
 

 

Rijd de boten van de 
Zeeverkenners naar Zeewolde! 

 
 

Wie zijn de Zeeverkenners Zaltbommel? 
De Zeeverkenners Zaltbommel, onderdeel van Scouting Sint Martinus uit Zaltbommel, is een 
vrijetijdsvereniging voor jongeren uit de Bommelerwaard en omstreken. Op wekelijkse basis 
worden voor jongens en meiden tussen de 7 en 18 jaar activiteiten op- en rondom het water 
georganiseerd waarbij technieken zoals zeilen, roeien en wrikken beoefend worden.  
 
Voor de jongste leden hebben we zes optimisten, waarin de basis van het zeilen geleerd wordt. 
De oudere leden varen voornamelijk in ‘lelievletten’ (typische scouting boten die geschikt zijn voor 
onze bezigheden). 

 
 

Wat is Nawaka? 
Het Nawaka (Nationaal waterscouting kamp) is een 10-daags zomerkamp voor waterscouting 
groepen uit het hele land. Het kamp wordt eens per 4 jaar georganiseerd op het scouting landgoed 
in Zeewolde.  
 
Tijdens het Nawaka komen zo’n 5000 waterscouts tezamen om op landelijk niveau de strijd met 
elkaar aan te gaan, deel te nemen aan gave water activiteiten en waar nieuwe vriendschappen 
ontstaan. Een zomerkamp dat je als waterscout minstens één keer wilt beleven! Maar dan moet 
je er natuurlijk wel kunnen komen! Mare hoe doe je dat?  

 

 
 

Hoe kom je in Zeewolde? 
Zeewolde, het klinkt niet ver. Met de auto is het een goed uurtje rijden vanuit Zaltbommel. Maar 
hoelang met de boot?! Nou dan is dat toch snel 3 dagen varen!! Tja de boot gaat nu eenmaal een 
stuk langzamer en de rivieren gaan niet zo recht toe recht aan…  
 
Omdat 2/3 dagen heen (en 2/3dagen terug!) varen erg veel energie vraagt bovenop een 10-daags 
kamp, is transport van al het varend materiaal over het land een betere oplossing. Om dit voor 
elkaar te krijgen komen we de nodige uitdaging tegen. Want zeg nu zelf: Wat heb je wel niet nodig 
om 6 lelievletten, een sleper, twee bijboten en 6 optimisten te transporteren?! 

 



 

 

 

Hoe kunt u ons helpen 
Voor deze logistieke uitdaging kunnen we alle hulp 
gebruiken. Dit omvat het willen rijden of beschikbaar stellen 
van materiaal, tot het actief meedenken en uitwerken van 
transportmogelijkheden. Kortom, bent u iemand of kent u 
iemand die ons kan helpen met deze logistieke uitdaging? 
Dan komen wij graag in contact! 

Waar zijn wij naar op zoek? 
• Busje(s) 

• Bakwagen  

• Chauffeurs (BE / C(E)) 

• Trailers / aanhangers 

• Vrachtwagen met kraan 

 

 
 

 
Wat moet er vervoerd worden 

• 1x schouwvlet van ±750kg  

• 6x lelievletten van ±650kg 
o L x B x H    560 x 180 x 125 cm 

 

• 1x bijboot (met eigen trailer) ±150kg 

• 6x optimist ±50kg 
o L x B x H    230 x 140 x 40 cm 

 

Afmetingen lelievlet:  

 
 
Contact 

Bent u iemand of kent u iemand die ons kan helpen met deze logistieke uitdaging? Dan komen 
wij graag in contact! We willen graag in gesprek of wij iets terug kunnen betekenen voor een 
bedrijf dat ons kan helpen met deze vervoerskwestie, zoals een plek op ons sponsorbord! 
 
 
Contactpersoon: 
Telefoonnummer: 
Email:  

Bas Hetjes  
0634645550 
zeeverkenners@scouting-zaltbommel.nl  
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