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Over de avonturen van de Harlinger Waterscouts en ons wachtschip di Adventure

62 wensen

Gulle gevers

Om veilig en verantwoord te kunnen
varen moet ‘Di Adventure’ allereerst
technisch in orde zijn. Maar gebruik als wachtschip voor Scouting
vraagt méér. Een extra toilet en
wasbak bijvoorbeeld, handige zitjes
en meer ruimte in het dagverblijf. In
april werd dat allemaal geïnventariseerd. Nog genoeg te doen!

Afgelopen winter bood Nico Pellenbarg ons een cheque aan, als ondersteuning voor onze activiteiten in het
algemeen en ons schip in het bijzonder. Hij deed dat als voorzitter van de
eerbiedwaardig oude Sociëteit Zeeburg (sinds 1826). Dank! Binnenkort
komen de andere Zeeburgers ook
eens een kijkje aan boord nemen.

Klusweekend I
Klussen is mooi werk, maar je buren
waarderen het niet altijd ;-) Daarom lag ons wachtschip medio mei
een weekend aan de Hermeskade,
met dank aan de Port of Harlingen.
Belangrijke verbeteringen: dikkere
bolderpennen, betere ventilatie van
de machinekamer en ogen om vletten langszij te leggen.

Klusweekend II

Speuren in alle windstreken

Als sportvissersschip lag de Adventure in coronatijd stil en het onderhoud dus ook. Joppe en Bart stuurden dit weekend 34 andere klussers
(13-60 jaar) zó aan, dat de vaalgele
stuurhut en roef friswit werden en
het verfomfaaide boeisel Caspargroen. Met onze rode pet zijn we nu
een sieraad op het water ;-)

Onze zoektocht naar een degelijk
windmolentje voerde maandenlang
over het wereldwijde web, langs
N31-bouwbedrijven, naar Noord-Hollandse proefopstellingen en Chinese
beloftes en liep uiteindelijk dood in
een Turks antwoordapparaat. Maar
nu is er dan toch een Istabreeze
besteld – en hopelijk al onderweg.

Prachtig nieuws
Scouting biedt kinderen en jongeren
al dik 100 jaar kansen om zichzelf
te ontwikkelen. Het Scouting Neder-

land Fonds ondersteunt plaatselijke
groepen daarbij. Wij kregen bericht
dat we € 3.750 tegemoet kunnen
zien voor ons schip. Fantastisch!

Elke week een beetje beter

Meer motordrijvers

Buiten de opkomsten op vrijdag
en zaterdag hijsen onze leden ook
op dinsdagvond de zeilen tijdens
een zeilcursus voor CWO 1, 2 en 3.
Ondertussen werken de zeilinstructeurs ook aan hun zeil- en instructieskills, waardoor we inmiddels
een mooie groep instructeurs ZI2
ZI3 binnen de club hebben.

Alleen met een gekwalificeerde
bemanning mag ons schip varen.
Naast schippers hebben we daar
ook matrozen en motordrijvers voor
nodig. Vijf Casparianen volgden
afgelopen halfjaar voor dat laatste
een cursus. De theorie heeft iedereen binnen, de eerste twee praktijkexamens zijn ook gehaald. Bravo!

Watersport4All-week
Volgende maand ligt Di Adventure
in de Willemshaven, tijdens de Watersport4All-week. De wilde vaart
en de zeeverkenners hebben daar
de 17e en de 18e juni hun opkomst.
Elke Harlinger die eens wil (mee)
zeilen kan zich aan boord melden
en inschepen voor een proeftochtje.
Hopelijk waait er een lekker briesje!

Zomerkampen op komst

Club van 100 op naar de 50

Deze zomer ligt ons schip weer bij
de eilandjes van watersportvereniging ‘Onder Ons’ bij Terherne. Daar
houden de junior-zeeverkenners
hun zomerkamp, gevolgd door de
zeeverkenners, welpen, senior-loodsen en loodsen. Alleen de wilde
vaart ontbreekt, die bezoekt het
Nationaal Waterkamp in Zeewolde.

De teller van onze Club is gestegen
naar 33. Dit jaar willen we doorgroeien naar de 50! De Clubleden
(particulieren en bedrijven) steunen
onze groep tenminste 3 jaar met
een jaarlijkse bijdrage van tenminste 100 euro.

Nog even afkicken…
Na alle zomerkampen zet Di Adventure nog niet meteen koers naar
Harlingen. Eerst gaat ze namelijk
nog naar het IFKS-skûtsjesilen. Die
wedstrijden worden gehouden van
13 tot 20 augustus en Di Adventure
fungeert dan als volgschip van het
skûtsje Singelier.
(Foto: Thomas Vaer en Martin de Jong fotografie)

Sommige leden van de Club van
100 zijn regelmatig aan boord te
vinden en organiseren eens per jaar
een gezellige dag voor de club.
Ook inschepen? Welkom! Meld je
aan via info@caspardirobles.nl dan
nemen we graag contact met je op!

Een oogje in het zeil houden?
Check caspardirobles.nl of
facebook.com/caspardiroblesharlingen

