Amersfoort. Eerst nog als landverkennersgroep, 

maar al na twee jaar als een zeeverkennersgroep: de Karel Doormangroep. In 

1953 mochten we gebruikmaken van de loods van de jachthaven aan de Eem, 

maar het zou nog tot 1960 duren voordat we op onze huidige locatie terecht 

zouden komen.  

 

Bij een zeeverkennersgroep horen boten. In het begin hadden we houten 

sloepen, maar al snel kwamen de echte lelievletten van scouting hiervoor in de 

plaats. De eerste lelievlet met zeilnummer 116 draagt nog steeds vol trots de 

naam van onze oprichter (Schip v d Straten) en werd in 1960 aangeschaft. In 

1962 volgde de 268 (Karel Doorman), in 1963 kwam de 386 (M3 PL Oud) in 

1992 werd deze boot een meisjesboot en heet nu Namaqua. Aangezien de 

stroom van nieuwe leden bleef aanhouden, werd de groep  opnieuw uitgebreid. 

In 1969 volgde de vierde lelievlet 511 (Barracuda) met snel daarna de 556 (de 

Ruyter). In 1969 schafte de groep ook de eerste motorboot aan, een 

seringenpraam uit de bollenstreek. Dit een schenking, en de gever mocht de 

naam bedenken. De naam werd Kiek Uut en deze is al die tijd meegegaan, ook 

naar de volgende 2 motorboten. Hij prijkt nog steeds vol trots op onze huidige 

sleper.  

 

In 1969 werd de groep uitgebreid met een welpenhorde. In eerste instantie 

draaiden deze welpen de opkomsten bij een andere groep in Amersfoort. Later 

werd het clubhuis drastisch verbouwd en vergroot en kwamen de welpen ook 

naar de Eem. Rond 1996 ontstonden er steeds meer ideeën om van de welpen 

echte zeewelpen te maken. Links en rechts werden er kano’s geregeld en vanaf 

dat moment zijn ook de welpen ’s zomers veel op het water te vinden. 

 

Tot aan een ouderavond in 1982 bestond de Karel Doormangroep alleen nog 

uit jongens. Die avond bleek echter dat een aantal ouders dochters hadden die 

het scoutinggebeuren ook wel zagen zitten.  
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Na gedegen overleg besloot het bestuur om ook meisjes toe te laten bij de 
Karel Doormangroep.  
In 1983 kwamen de eerste meisjes bij de zeeverkenners, de Dolfijnenbak, én 
ook meteen een nieuwe lelievlet, nr. 1105 (Beluga). 
De loodsen zijn altijd aanwezig geweest bij de Karel Doormangroep. In 1964 
kregen zij hun eerste eigen lelievlet. Deze eerste zelfbouwvlet rolde van de 
kade met de naam van de schenker Oldemans. In 1981 kregen de loodsen 
een groter onderkomen en vanaf dat moment bleef het aantal loodsen op peil. 
In 1998 kregen zij een nieuwe lelievlet, nr. 1432, de Kortenaer. De echte trots 
van de loodsen is de Bloys van Treslong, een houten marinesloep uit 1946 
met twee masten. Deze werd in 2000 aangeschaft en helemaal door de 
loodsen zelf opgeknapt. Schipper van der Straten is altijd zeer gesteld 
geweest op het dragen van het scoutinguniform.  In de begindagen was dit ’s 
winters een lange broek en zwarte tok, en ’s zomers een korte broek met een 
witte tok. Door de jaren heen is dit veranderd tot wat het nu is: zwarte broek, 
blauwe blouse of blauwe polo, de geruite das en een witte tok of de nieuwe 
blauwe pet met ons logo,  Ook de zeewelpen bij de Karel Doormangroep 
dragen een blauwe blouse of blauwe polo,  
Op 6 juni 1994 overleed schipper van der Straten. Wat hij heeft achtergelaten, 
is een gezonde scoutinggroep, waarbij jong én oud iedere week weer een 
leuke scoutinguitdaging aangaan. 
Op 7 september 2013 is er een nieuwe speltak opgericht, de juniorverkenners. 
Jongens en meisjes van 10 – 12 jaar. Die dag zijn er 4 juniorvletten in de vaart 
genomen, de 36, 37, 38 en de 39. Ze hebben namen gekregen naar 
Amersfoortse monumenten, zoals: De Kei, De Muurhuizen, Onze Lieve Vrouw 
en de Koppelpoort. Als begeleiderboot hebben ze een kajuit-zeilschouw, de 
Keientrekker. De groep groeit hiermee met zo’n 20 leden en thans bestaat er 
nog altijd een wachtlijst. 
Van 2 op 3 oktober 2015 ’s nachts brak er een allesverwoestende brand uit in 
ons loodsengebouw en magazijn, dit door kortsluiting in een oude koelkast. 
Door een overslaande brand was er bijna niets meer te redden. Doordat we al 
een kant-en-klaar plan hadden liggen, incl. vergunning voor een nieuw 
gebouw. Is in januari 2016 begonnen met de bouw van een nieuw clubhuis. 
We vierden in de loop van 2017 ons 71-jarig bestaan in een zeer mooi en 
duurzaam nieuw pand. 
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Scoutingstructuur 

Om een beetje wegwijs te worden in de structuur van de scouting volgt 
hieronder een uitleg hoe één en ander is opgebouwd. 
 
Scouting Nederland is opgebouwd uit vier niveaus: 
landelijk niveau;  
regionaal niveau;  
groepen; 
speleenheden.  
 
1) Landelijk niveau. Scouting Nederland stelt zich ten doel:  
Het bevorderen van het Scoutingprogramma in Nederland, op grondslag van 
de ideeën van Lord Baden-Powell, om daarmee een plezierige beleving van 
de vrije tijd te bieden aan meisjes en jongens, waardoor een bijdrage wordt 
geleverd aan de vorming van hun persoonlijkheid. 
  
De bovengenoemde ideeën van Lord Baden-Powell omvatten:  
Ontplooiing en ontwikkeling van het individu, groeiende zelfstandigheid, wet 
en belofte, veelzijdige activiteiten, hulpbereidheid en hulpvaardigheid, 
buitenleven en internationale verbondenheid. 
 
Alle leden van de Karel Doormangroep zijn ingeschreven bij de Vereniging 
Scouting Nederland. Onze leden betalen, via de contributie van de eigen 
groep, contributie aan Scouting Nederland en de regio's. 
 
2a) De regio. Spel en activiteiten, trainingen voor leiding en bestuur van de 
groepen, informatie over scouting naar de groepen. De Karel Doormangroep 
is aangesloten bij de regio Utrechtse Heuvelrug. In deze regio zitten veel 
groepen waarmee wij samenwerken 
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2b) De admiraliteiten. De Karel Doormangroep is aangesloten bij Admiraliteit 
11 de Zuidwal. Bij de Admiraliteit 11 zijn een twaalftal zeeverkennersgroepen 
aangesloten. 
Jaarlijks organiseert Admiraliteit 11 diverse activiteiten, zoals een Pinkster-
kamp (Zuwaka), een welpendag en zeilwedstrijden. 
Bovendien verzorgt de admiraliteit onze vaarexamens en geeft training aan 
leiding. 
 
3) De groep. De scoutinggroep Karel Doorman heeft een stichtingsvorm met 
daaronder een vereniging. De stichting is eigenaar van alle materialen van de 
groep en beheert de financiën. De stichting heeft als doel: de belangen te 
behartigen van de Karel Doormangroep te Amersfoort.  
Het stichtingbestuur bestaat uit een aantal leden, te weten: voorzitter,  
secretaris, penningmeester, materiaalmeester en overige leden. 
 
Voor de groep en speltakken is er een dagelijks bestuur, dat bestaat uit de 
volgende leden: groepsvoorzitter, (tevens lid van het stichtingsbestuur), een 
groepsbegeleider, (tevens lid van het stichtingsbestuur) en de drie speltak-
leiders. 
 
4) De speleenheden of speltakken. De Karel Doormangroep heeft er vier: 
zeewelpen (7 - 10 jr.) 
Juniorverkenners (10 – 12 jr.) 
zeeverkenners (12 - 16 jr.) 
loodsen (16 - 23 jr.) 
 
Elke speltak wordt geleid door een speltakleider en een aantal leiders. 
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Zeewelpen 
 
De Zeewelpen vormen de jongste speltak bij de Karel Doormangroep. De 
welpenhorde bestaat uit ongeveer 28 jongens en meisjes in de leeftijd van 7 
tot 10 jaar, die elke zaterdagmiddag bij elkaar komen om avonturen te beleven 
in de rimboe. De basis van deze avonturen komt van het Jungleboek van 
Rudyard Kipling. Hoofdpersoon in dit boek is Mowgli die als  
peuter in de rimboe zijn ouders is kwijtgeraakt en wordt opgevoed door 
wolven. In de rimboe beleeft hij allerlei avonturen met o.a. Baloe de beer, 
Hathi de olifant en Bagheera de panter. Belangrijk in al deze avonturen is dat 
Mowgli steeds zelfstandiger wordt. Dit is de rode draad van het verhaal, die u 
bij de welpen steeds ziet terugkomen.  
 
Akela is de naam van de hoofdleid(st)er bij de zeewelpen. Ook de overige 
leiding heeft echte rimboenamen, zoals Baloe, Bagheera, Mang, Raksha of 
bijv. Hathi. Alle welpen bij elkaar noemen we de horde. De horde bestaat uit 
vier nesten met ieder zeven jongens en/of meisjes. Ieder nest heeft een eigen 
kleur (rood, geel, wit of bruin) en wordt geleid door een gids en helper.  
 
Zaterdagmiddag is de opkomst van 14:00 tot 17:00 uur. Zeewelpen beginnen 
en eindigen altijd met een vaste ceremonie bij de vlag en de raadsrots. De 
opkomsten hebben een gevarieerd programma. In de zomer is het  
kanovaren hierin een belangrijk onderdeel. We hebben 10 kano’s, waarvan 7 
in 2018 geheeld vernieuwd zijn, incl. een nieuwe kanotrailer. Maar de welpen 
doen ook aan speurtochten, schatgraven, knutselen, toneelspelen en 
buitenspelen komen aan bod. 
Speciale opkomsten zijn: Boerenkoolfuif, de playbackshow, een weekend 
kamperen, zwemmen en een ouder-welpdag.  
Als afsluiting van het scoutingjaar gaan de welpen ieder jaar een week op 
zomerkamp. Dit is meestal de eerste week van de zomervakantie van de 
basisscholen. Meer informatie over dit zomerkamp ontvangen de welpen 
middels het jaarlijks uit te geven kampboekje.  
 
Om de welpen een aantal scoutingtechnieken bij te brengen en ze een  
bredere blik op de wereld om hen heen te geven, maken we gebruik van 
sterreneisen. Dit zijn vaardigheden die ze niet alleen bij scouting maar ook 
thuis kunnen oefenen. De welpen kunnen hiermee een onderscheidingsteken 
verdienen.  
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De zeewelpen dragen een scoutinguniform. Dit bestaat uit een blauwe blouse 
en/of polo, zwarte of blauwe broek, zwarte sokken, zwarte schoenen, een 
Karel Doormandas en een tok of onze blauwe pet. 's Winters kan uw kind er 
nog een extra trui bij aan, 's zomers mag onze KD-polo aan (als het warm is). 
 
Een nieuw lid kan drie weken meedraaien. Na die drie weken prikken we een 
datum om uw kind te installeren. Vanaf dat moment trekt hij of zij bij iedere 
opkomst het uniform aan.  
 

Juniorverkenners 
 
De juniorverkenners vormen een tussenspeltak bij de Karel Doormangroep. 
Deze groep bestaat uit een ongeveer 16 kinderen in de leeftijd van 10 – 12 
jaar. Ze komen elke zaterdagmiddag bij elkaar tussen 13:00/14:00 – 17:00 
uur. Deze tijden verschillen in de zomer en winter.  De hoofdleider is de 
schipper en de leiders zijn de stuurmannen. De juniorverkenners hebben 4 
juniorvletten, net een maatje kleiner en wat lichter dan de lelievletten van de 
zeeverkenners. De leiding zal de kinderen intensief begeleiden met varen, Zo 
leren ze in een vroeg stadium al roeien en zeilen, en natuurlijk ook wrikken. 
Wrikken is de boot aan de achterzijde met 1 wrikriem voort kunnen bewegen, 
dit met een bepaalde slag. De groep is in 2013 pas opgericht en heeft nog 
geen tradities, maar die zullen er zeker komen. Natuurlijk doen deze kinderen 
ook mee met de groepsactiviteiten, zoals de boerenkoolfuif (spelmiddag en 
daarna gezellig eten), een dagje zwemmen met z’n allen enz. De kinderen 
gaan als basis enige scoutingtechnieken en ook vaartechnieken leren, zo ook 
regels rondom de veiligheid op en rond het water.  
 
De junior verkenners dragen een scoutinguniform. Dit bestaat uit een blauwe 
blouse en/of polo, zwarte broek, zwarte sokken, zwarte schoenen, een Karel 
Doormandas en onze blauwe pet. 's Winters kan uw kind er nog een extra trui 
bij aan, 's zomers mag het zomerkamp-T-shirt aan (als het warm is). 
 
Een nieuw lid kan drie weken meedraaien. Na die drie weken prikken we een 
datum om uw kind te installeren. Vanaf dat moment trekt hij of zij bij iedere 
opkomst het uniform aan 
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Zeeverkenners 
 
De zeeverkennersgroep bestaat uit ongeveer 42 jongens en meisjes in de 
leeftijd van 12 t/m 16 jaar. De groep is opgedeeld in zes bakken van alle 
leeftijden met ieder een eigen boot, tent en bakshoek. Er zijn twee bakken met 
meisjes en vier bakken met jongens. De bootsman en kwartiermeester leiden 
de bak. Alle bootslieden en kwartiermeesters bij elkaar noemen wij het kader.  
Om extra dingen te kunnen aanschaffen heeft iedere bak baksgeld, dat 
maandelijks wordt geïnd door de bootsman. 
 
De leiding bestaat uit stuurlieden (18 jaar en ouder) en een schipper. De 
schipper heeft de eindverantwoording. 
 
De zeeverkenners hebben opkomsttijden op zaterdagmiddag van 14.00 tot 
17.00 en op woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur.  
 
Om verkenner te worden moet uw kind aan een aantal eisen voldoen, het 
zogenoemde klassewerk. Dit bestaat uit het beheersen van verschillende 
vaardigheden, zoals knopen, kaart en kompas enz.  
Het klassewerk is verdeeld in drie niveaus (3de, 2de en 1ste klasse). Al deze 
eisen staan in het klassewerkboek, dat te koop is bij de leiding. De eisen 
staan vermeld op de aftekenkaart die uw kind van de leiding krijgt. Om  
geïnstalleerd te kunnen worden tot verkenner moet uw kind voldoen aan het 
niveau 3de klasse. Als hij of zij de eisen voor de 2de klasse beheerst, volgt de 
installatie tot volmatroos. Een kwartiermeester of bootsman dienen 2de klasse 
te zijn. Voor de echte scouts is er ook nog 1ste klasse met speciale eisen, 
maar dit is niet verplicht. 
 
Als verkenner heeft uw kind een uniform. Dat bestaat uit een zwarte of  
donkerblauwe broek, zwarte schoenen, gympen voor op de boot, bloes, polo, 
trui, tok of pet, riem, das, fluit en fluitenkoord. Zodra uw kind geïnstalleerd is, 
moet het tijdens de opkomsten dit uniform dragen. 
 
Wij organiseren voor zeeverkenners verschillende activiteiten, zoals een 
dropping, weekendkampen en, als hoogtepunt, het zomerkamp. In de winter 
worden de boten uit het water gehaald en door de verkenners zelf 
onderhouden. Oude kleding of een overal is zeker dan aan te raden. 
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Op open water is een zwemvest verplicht. Nieuwe leden kunnen er één lenen 
van de leiding, maar later dient u er zelf één aan te schaffen voor uw kind. 
Als we met de verkenners een dagje weggaan, moet uw kind zelf een 
broodmaaltijd en iets te drinken meenemen. Warme kleding en regenkleding 
is altijd een vereiste, ook bij ogenschijnlijk mooi weer. Denkt u op warme 
dagen aan wat extra drinken, een petje, zonnebrandcrème en een 
zwembroek/handdoek?  
 
Tijdens de weekendkampen slapen zeeverkenners in tenten. Zorgt u dan voor 
een goede slaapzak en een luchtbed of matje, want het kan koud worden ’s 
nachts. Een goede waterdichte weekendtas of rugzak is een vereiste. Koffers 
zijn niet toegestaan. De warme maaltijd wordt meestal door ons verzorgd, 
maar voor ontbijt en lunch dient uw kind meestal zelf een broodmaaltijd mee 
te nemen. Wij verzorgen tijdens het kamp wel thee en ranja, maar op de boot 
moeten de kinderen zelf drinken bij zich hebben. 
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Eén keer per jaar gaan zeeverkenners een week op zomerkamp. Dit is 
meestal de eerste week van de zomervakantie van de basisscholen. Om mee 
te mogen gaan, moet uw kind geïnstalleerd zijn. De eerste keer dat een 
zeeverkenner meegaat op zomerkamp wordt hij of zij door Neptunes gedoopt. 
Kampen zijn niet inbegrepen bij de contributie. Het kampgeld staat vermeld in 
de bijlage. 
Als een zeeverkenner het roeien en zeilen onder de knie heeft, kan hij of zij 
nog een speciaal diploma halen. Eerst het roeien: een diploma dat wij R.A. 
noemen. Als dat is gehaald en het zeilen 2de klasse is afgetekend, kan een 
verkenner ook nog het Z.A. (zeilen) gaan halen. Beide cursussen worden op 
zaterdagochtend in het winterseizoen gegeven. Het Z.A. is een landelijk 
erkend zeildiploma, ook wel het CWO kielboot III genoemd. 
 
De zeeverkenners varen in lelievletten; dit zijn stalen zeil- en roeiboten van 
ongeveer 6 meter lang. We varen dan meestal op de Eem, maar tijdens het 
vaarseizoen ook één keer in de maand op open water. Dit is dan een hele 
zaterdag waarbij we al vroeg vertrekken.  
 
Met de motorboot de Kiek Uut kunnen we de vletten slepen. Hierop wordt 
alleen gevaren door de leiding. In 2019 werd Kiek Uut II (1922) vervangen 
voor een nieuwere (1966). De voormalige Politie te water boot de RP 51. 
We zijn erg blij met deze weer betere sleper. 
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Andere activiteiten die de zeeverkenners doen zijn o.a. de Eemland Win-
tergames (speldag met andere zeeverkennersgroepen), Zuwaka (Pink-
sterkamp), Sint Kerst-in (feestmiddag als jaarafsluiting), dagje zwemmen en 
een hike (tweedaagse looptocht).  
 
Via onze website, e-mail en ons clubblad “de Piraat” wordt u geïnformeerd 
over bijzonderheden, opkomsttijden enz. 
 
Mocht u nog vragen hebben, komt u dan gerust een keer langs of belt u ons. 
 
info@kareldoormangroep.nl    06-53627469, De Stuw 3, 3813 TX  Amersfoort 
  

mailto:info@kareldoormangroep.nl
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Loodsen 
 
De loodsen vertellen u over hun activiteiten: 
Wanneer je 16 jaar of ouder bent kun je bij de Loodsen. Het is niet mogelijk 
om van buiten de groep lid te worden van de loodsen, dit kan alleen wanneer 
je als verkenner naar de loodsen komt. 
De loodsen bestaan uit zo’n ruim vijfentwintig personen en twee begeleiders. 
De begeleiders zijn oud-loodsen die zich hoofdzakelijk bezighouden met de 
communicatie tussen het bestuur en de andere speltakken.  
Deze begeleiders zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor het reilen en zeilen 
van de loodsenstam.  
Voor de dagelijkse leiding zijn enkele oudere loodsen aangewezen als kader. 
Samen met de rest van de loodsen maken zij het programma. In tegenstelling 
tot de zeeverkenners, de juniorverkenners en de welpen wordt het programma 
niet gemaakt vóór, maar dóór de loodsen.  
Iedere zaterdagmiddag en woensdagavond komen we bij elkaar. Wij zijn over 
het algemeen als loodsen te herkennen aan onze blauwe sweater met op de 
rug een grote afbeelding van een van onze boten. 
Ons programma speelt zich met name af op en rond onze boten. We hebben 
twee vletten: de Oldemans en de Kortenaer (zeilnummer 1432). Ook hadden 
we een houten roei- en zeilsloep afkomstig van de marine uit 1946 (deze 
sloep hebben we toen de Bloys van Treslong gedoopt). De Bloys was zo veel 
mogelijk in originele staat gehouden, waardoor het mogelijk is ermee te zeilen 
én te roeien. Voor de veiligheid is er een buitenboordmotor. Echter in 2018 
liep de Bloys voor ons op een eind en is verkocht aan de Bataviawerf te 
Lelystad. Wij gingen op zoek naar een andere boot. Deze hebben we 
gevonden in een Drascomp Gig, welke in 2019 is aangeschaft en zeer gaaf 
mee kunnen varen. Iedere zomer gaan we zo lang mogelijk op zomerkamp. 
Tijdens deze periode kunnen alle loodsen intekenen om een paar dagen, een 
week of langer mee te zeilen op één van de boten. In de praktijk komt het erop 
neer dat we een trektocht maken over het IJsselmeer, de Friese Meren, de 
Waddenzee en zelfs in Kroatië hebben we de afgelopen jaren al twee maal 
een aantal weken rondgevaren met onze sloep en wie weet wat de Gig gaat 
doen. Gedurende de rest van het jaar houden we weekendkampen en zeilen 
we op open water. Ieder loods mag zelf een dag gaan zeilen of een kamp 
organiseren wanneer er voldoende animo is. Voorwaarde is wel dat er 
voldoende mensen mee gaan en dat iemand aanwezig is met een CWO 
Zeildiploma of sloepmachtiging. Tijdens de winter doen we het benodigde 
onderhoud aan de boten en organiseren we andere activiteiten  
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Naast het normale programma is ons sociale leven binnen de loodsen erg 
belangrijk. In ons troephuis Het Galjoen hebben we een bar waar we na 
groepstijd een drankje kunnen drinken. Daarnaast organiseren we iedere 
laatste vrijdag van de maand voor de loodsen een gezellige avond. In februari 
organiseren we onze jaarlijkse MWBBQ (Mid-Winter Barbecue) waarbij 
ongeveer 70 mensen van binnen en buiten de groep aanwezig zijn. 
De loodsen vormen daarom een hechte en actieve groep binnen de Karel 
Doormangroep met een eigen identiteit.  
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Acties 
 
De Karel Doormangroep wil graag de contributie zo laag mogelijk houden. We 
houden elk jaar dan ook een aantal acties die wat extra geld opleveren voor 
enkele activiteiten: bijv. een donateursactie, een oliebollenactie, een 
eierenactie, een 24-uurs sponsorzeiltocht, we sparen oud papier en doen mee 
aan een loterij. Soms helpen we een fonds met collecteren. 
De groep betrekt de leden (en hun ouders) daar op een aantal manieren bij, 
natuurlijk op vrijwillige basis. 
Al vele jaren heeft de groep donateurs, voornamelijk oud-leden, ouders, of 
familie van (oud)leden. De donateurs ontvangen ons clubblad de Piraat. Om 
het aantal donateurs op peil te houden, houden we om de paar jaar een 
wervingsactie.  
Het oud papier inzamelen levert ons al jaren een extra bijdrage op. We doen 
op onze leden dan ook een beroep om ons te helpen met het sparen van oud 
papier. 
Elk jaar doen we mee aan een loterij. Van de opbrengst van de verkochte 
loten is 60 - 80 procent voor onze club. Als extra stimulans hebben we altijd 
een leuke attentie voor de leden die veel loten verkopen. 
Voor het onderhoud van gebouwen en het terrein is het mogelijk dat de leiding 
of het bestuur een oproep plaatst voor assistentie van de ouders. De 
werkzaamheden vinden meestal plaats in de vorm van een klusdag. 
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