
Maar de 
Grevelingen 
is toch die 
kant op?
Rond de klok van elf vertrokken 16 
zeeverkenners van de Willem de 
Zwijgergroep uit Dordrecht in vier 
lelievletten richting de Ottersluis, 
gesleept door hun nieuwe sleper, de 
Stalen Willem.

SPIERENGSLUIS GESTREMD
De sluiswachter van de Ottersluis 
waarschuwde hen dat de 
Spieringsluis wederom gestremd was. 
Gelukkig was dat geen probleem, deze 
keer konden ze lekker de Nieuwe 
Merwede afzeilen richting het 
Hollands Diep. Het was niet al te druk 
op de kruising met de Dordtse Kil, 
daardoor konden de vletten al zeilend 
richting de Volkeraksluizen. 
Halverwege kwamen zij de IJzeren 
Kraak weer tegen, deze had eerst 
gebunkerd, zodat er weer voldoende 
gasolie en gas aan boord is. Het 
laatste zijn de vletten gesleept, zodat 
rond de klok van 7 uur iedereen aan 
tafel kon voor een heerlijke 
traditionele AVG, Aardappelen, 
Sperziebonen en Slavinken afgesloten 
met Chocolade en Vanille vla.

Bij de opening werd het al gelijk 
duidelijk, dit jaar is het thema 
Hawaii! De leiding verscheen na 
de opening al in vrolijke 
gekleurde blouses en 
zonnebrillen. Ook het ruim van 
de IJzeren Kraak was al vrolijk 
versierd met slingers, de Stalen 
Willem is voorzien van een 
palmboom (helaas wel een beetje 
lek), en uit de stuurhut hoorde je 
de vrolijke tonen van banjo’s en 
steeldrums. Het gaat nog wel een 

aantal dagen voordat we bij 
Hawaï aankomen, maar de reis 
gaat voorspoedig!

WEERBERICHT 03-07
Overdag zal het kwik (vroeger 
hadden thermometers nog 
kwik), stijgen tot circa 18 
graden Celsius. Er is 70% kans 
op zon en 5% neerslag. De wind 
waait vanuit het Noord-Oosten 
en zal een kracht van ongeveer 
4 Beaufort hebben.

Bestemming Hawaii?

LEKKER CHILLEN Wat is er lekkerder 
dan het kamp rustig beginnen? Terwijl een 
aantal op de kant lekker elkaar aan het 
nadoen waren, bleven de anderen in het ruim 
hangen en de zitzakken aan het inzitten!

SLEPEN VOOR BEGINNERS Hoe 
voorkom je dat je tijdens het slepen steeds 
naar elkaar gaat? Zorg ervoor dat de vlet 
achter je op de buitenste kikker zit, dan lig je 
prima in de sleep!

TWITTER Wilt u niet wachten op de nieuwe 
Daily Aloha? Op http://twitter.com/wdzdordt 
vindt u live verslag van het kamp. Ook kunt u 
op de site de locatie van de IJzeren Kraak 
opzoeken, mits binnen bereik.
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