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Armada 
Een uitbreiding van de Lange Wapper vloot met vier nieuwe 6.20 zeilsloepen 

Sea Scouts Lange Wapper 

Al meer dan 100 jaar speelt en zeilt 1e FOS Lange Wapper Sea Scouts op hun thuisbasis aan 

de linker Scheldeoever. Lange Wapper is een eenheid van FOS Open Scouting en een actief-

pluralistische, internationaal gerichte scoutsbeweging. Open scouting is een 

vrijetijdsbesteding met als doel kinderen en jongeren te laten opgroeien in een democratische 

en rechtvaardige wereld. Open Scouting is gebaseerd op een aantal waarden: samenwerken, 

samenleven, verantwoordelijkheid nemen en voor andere ideeën open staan.  Deze waarden 

worden bij Lange Wapper uitgebouwd op het land, en vanaf 10 jaar ook op het water. 

Lange Wapper is meer dan alleen scouting 

Onze eenheid omvat een speelse en leerrijke omgeving waarbij leden het maritieme leven 

ontdekken. Dankzij de nautische activiteiten op het Galgenweel, de Schelde, in de 

Nederlandse en zelfs de internationale wateren, alsook de vele cursussen in samenwerking 

met andere eenheden, deelname aan evenementen zoals Water-rAnt, Tall Ships Races en de 

Dag der Zeelieden, ontluikt bij vele leden de passie voor  de maritieme sector. Vele oud-

leden hebben dan ook een baan in de sector en/of zijn alumni van de Hogere Zeevaartschool 

te Antwerpen en Vlissingen. 

Armada: een project voor een toekomstbestendige vloot 

Door een goede samenwerking van leiding, ouderparticipatie en de vriendenkring kent onze 

eenheid een opmerkelijke stijging in het ledenaantal. Om onze scoutswerking voor de 

toekomst veilig te stellen, heeft Lange Wapper beslist om het project Armada op te zetten. 

Dit project heeft als doel enerzijds ieder lid in de toekomst te kunnen laten deelnemen aan 

seascouting en anderzijds de nautische werking van de vereniging te waarborgen. Deze 

nautische werking is het traject dat ieder kind van 10 tot 18 jaar aflegt en omvat het leren 

zeilen, de zomerkampen, de zeilweekends, de buitenlandse kampen, het leren samenwerken 

aan boord, zeemanschap en nog zoveel meer. Deze werking maakt Lange Wapper tot de 

bloeiende en groeiende vereniging dat ze nu is. 

Om deze werking te realiseren hebben wij anno 2020 een vloot van 5 open sloepen, maar is 

een vloot van 7 sloepen nodig voor ons stijgend ledenaantal. Van de 5 sloepen die we nu 

hebben, zijn er drie van het type 6.20 en twee van het type Drascombe. Deze Drascombes 

hebben zich reeds 20 jaar bewezen binnen onze vereniging, maar naderen echter hun 
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maximale leeftijd. Daarom hebben we als vereniging beslist deze Drascombes te vervangen 

en twee nieuwe sloepen toe te voegen aan de vloot. Wat het totaal op 4 nieuwe sloepen 

maakt. 

Armada: 4 nieuwe 6.20’s 

Na onderzoek, bevraging en overleg binnen de vereniging, is de boot van het type 6.20 

aangedragen als de “scoutsboot” bij uitstek. Deze boot is geschikt voor het nautisch traject 

van onze leden en voldoet aan de noden van de varende leiding. 

Onder andere de veiligheid van deze sloep is een groot pluspunt. De masten zijn ingekort 

zodat ze met zware wind bezeilbaar blijven, de luchtkasten houden de boot 

  

 

 

 

 

 

 

 

te allen tijde drijvende en als kers op de taart heeft deze sloep een keuring van Lloyd’s 

doorstaan om in kustwateren te mogen varen. 

Verder is een 6.20 groot genoeg om 7 personen met kampmateriaal te vervoeren, kan ze  

manueel worden opgetild alsook per baantrailer worden vervoerd. Door het ophaalbaar 

zwaard en de versterkte romp, kan deze boot in tegenstelling tot anderen stranden. Zo 

kunnen de boten aan het strand liggen en kunnen scouts kamperen in de wilde natuur. Verder 

heeft de boot een dektent waarmee het mogelijk wordt om beschut op de sloep te vertoeven 

of te slapen in jachthavens. De zeileigenschappen van een 6.20 zijn uitstekend om scouts te 

leren zeilen. Een 6.20 reageert goed op haar roer en kan op een zeildag behoorlijke afstanden 

afleggen. Dit alles is ideaal voor avontuurlijke trektochten. 

6.20 “Otter” op zee voor de Belgische kust (zomerkamp 2020) 
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Project Armada in detail 

Het project omvat naast de aankoop van 4 nieuwe sloepen, tevens de volgende pijlers: 

1. Het tot stand brengen van een educatief en nautisch traject voor leden en leiding 

waarbij onze vloot op een duurzame manier ondersteuning biedt. 

2. Een nauwe samenwerking met de scheepswerf Hoora in Friesland 

3. Creatie van een gestructureerd communicatieplan 

4. Het opstellen van een gezond financieel actieplan en sponsordossier  

5. Organisatie van inzamelacties 

 

Tijdslijn:  

(wijzigingen onder voorbehoud) 

Tijdslijn Armada 

Datum Wordt gerealiseerd: 

Midden - einde 2021 1 nieuwe 6.20 

Opening Vaarseizoen 

2022 

1 nieuwe 6.20 

Opening Vaarseizoen 

2023 

1 nieuwe 6.20 en een nieuwe 

trailer 

Opening Vaarseizoen 

2024 

1 nieuwe 6.20, een nieuwe 

trailer en een nieuwe motor 
 

Begroting: 

(wijzigingen onder voorbehoud) 

Begroting Armada 

Item Aantal 
Bedrag per 

item 

Romp 4 € 8 900 

Afwerking (zeil, 

roer, tuigage..) 
4 € 6 100 

Boottrailers 2 € 800 

Motor 1 € 3 000 

Totaal - € 64 600 
 

Inzamelacties: 

(wijzigingen onder voorbehoud) 

Enkele inzamelacties voor Armada ... 

Wafelverkoop  Cajun eetavond 

Winterfeest Naamgevingsactiviteit! 

Mutsenverkoop Spaarvarkentjesactie 

Spaghettifestijn Familiebarbecue 
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Wordt sponsor van Armada 

Aan ouders, sympathisanten, bedrijven en vrienden van Sea Scouts Lange Wapper bieden we 

graag sponsorpakketten aan om Armada te steunen en te realiseren. Wij zijn tevens bereid, 

indien mogelijk, om samenwerkingsverbanden te bekijken. 

● Gift zonder fiscaal voordeel 

U stort rechtstreeks op : BE62 7350 3972 8861 met mededeling “GIFT ARMADA”. 

 

● Belastingvrije Gift (met fiscaal voordeel) 

Vanaf € 40 ontvangt u een fiscaal kwijtschrift van FOS Open Scouting. 

U stort rechtstreeks op : BE66 2900 5081 0843 met mededeling (geen afwijking in 

mededeling toegestaan)  “GIFT FOS OPEN SCOUTING (LANGE WAPPER)”. 

 

● Schenk ons een bootonderdeel ! 

In de lijst hieronder kan u de bootonderdelen terugvinden. Graag bieden we jullie de kans 

aan om deze bootonderdelen te sponsoren. In ruil daarvoor krijgt u een vermelding in ons 

toplichtje en sturen we u een certificaat toe mét een mooie bedanking. 

Onderdeel Prijs 

Klamp €20 

Roeiriem €40 

Grootschoot €70 

Giek €100 

Winch €150 

Fok €200 

Grootzeil €400 

Mast €600 

 

- U stort het bootonderdeel-bedrag op : BE62 7350 3972 8861 met mededeling van  

“BOOTONDERDEEL ARMADA”. 
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U geeft uw contactgegevens en het gesponsorde bootonderdeel door via 

armada@langewapper.be. Zo kunnen wij u het certificaat bezorgen en gepast 

bedanken! 

- Indien u graag een bootonderdeel schenkt via een belastingvrije gift, dan volgt u de 

volgende procedure: 

Vanaf 40 EUR ontvangt u een fiscaal kwijtschrift van FOS Open Scouting. 

U stort het bootonderdeel-bedrag rechtstreeks op : BE66 2900 5081 0843 met 

mededeling (geen afwijking in mededeling toegestaan)  “GIFT FOS OPEN 

SCOUTING (LANGE WAPPER)”. 

U geeft uw contactgegevens en het gesponsorde bootonderdeel door via 

armada@langewapper.be. Zo kunnen wij u het certificaat bezorgen en gepast 

bedanken! 

 

● Sponsorpakket 6.20 

Budget: vanaf € 1000 

Wij bieden u een op maat gemaakt sponsorpakket inclusief: 

- Een vlag met het logo van uw bedrijf hangt in de mast van een nieuwe 6.20 zeilsloep. 

- Eenmalig gebruik maken van één van onze boten voor een uitstap (open zeiljacht 

“Défi” of 1 of meerdere van de 6.20’s). 

- Eenmalig gebruik van onze feestzaal “De Meermin” met terras voor uw bedrijfsevent. 

- Ondersteuning op uw bedrijfsevenement door onze scouts. 

 

Contacteer ons op armada@langewapper.be indien u hierin interesse hebt. 
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