
M A A R T  2 0 2 2  |   N O . 1 0

Wij van Boot Onderwijs Lelystad (BOL) zijn bezig met een jaarlijks terugkerend

project waarin we elk jaar met middelbare scholieren boten willen bouwen. Deze

boten kunnen worden ingezet om leuke uitjes mee te doen (excursies, kampen,

wedstrijden, …), maar zijn vooral ook om te gebruiken om van te leren. Door deze

zeilboten te koppelen aan het onderwijs, willen we drie hoofddoelen bereiken: het

leren ‘echter’ maken, schoollagen verenigen en jongeren in contact brengen met de

watersport.

Dit jaar bouwen we de eerste boot: de St Ayles Skiff.

SOCIAL MEDIA

We zijn druk aan de slag geweest en dat is niet

onopgemerkt gebleven. We hebben daarom

erg veel leuke dingen mee mogen maken de

afgelopen tijd.  Zo hebben wij een interview

gehad met het tijdschrift ROEI en hebben we

deel mogen uitmaken van een live-uitzending

van omroep Flevoland. 

Ook hebben we tijdens de open dag van

Porteum veel kinderen kennis laten maken met

het technasium en met Bol. We hopen hiermee

velen kinderen enthousiast te maken voor onze

opdracht, maar ook voor het technasium in het

algemeen. 

OMROEP FLEVOLAND

BOL in een live-uitzending van

omroep Flevoland!?
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NIEUWSBRIEF
B O O T  O N D E R W I J S  L E L Y S T A D

TIJDSCHRIFT ROEI

Van een intervieuw naar een

mooi plekje in een tijdschrift.
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OPENDAG PORTEUM 

toekomstige leerlingen voor

BOL? 
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TUSSENSTAND BOUW

hoe ver zijn we met bouwen? 
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TIJDSCHRIFT ROEI 
Van intervieuw naar tijdschrift

Een tijdje geleden hebben wij een interview

gehad met iemand van het tijdschrift roei.

Voor het huidige bestuur was dit een nieuwe

ervaring, maar wel een erg leuke en

bijzondere ervaring. 

Niet alleen het huidige bestuur kwam aan het

woord, maar ook het oude bestuur. Het oude

bestuur heeft immers BOL opgericht en het

laten groeien.  

Het intervieuw heeft zich geweldig weergegeven

in het tijdschrift en wij als BOL vinden het een

enorme eer dat wij een plekje hebben gekregen in

dit tijdschrift. Het tijdschrift is te koop via de site

van ROEI (klik hier om direct naar de website te

gaan).  

 

2



M A A R T   2 0 2 2  |   N O . 1 0

OMROEP FLEVOLAND
 In de live-uitzending van omroep Flevoland  

Naast dat ROEI bij ons langskwam, kwam omroep

Flevoland ook langs. We hebben als bestuur zijnde met

een aantal bouwers deel uit mogen maken van de live-

uitzending van omroep Flevoland. Tijdens de uitzending

hebben we het gehad over technasium in het algemeen,

maar natuurlijk ook over onze boot en BOL. 

In het intervieuw zijn we als BOL-team aan het woord

geweest en hebben we leuke vragen gehad. Dit was ook

weer een te gekke ervaring en we zijn zeer blij dat

iedereen zo enthousiast is over BOL. 

Klik hier om de uitzending terug te kijken. 
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TUSSENSTAND BOUW 
 
Sinds de vorige nieuwsbrief is er veel gebeurt.

Niet veel aan de boot zelf, maar wel aan dingen

die in de boot komen zoals de voetenbankjes en

de doften. 
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Voetenbankjes 

De voetenbankjes komen in de boot over de

spanten heen (zie foto 1) hier kunnen de roeiers

hun voeten tegenaan zetten om zo meer kracht te

kunnen zetten. we hebben de voetenbankjes eerst

gezaagd uit een plank en daarna het met epoxy

in elkaar gezet. Ze moeten nog wel

geïmpregneerd worden zodat ze goed tegen

water kunnen.

foto 1
Doften

De doften zijn de bankjes in de boot. hiervan zijn er 2

vorig jaar al gemaakt en hebben we dit jaar er 2

bijgemaakt. eerst worden de doften uitgetekend en

uitgezaagd. Hierna worden ze zo bijgewerkt dat ze

precies passen in de boot. Als ze goed passen worden

ze vastgelijmd op de spanten en de dwarsbalk die

tegen de spanten zit. 

Bouwgroep onderbouw

Een van de bestuursleden die in 3 havo zit is met een groep

bouwers uit zijn klas gaan bouwen. de 5 onderbouw leerlingen

hadden van hun technasium docent toestemming gekregen om een

periode te gaan bouwen. deze periode is helaas bijna afgelopen

en dan moeten ze een ander project gaan doen, maar ze hebben

wel veel aan de boot kunnen werken. Zo hebben hun bijvoorbeeld

erg veel geschuurd en kleine gaten van schroeven in de boot

opgevuld met epoxy.
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DONEREN?

Vindt u BOL een mooi project en wilt u ons graag steunen? U kunt een

donatie doen door het bedrag over te maken naar de BNG bank van

SVOL, IBAN nr. NL41BNGH0285132377 onder vermelding van: donatie (of

sponsoring) BOL project/1024. Deze donaties worden dan geparkeerd

op het BOL project. Alle steun is welkom!

OPENDAG PORTEUM 
BOL op de opendag van Porteum 

Tijdens de eerste fysieke opendag van

porteum was ook een deel van de BOL

groep aanwezig. We hebben de kinderen

die aanwezig waren geïnformeerd  en

enthouiast gemaakt over BOL. We waren

tijdens de opendag ook bezig met het

bouwen aan de boot en hopen zo te

laten zien hebben hoe leuk het is om een

opdracht zoals BOL te doen. Wij hopen

hierbij ook kinderen geïnspireerd en

enthousiast gemaakt hebben, verder

zouden we het erg leuk vinden als we

deze kinderen in de toekomst ook aan

BOL zien werken. 
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