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Van de redactie 
 
Zo hee, ook voor de Belboei is de zomervakantie dan toch echt weer voorbij. Onze mailbox 
(belboei@zuiderkruis.nl) is haast overdonderd door de stortvloed aan kopij. Zoveel 
zomerkampverhalen hebben we ontvangen, dat onze vaste rubrieken zoals ‘Uit de oude doos’ en 
‘De kampkeuken’ een editie zullen moeten wijken. Zelfs de stam laat uitvoerig van zich horen! 
Het moet niet gekker worden, maar we vinden het hartstikke leuk! Het onderdeeltje 
‘10 vragen aan’ heeft natuurlijk stand gehouden, want dat vinden wij zelf toch wel het leukste 
item van ons lijfblad. Dit keer leren we de ware Ysbrand kennen. 
 
Verder hebben we zomerkampverhalen van de vier welpenhordes die met z’n allen (44 welpen!) op 
kamp zijn geweest. De Pocahontaswacht gunt ons een blik in hoe hun kamp verlopen is, en van 
de Wilde Vaart kan je lezen welke avonturen ze in het verre Tsjechië beleefd hebben. 
 
Vlak voor de zomervakantie dan echt begon is in en rond onze clubhuizen aan de Schuttersweg 
en de Diependaalselaan een flinke zomerschoonmaak gehouden. De oproep die in de vorige 
Belboei stond heeft helaas niet zoveel respons opgeleverd als we hoopten, maar we willen 
iedereen die de handen uit de mouwen heeft gestoken ontzettend bedanken voor hun inzet. 
 
Het nieuwe seizoen is dus weer van start gegaan. Dat betekent allerlei spectaculaire 
evenementen zoals de groepsdag en het overvaren, waarbij veel leden allerlei nieuwe spannende 
dingen gaan doen bij een nieuw onderdeel. De leiding, het bestuur en aanverwante artikelen 
gaan ook spannende dingen doen tijdens het leidingweekend, maar de details hierover houden 
we lekker voor onszelf.  
 
 
 
 
We hopen dat dit seizoen er weer eentje wordt om te onthouden. Na zo’n grandioze opening kan 
dat al bijna niet meer stuk! Veel plezier, blijf stukjes en foto’s insturen (afscheidsweekendjes?), 
en tot de volgende Belboei! 
 
De redactie. 
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 Van het bestuur 
 
Business as usual… 
 
Het is nog steeds mooi weer, maar de zomer loopt op zijn end. Dat betekent dat de 
kampen allemaal weer zijn teruggekeerd naar Hilversum en het gewone Scoutingleven 
weer wordt opgepakt. 
Voor zover ik heb gehoord zijn de kampen over het algemeen goed verlopen. De meeste 
verwondingen vielen mee (het gips is er inmiddels weer af heb ik gehoord) en we zijn 
onderweg geen leden kwijt geraakt. 
Zo’n kamp is meestal een van de hoogtepunten van het jaar: daar wordt naartoe 
geleefd en met de hele groep intens beleefd (vlak voordat de oudsten vertrekken en er 
jongere voor in de plaats komen). Het weer viel dit jaar niet altijd mee, maar dat heeft 
de pret nauwelijks gedrukt. 
 
Eerdaags hebben we dan ook weer de jaarlijkse groepsdag, een van de weinige 
evenementen die we met de gehele groep, van jong tot oud, gezamenlijk houden. De 
oudsten van ieder onderdeel varen daarbij over naar het volgende onderdeel, zodat 
iedereen weer nieuwe gezichten om zich heen krijgt. Niet alleen in het eigen onderdeel 
maar ook bij de leiding: ook die schuift voor een deel door. 
Aan de éne kant lijkt dat even jammer, maar er komt veel goeds voor in de plaats: 
immers, iedereen binnen het onderdeel schuift een stukje op naar méér 
verantwoordelijkheid. En dat is toch een van de grootste waarden van Scouting, dat 
jonge mensen al spelenderwijs leren verantwoordelijkheid te dragen binnen een groep 
waarmee wordt samengewerkt. 
 
Op het bestuurlijke vlak zijn wij natuurlijk druk bezig met de voorbereidingen voor de 
bouw van ons nieuwe clubhuis aan de Tjalk in Loosdrecht. In ruil voor onze locatie aan 
de Laan van Eikenrode (waar we geen zekerheid hadden dat we mochten blijven, zodat 
we geen onderhoud aan het gebouw konden plegen) mogen we — nadat alle procedures 
zijn afgerond — aan de Tjalk gaan bouwen. Inmiddels is een ploegje ouders, aangevuld 
met bestuursleden bezig om de financiën, de bouwplannen, de vergunningen etc., voor 
te bereiden. Daarbij kunnen ze nog veel hulp gebruiken, dus als U belangstelling hebt of 
iets kunt waar ze mee geholpen zouden zijn, mail dat aan TJALK@ZUIDERKRUIS.NL. 
Uw assistentie wordt zeer gewaardeerd, en het is een gezellig ploegje. 
 
Daarnaast hebben we moeten besluiten om de doop van de nieuwe sleper uit te 
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stellen: het afbouwen vergt meer tijd dan gepland, en we willen het allemaal wel echt 
goed (stevig voor de eeuwigheid) doen. En de werkzaamheden komen op een klein 
aantal harde werkers neer (die overigens ook nog een eigen leven hebben), zodat we de 
aanvankelijke planning (doop in mei 2004) niet hebben kunnen halen. We gaan nu uit 
van mei 2005. Die planning is nu zo ruim, dat dàt in ieder geval wel lukt. 
 
Ook komt er een verandering in de verhuur van ons pand aan de Diependaalselaan. Al 
jaren lang doet Joke dit (voor niets !) en haalt daar voor de groep geld mee binnen 
waarmee we extra en onverwachte uitgaven kunnen dekken. Maar Joke begint (met de 
pensionering van haar Sies) aan een nieuwe fase waar de veelvuldige bezoeken aan de 
Diep niet meer in passen. 
Gelukkig hebben we Shirley (ja inderdaad, de vrouw van Erik) bereid gevonden om de 
komende jaren voor ons die kar te trekken. Nu doen Joke en Shirley het nog samen, 
vanaf 1 januari 2005 doet Shirley het (en helpt Joke af en toe nog mee). Joke, alvast 
geweldig bedankt (maar daar hebben we het nog wel over), en Shirley: veel succes ! 
 
Ruurt Stapel, bestuursvoorzitter. 

F I N A N C I E E L A D V I E S B U R E AU

ADVISEUR SPAAR- EN PENSIOENVOORZIENINGEN, HYPOTHEKEN EN ASSURANTIEN

Indien u een deskundige gesprekspartner zoekt, die u behulpzaam kan zijn
bij het oplossen van uw financiele vraagstukken, waaronder:

Neemt u dan contact op met Rolph P.W. Schmidt voor een orienterend gesprek.

Brinkzicht 22a, 3743 EX  Baarn, telefoon 035-5489090, telefax 035-5489091

(advertenties) 
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OnderWaterWelpenKamp 
maandag 12 juli 2004 

Tussen 12:00 en 13:00 uur kwamen we aan en toen gingen we groepjes maken en toen 
gingen we een spel doen in twee groepen: levend stratego met draken van onder water 
enz. We hebben ook een soort van logo gemaakt en een mascotte van je groepje. Ook 
moesten we gelijk corvee doen maar dat was voor de meeste groepjes niet zo moeilijk. 
We hadden ook erg veel vrije tijd. We mochten ook nog een soort spelletjes doen en 
dan mocht je zelf kiezen waarbij 
je wat ging doen. Je kon kiezen 
tussen: mini pionieren, kung fu, 
scoobie doe en en brain 
breakers. 
Daarna gingen we macaroni met 
saus eten.(schelpen met haai-
enbloed). We gingen ook nog 
leezuh en tekenuh. 
 
De Inktvissen 
 

dinsdag 13 juli 2004 
Wij hebben gisteravond de film 
Atlantis gekeken. We begonnen deze morgen met ochtendgymnastiek. Toen hebben wij 
in hordes wisselspelletjes gedaan. Na de lunch hebben wij gezwommen in Tongelreep. 
Wij hebben 4 uur daar gezwommen. Er zijn 4 glijbanen in de Tongelreep. Daarna hebben 
wij lekker gegeten. Zoals hamburgers met sla en aardappelpuree. 
 
Zee-egels (Sam, Laura, Rob, Niels, Pim & Joyce!!!!!!) 
 

woensdag 14 juli 2004 
Het was wel een beetje ver lopen. En iedereen dacht dat het museum heel stom was, 
maar het was heel leuk. Onze zelfgebakken prehistorische pannenkoeken waren heel 
lekker. En warm. Met prehistorische saus. Je mocht ook graan malen. En speer wer-
pen. Op een houten varken. En dan snel weglopen voor de anderen kinderen. En hout 
hakken. In een soefenierwinkel waren veel spullen. Kleine potjes armbanden enz. Het 
Medusa handel spel we waren laatste maar ja. We gingen een kaart schrijven voor 
thuis of naar oma of zo iets. Het rust uurtje was leuk. 
We aten gebakken spons + hot dog en de noordpool toe. Ochtendgym was leuk. Nu 
wordt er een kampvuur gehouden. Ik moet gaan dag.  
 
 Zeeschildpadden 
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donderdag 15 juli 2004 

 
Donderdag avond is de bonte 
avond. Woensdag deden we een 
leuk avond spel. Je moest 3 grond-

stoffen zoeken door elkaar te tikken. Ik had alle 3 de grondstoffen. Je moest uit kijken 
voor de mensen met water pistolen. Daarna moest je de saklamp aan doen. Daarna 
moesten we spelletjes per horden doen. Kameleon voetbal was moeilijk. Je schiet al-
tijd mis. 8 velden voetbal is leuk. Frisbee was moeilijk, omdat de frisbee alle kanten 
opging. Krukrukken was best grappig, omdat je de hele tijd valt. ’s Middags gingen we 
broodjes bakken en sommige broodjes werden zwart, maar ze waren wel lekker. Daarna 
mochten we nog even oefenen voor de bonte avond. Maar bijna niemand was aan het 
oefenen dus gingen we het spel omgekeerd verstoppertje spelen. Toen gingen we alle-
maal verschillende spellen doen: Amerikaans slagbal, Haaien tikkertje en Voetbal. Alle 
maal lekker patat met sperziebonen en appelmoes met satestokjes. Toetje was lek-
ker. Toen was het bonte avond. Doei. 
 
Zee schildpadden 
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OnderWaterWelpenKamp 2 
Afgelopen zomer zijn voor het eerst in lange tijd de 4 welpenhordes, de Pieter Marits 
horde, Neuweghorde, Sioniehorde en Albert Schweitzerhorde samen op een kamp in 
Eindhoven geweest. Hier het verhaal vanuit het oog van de leiding! 
 
Voor de leiding begon het zomerkamp al op zondag, om in Eindhoven alles goed voor te 
bereiden. Toen maandagochtend het clubhuis in “onderwater” thema aangekleed was, 
konden de welpen komen. En een voor een kwamen auto’s met welpen binnen druppelen. 
Nadat de chauffeurs voorzien van koffie weer vertrokken waren  was het tijd om te 
openen. En dat met 44 welpen, en toch was er verbijsterend snel een kring. Deze 
meute werden verdeeld over de volgende groepjes: de Vliegende-vissen, Zee-egels, 
Zeeschildpadden, Katvissen, Pappagaaivissen, Roggen en de Inktvissen. 
De tijd was aangebroken om de reden van samenkomst bekend te maken. Tijdens het 
vorige kampje hebben we namelijk een aantal spellen gedaan om de 4 elementen in 
evenwicht te brengen. Maar Medussa, van Atlantis heeft plannen om het element 
water alle kracht te geven, zodat de aardbol een waterbol wordt. Ze wil dit doen uit 
wraak, omdat Atlantis door toedoen van mensen naar de bodem van de zee is 
gezonken. De enige manier om haar te stoppen is: zoveel mogelijk artifacten (kracht 
van de elementen) te verzamelen. Deze kunnen verdiend worden door overwinningen 
met spelen, corvee en de bonte avond. 
We begonnen met een groot spel, het leek op levend stratego, maar dan iets lastiger. 
De 2e keer dat we het spel speelden, snapte de meeste wel hoe het spel ging. Om 
alert te blijven hebben we het spel 3 is te veel en daarna kom mee ga weg gespeeld. 
Na al deze activiteit was het tijd voor wat creatiefs. Iedereen die oude kleding mee 
had mocht deze in kampkleding veranderen. De rest heeft op papier een eigen 
groepsmascotte gemaakt. 
Daaropvolgend deed iedereen een programma waarvoor ze zich ingeschreven hadden: 
Scoebidoe, Kung Fu, Mini pionieren of Brain breakers. Na al deze activiteiten had 
iedereen wel trek. En gelukkig hadden we een geweldige kookstaf. We aten een 
middelands zeemenu, dat bestond uit het volgende: schelpen met haaienbloed, en een 
lekker waterig vruchten hapje toe. 
Nadat iedereen klaar was met zijn corvee, hebben we voor de verandering 
verstoppertje gespeeld, maar dan omgekeerd. 
Daarna kon iedereen tot rust komen bij de film Atlantis. Na de film was het de 
hoogste tijd om te gaan slapen. 
 
De 2e dag komt het natte thema echt goed tot zijn recht. Maar eerst goed wakker 
worden, en wat is nou een beter middel om wakker te worden, dan met ochtendgym! Al 
rennend naar het grote grasveld ontwaakten de welpen langzaam. Nog 2 rondjes om 
het veld, nu kunnen we kijken hoe wakker iedereen is. Een estafette: ren naar de 
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overkant van het veld, dan weer terug en dan mag de volgende. Het bleek dat iedereen 
ondertussen klaar wakker was en wel zin had in een ontbijt. En gelukkig was onze 
kookstaf al wakker en stond het ontbijt al op ons te wachten. 
Na het corveeën was het tijd om wat spelen te 
doen met de eigen horde. Dit waren afwisselend de 
volgende spelen: Record spelen, het maken van een 
zolang mogelijke klerenketting in 5 minuten, zoveel 
mogelijk geluid produceren, de bal zo veel mogelijk 
trappen zonder dat hij op de grond komt en tot 
slot horizontaal bungee lopen/kruipen. 
Hierna een codespel, waar je een boodschap moest 
vertalen. Vervolgens lekker volleyballen. Natuurlijk 
kregen vele welpen de kans om hun volleybalkunsten 
te vertonen. De ballen volgen de arme leiding om de 
oren, maar vele welpen bleken groot talent te 
hebben. 
Nadat iedereen een lekker broodje gezond naar 
binnen had gewerkt en zijn zwemspullen had gepakt 
kon de wandeling naar een onbekende bestemming 
beginnen. Bij het zwembad aangekomen kregen we nog een wijze les over de normen en 
waarden in het zwembad. Bommetje werd niet geheel gewaardeerd! Hierna kon de 
waterpret beginnen. In dit zwembad was van alles te doen. Er waren 4 glijbanen, een 
golfslagbad, een buitenbad, een bubbelbad en natuurlijk de druk met welpen bezette 
kleuterbaden. 
Nadat iedereen helemaal verschrompeld was van het warme water en dus helemaal 
was opgegaan in het element water, was het tijd om weer te gaan. Na een lekker cool 
water ijsje kon de wandeling terug weer beginnen. Eigenlijk viel die hele wandeling best 
wel mee, het was een klein half uurtje lopen. 
Daarna kon iedereen even rustig op zijn bed uitrusten van alle inspanningen. Om 
iedereen weer wat energie te geven, stond er nu een echt menu van Hollandse 
zeebodem te wachten: platvis met een zandbank en anemonen salade. Toe nog wat 
zeevruchten in een vloeibaar drapje. Na deze heerlijke maaltijd was het tijd voor 
corvee, nadat het overgebleven drapje door een aantal liefhebbers was opgeslurpt. 
Gelukkig was het corvee snel klaar, en konden we beginnen met de workshops. 
Vandaag waren er de volgende knutselprogramma’s: Het maken van een spijkerplankje, 
een vlieger, sleutelhanger of een bouwwerk in elkaar metselen. 
Toen iedereen klaar was begon het al wat te schemeren. En het regende ook een klein 
beetje. Een mooi moment om een kampvuur te maken. Want zeg een scout nooit dat 
het onmogelijk is om in de regen vuur aan te krijgen! 
 
De 3e dag van het kamp alweer, dat gaat snel. Alweer iets wat op uitslapen lijkt, het 
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wordt een gewoonte.. En het was alweer tijd voor ochtendgym. Had deze keer wel wat 
weg van tyboo. (voor als je in de donkere steeg niemand tegen komt!) 
Omdat men natuurlijk nog artifacten moest verdienen om de wereld van medusa te 
verlossen, kon men die nu verdienen door middel van een handelsspel. Na enige tijd 
wennen kregen de welpen al snel een handelsgeest en werden diverse steden bij elkaar 
gehandeld. Na de lunch gingen we weer weg. Alweer? Jaja, en nu dus echt naar een 
onbekende plek, een historische plek zelfs! Bij dit prehistorische dorp aangekomen 
mochten de welpen hun oerkrachten laten leven. De leiding leerde zelfs dat men zelfs 
in die tijd al brandblussers maakte! Na een lekkere historische pannenkoek gemaakt 
van historisch gemalen graan, gebakken op zelf op een zelfgemaakt vuurtje van op 
ouderwetse wijze gehakt hout met een historisch theetje erbij reisden we geheel 
voldaan terug naar onze eigen tijd, maar niet voordat de welpen op geheel moderne 
wijze de kiosk hadden geplunderd.  Bij het clubhuis aangekomen kregen we na het 
kaartje schrijven aan het thuisfront een watersnack, met gebakken zee spons, 
broodje flipperpik en noordpool als toetje. 
Nadat iedereen zijn zware corveetaak had volbracht, kon men zich voorbereiden op de 
bonte avond. Na de voorbereidingen bleek het kampvuur alweer te branden, en toen de 
marshmallows tevoorschijn kwamen, was dat echt smullen. 
Hierna was er voor de nachtbrakers een groot avondspel. 
Bij dit spel was er een heuse strijd om het licht te doen ontbranden ervoor zorgen 
dat het licht van jou groepje zo lang mogelijk brandde. Je kon het vuur alleen laten 
branden als je de juiste ingrediënten bezat en een leven had. De strijd ging er zo heet 
aan toe, dat enkele welpen besloten om voor de afkoeling de sloot in te rennen! Nadat 
ook dit spel tot een goed einde gekomen was, was het toch tijd om onze bedden op te 
zoeken. 
 
Donderdag, o jee vandaag is de bonte avond al! 
Tijdens de achtervolging van het huiskonijn bij het ochtendgym, werd iedereen pas 
echt wakker. Toen was het pas tijd om de spieren echt los te werken. Nadat iedereen 
helemaal soepel was stond het ontbijt alweer klaar. Na dit ontbijt ging men met de 
eigen horde aan de wisselspelen. Dit waren: kameleonvoetbal, tsja die kameleons 
hebben het nog knap moeilijk als je zo weinig ziet! Krukrukken, alleen de echte de echte 
kroegtijgers overleefden hier. 8 veldenvoetbal, waar men de kunst van heeft afgekeken 
bij het afgelopen ek. Tot slot ultimate frisbee: nu staat men zijn mannetje op het 
strand deze zomer! Na de film Finding Nemo was er tijd om nog even de puntjes op de 
i te zetten voor de bonte avond. Daarna konden we weer wat actieve spelletjes gaan 
doen, zoals haaientikkertje en voetballen. Waarbij ook de leiding zijn mannetje stond. 
En dan was nu eindelijk de tijd aangebroken voor het diner. Hier aten we een feestelijk 
maal van koraal, potvisstront, zeekomkommer en als absolute klapper de twee 
toetjes! Tsja, raar hoor. Wie eet negerzoenen nou weer op? Gelukkig weten de welpen 
nu wél hoe je die hoort te eten! Na de generale repetitie, was het dan zover: de bonte 
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avond! We verzamelden allemaal rond het kampvuur, toen onze eregast naar voren 
kwam. We werden vereerd met het bezoek van Neptunus, omdat we zo goed bezig 
waren met het verzamelen van artifacten. Na een warm onthaal vroegen we hem of hij 
onze bonte avond wilde jureren, hij wilde maar al te graag wat terugdoen voor onze 
helden. Maar toen verschenen er een aantal schimmen op het dak, en we werden 
bekogeld met waterbommen. Het was Medussa met twee van haar naga-strijders. Na 
een flinke strijd bleek dat zij niet opkon tegen de krachten van Neptunus, en doordat 
ze zo verzwakt was door onze vele gewonnen artifacten moest ze de welpen ook wel 
jureren. Hierna werd de bonte avond geopend met een bruiloft. 
Hierbij werden Simone en Allstar (volksmond: toeter) en Sam en Asja in de echt 
verbonden.  
Na deze plechtigheid was het tijd voor een heus concert van Asja Bauer. Na een 
angstaanjagende thriller kon iedereen weer lachen door de moppentappende vrouwen, 
die ons inderdaad altijd voor raadsels stelden. De sfeer zat er goed in en het werd 
alsmaar swingender door de hit WMCA. De vrouwen namen de fakkel over met een 
spetterende dansact op Abba-teen muziek. Na een parodie op de leiding  
Toen kwam er een swingende cowboy binnen dansen, maar niet zomaar een, een 
lilliputter. 
Na een angstaanjagende chirurgeningreep bij een ernstig gewonde patient liep deze 

weer fluitend de zaal uit. 
Dit werd gevolgd door een 
ontroerend mooi gevoelig 
liedje. Als afsluiter 
leerden we nog de 
swingende scoutingpas, 
waarna voor sommige 
mensen het dansen en 
voor anderen het naar 
spannende 
Lantarenvisverhalen 
luisteren begon. De 
leiding kreeg zelfs 
danslessen van sommige 
welpen! Tot diep in de 
nacht ging dit feest door 
maar aan alles komt een 

eind.  
 
Vandaag mochten de welpen uitslapen tot half 10. 
Eerst goed wakker worden met de muzikale ochtend gymnastiek. En dan alle rommel 
in je tas proberen te proppen. Het is in de tas meegekomen, dus het moet er ook weer 
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in passen. Na een laat ontbijt werden de artifacten omgezet in puzzelstukjes. Door 
alle verzamelde puzzelstukjes bij elkaar te leggen ontstond er een soort 
routebeschrijving. Alleen ontbrak er nog wel een puzzelstuk, dat kwam doordat 
Medusa helaas ook een aantal artifacts heeft kunnen bemachtigen. Maar ook al 
ontbrak er een puzzelstuk, toch gingen de dappere welpen ervoor. Met resultaat, op 
het eindpunt van de schatkaart vonden we een kistje. Hier zaten allemaal insignes in, 
met het teken van Neptunus. 
Helaas, toen we weer bij het clubhuis kwamen was het kamp alweer aan zijn eind. Nog 
een keer afsluiten. En daarna werd de gouden haaienvin uitgereikt, voor de beste act 
op de bonte avond. Die ging naar Natasha. 
En toen moest iedereen nog terug, in een auto die “vol” spullen en moeie welpen zat. 
En voor de leiding zat het er ook op, nadat het clubhuis een flinke schoonmaakbeurt 
ondervonden had. Toen kon de slaapwedstrijd beginnen! 

 

Het was voor ons echt een groot, te gek gaaf en vooral “cool” zomerkamp!!! 
 

Pepijn, Tom, Nathalie, Noor, Laurens, Mathijs, Bas, Natascha, Bobby, Daniel, Asja, 
Marc, Rashid, Jeanine, Tim, Like, Marijn, Freek, Vincent, Maarten, Joost, Maarten, 
Sjoerd, Koen, Gijs, Joyce, Pim, Laura, Rob, Sam, Niels, Dennis, Tom, Elena, Manon, 
Jannis, Menno, Andris, Bas, Jorgo, Victor, Martijn, Yorick en David bedankt allemaal 
voor jullie deelname aan dit te gekke zomerkamp!! (maar ook voor de kookstaf en 
overige leiding: superbedankt, ook zonder jullie was dit nooit gelukt…) 

De welpenleiding 

Voor meer foto’s, zie http://nw.zuiderkruis.nl 

http://nw.zuiderkruis.nl
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Stamkamp 
Jaja, een echt stukje van de stam! De stam? De stam, dat is een groep mensen van 
tussen de 4 en de 99 jaar die leiding zijn bij de Zuiderkruis groep. 
 

Ieder jaar gaat die stam met zoveel mogelijk stammers een endje weg voor wat 
teambuilding, wat culturele opleiding, enig missionarissenwerk, woningbouw en 
taaluitbreiding. Deze keer stapten we vol goede moed in de vletten en besloten we, 
toen we de haven uitvoeren, om deze keer maar is links te gaan! Zo kwamen we langs 
een leuke sluis uiteindelijk aan het eind van de dag ergens in Loosdrecht terecht. 
Waar exact? Tsja…. Zelfs de mensen die die dag kwamen, hadden enkele uren nodig 
om uit te vinden waar we nou precies in Loosdrecht lagen. Het enige wat men wist 
was dat het bij de grondzeilen was, die opeens bewogen en bleken te leven. We 
vervolgden de barre reis, en kwamen na veel sightseeing aan de rand van Utrecht aan. 
Het was al avond en we besloten om onder een brug te gaan slapen. Na enige tijd 
bleek echter dat onder de brug al andere mensen woonden, dus dat snel weggaan niet 
een goede maar simpelweg een betere oplossing was. Gelukkig kwamen we enige 
meters verder een boot met de naam avontuur tegen, waar we op gingen slapen. 
Nadat we door twee locals naar een café gebracht waren en daar Olympi-sche Spelen 
kickboksen gezien hadden, gingen we weer terug naar de boot. Daar aangekomen vond 
een van de doorgeleefde bikkels dat de boot niet voor niets avon-tuur heette, en die 
besloot om onder een zeil in stortbuien en onweer te gaan slapen.  
 

De volgende morgen voeren we vol goede moed verder het onstuimige Utrecht binnen, 
en besloten om daar boodschappen te gaan doen. We raakten elkaar al snel kwijt, en 
besloten daarom om een duidelijk 
herkenbaar iets te kopen, zodat dat niet 
meer gebeurde. Het werden mooie gele 
designpetten, en vanaf nu waren we een 
echt team! (op een enkele uitzondering na, 
want ja: straks zien kennissen je. En tsja 
gewoon ontkennen dat je bij hun hoort kan 
dan vast wel hè, Martin!) Na een sleep van 
een stel behulpzame medescouts kwamen 
we aan het eind van de dag moe maar 
voldaan aan de andere kant van Utrecht 
aan. Daar vonden we een verlaten fort waar we gingen slapen.   
 

Dag 3, dinsdag alweer. We keken op de kaart en besloten om is te bekijken wat er in 
Woerden te beleven viel. Na veler sleepjes en hier en daar, wat zwemmende dode 
vissen, vriendenmakerij en buitenboordmotorperikelen en soms wat zon vonden we een 
mooi stadspark, waar we door buurtbewoners werden overgehaald om daar te gaan 
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slapen.  
Op woensdag besloten we om Bodegraven te gaan bereiken, en om die task te 

volbrengen moesten we naar rechts gaan varen. In een 
plaatsje genaamd Harmelen stopten we voor een kopje 
koffie en een gebakje. Wat schetst de verbazing als 
blijkt dat we aan het begin van de dag toch echt naar 
links hadden gemoeten! De moed niet verliezend, voeren 
we maar weer snel terug en kwamen we ’s avonds aan in 
Woer-dense Verlaat. Helaas waren de eerste afvallers 
er en begon ook het weer steeds meer tegen ons te 
zijn. Wanneer we net te ver van onze regenjas 
verwijderd waren stond de regen steeds weer klaar om 
dit af te straffen en de volle laag te geven. Toen 
iedereen gepakt was nam het enigszins af.  
 
De volgende morgen was vroeg weggaan geen optie 

omdat door het noodweer zelfs de afstand tot de boten onhaalbaar was. In de loop 
van de dag werd het weer beter en kwamen we tot Vinkeveen. Op een mooi eiland bleek 
ook hier de regen ons niet vergeten te zijn en nadat we weer volledig verrast waren 
ging de storm liggen en konden de spullen opgeruimd worden. Ook hier moesten we 
mensen achterlaten, dus de groep stammers nam snel af.  
 
Op vrijdag besloten we om nog maar een dag op het eiland te blijven, het was namelijk 
ons eiland geworden. En weer moest een persoon ons verlaten… Toen was het al weer 
zaterdag en wilden we toch wel met de gondelvaart in Loosdrecht mee. Na een nat 
tochtje kwamen we daar veilig en goed geluimd aan en na het geweldige feest (houzo?) 
zat ook dit kamp er weer bijna op. 
 
Op zondag kwamen we vol vrolijkheid aan bij het allerlaatste opstakel: het sluisje. We 
werden snel genezen toen bleek dat deze stuk was. De leuke sluis van de eerste dag 
werd voorgoed een sluis met een hele nare naam en slechte reputatie... Gelukkig 
waren ophaalouders en ophaalvrienden paraat en kwam het kamp, met een beetje 
vertraging toch nog tot een goed eind. 
 
Dit stukje komt van een enkele stammer en de kans is er dat vele avonturen niet 
verteld zijn, vele heldenacties vergeten zijn, enkele plaatsnamen door de war gehaald 
zijn, niet bestaande personen geroemd te zijn, kuifje verhaallijnen er zijn ingeslopen of 
vroegere verhalen ertussen geplaatst zijn.  
Daarvoor vooraf excuses van de auteur. 
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Zomerkamp 2004 POCAHONTAS 
Stukken uit het logboek 

 
Zaterdag 10-07-04 

We begonnen om 9 uur, maar iedereen was te laat, dus werd het 9:30. We gingen 
boten inruimen en lollies eten. En toen gingen we de ouders gedag zeggen. Dag ouders! 
We gingen opkruisend naar het Hemeltje. Dat was heel stom, we gingen slepen, maar 
toen kapte het motortje ermee en moesten we gaan jagen. Na het sluisje gingen we 
links af de Vecht op richting Breukelen naar het Amsterdam-Rijnkanaal. Die moesten 
we oversteken dat was heel erg eng. 
 
O, ja we hadden gele T-shirts 
gekregen, maar die van Conne 
trok wespen aan. Het was een 
heel hip T-shirt met Pocahontas 
erop, vet blij. We waren in de 
buurt van Vinkeveen. We aten 
Chilli concarne dat was erg 
lekker (uch). Lekker stinken 
vanavond 
 
Kuzziez! Smak smak 
Sasja & Conne 
 

Zondag 11-07-04 
We werden om 8:00 al wakker gemaakt, iedereen was nog erg slaperig. We moesten de 
bagage in gaan pakken maar het begon heel hard te regenen dus bleven we in de 
tenten schuilen tot het droog was. Na een tijdje konden we vertrekken, moesten weer 
opkruisen omdat we tegen wind hadden. 
Toen we onder de snelweg door waren kregen we een sleep. De sleep stopte bij een 
soort nieuwbouw, daar gingen we jagen. Al snel kregen we weer een sleep. Bij een 
weiland gingen we overnachten. Daar gingen we de tenten opzetten en eten. Macaroni, 
saus, prij, ui, paprica en vlees. Daarna kon iedereen even wat voor zich zelf doen. Dat 
was erg leuk behalve dat Koen mij (Mirte) de hele tijd overboord  probeerde te gooien. 
Ik gilde dan heel hard. 
 
Mirte & Alissa 
 

Maandag 12-07-04 
Dag 3 begon geweldig want de tent van de jongens had een beetje heel erg gelekt. We 
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gingen door de sluis bij het pannenkoekenhuis ofzo. Het was jammer genoeg geen 
pannenkoekenhuis maar de naam leek erop. 
Hoofd schouders knie en teen … knie en teen. Vergeten te schrijven over het ochtend 
zwemmen. De hele sloot/kanaal/vaart/rivier lag vol met bagger zodat Marieke tot 
haar knieën vast zat omdat ze geduwd werd, was wel zielig. 
We kregen een sleepje (peter zegt: met een man met een hond dat kleine keffertje 
weet je wel. Door een sluis waarvoor je moest dokken, maar dat deden we niet :-P. We 
mochten op een smal strookje staan waar de tenten niet eens paste. Diederik ging 
pannenkoeken bakken en Ronald en Guno gingen vragen of we op een groter stuk 
mochten gaan staan. Dat mocht. 
Er kwamen ineens koeien aanlopen. Dat was wel grappig. Die zaten bijna in onze tent. 
Wel vet want we konden nieuwe vriendjes maken. Ronald ging het motortje omruilen die 
werd gebracht door Rutger. (Hartstikke bedankt Rutger.)  
 

Dinsdag 13-07-04 
Vandaag begon nat, de tent was doorgelekt op Sterre en Bart E werd gewekt met 
een bekertje water. Na dit geweldige ochtend ritueel natuurlijk de tenten opruimen. We 
konden vandaag niet ochtend zwemmen. Toen we eindelijk konden vertrekken kwam 
Ronald met de verfrissende opmerking dat er nog wc papiertjes uit de Hudo gevist 
mochten worden. Ik was de gelukkige (Bart E). 
Die dag hadden we dus eindelijk een motor die het deed, maar we kwamen erachter 
dat we hem daar niet mochten gebruiken. Dus jagen, na een kwartier hield het 
jaagpad opeens op. Toen besloot de leiding 
tot ieders verbazing tegen de regels in te 
gaan en toch te gaan moteren. 
’s Middags gingen we winkelen. Wij (Barts B 
& E) bedachten ons dat we langs de slager 
moesten en bestelden daar een ½ kilo 
kippenpootjes die werden gebakken in de 
tijd dat we aan het winkelen waren. Bij de 
boten leerde Bart B de eendjes trucjes. 
Uren later toen de leiding arriveerde 
moesten alle boodschappen de boten in. 
Nog lekker zeilen naar de eind bestemming van deze dag. Naar het Boertje bij 
Braasem. Weer de tenten opzetten en eten koken. Nassi.  
Er werd ook weer heerlijk door het gras gerold, van de dijk af. Altijd leuk. 
Tijdens het schrijven komt Guno ons olielampje uitblazen. 
 
Groetjes de toffe peren, Bart E & Koen 

Woensdag 14-07-04 
Oké let op… de dag begon met een zonnetje, dus dachten wij dat het een mooie dag 
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zou worden. Maar niets is wat het lijkt. 
Want na het opfrissende ochtend zwemmen pakten we de tenten in en begonnen we 
een onbegonnen reis naar Leiden. 
Toen we eenmaal op de plas waren werd het veranderde het mooie weer al snel. De 
wind ging van 4 naar 6: een onoverleefbare en alles verwoestende storm.  We werden 
door de leiding van de plas gesleept naar het plaatsje Oude Wetering. Het was 
allemaal erg spanend. 
Daar mochten we gaan shoppen en kregen we patat. Daarna gingen we weer terug 
naar waar we vandaan waren gekomen “het boertje”. We zetten de tenten nu in een 
stuk bos neer. (De boomgaard misschien? red.) Het boertje was erg aardig want we 
mochten onze spullen bij hem binnen drogen. We zijn lekker gaan BBQ-en alleen moest 
dat in de koekenpannen gebeuren. 
 
Door Koen en zijn p.i.m.p. Iris 
 

Donderdag 15-07-04 
We begonnen de dag laat 10:00 uur. Het was de eerste dag dat we de tent en de 
spullen mochten laten staan. 
Na het schoonmaken van de BBQ meuk gingen we lekker 
zeilen. Het was heerlijk weer en een lekkere wind. Even een 
dag lekker relax zeilen dus. 
Om ongeveer 18:00 uur gingen we koken we aten chiken 
tonigt zonder kip en zonder rijst maar met tagiatelli en 
gehakt. 
Na het eten zouden we gaan nachtzeilen. Dat ging niet 
door, wat er die avond is gebeurd moet je maar in het 
logboek komen lezen. Maar het was erg gezellig. 
 
Iris & Cone 
  

Vrijdag 16-07-04 
Vandaag gaan we voor de laatste keer trekken. We 
werden eerst leuk wakker gemaakt door Ronald. Dit was ook de laatste dag bij het 
boertje en het vaste kamp van drie dagen, woensdag hadden we alleen voor Jan ... de 
tenten opgeruimd. Vandaag gingen wat mensen het water in. Door een speciale reden 
die alleen vandaag geld. 
In de middag kwamen we aan bij het zeeverkenners eiland. Daar konden we in de regen 
de tenten opzetten.”sgappie sgappie in de way”. Toen gingen er nog een paar 
gestoorden zwemmen... brrr... -100 C of zo. Uiteindelijk moest Marieke ook HaHa! 
Toen gingen de verkenners verkennen hé hé hé onze taak. Dat was heeeeel leuk er 
waren ook een paar arrogante scouts die gingen flippen omdat we op hun terrein 
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liepen. 
 
’s Avonds zijn we naar de Chinees gegaan. De Chinees was heel lekker (sambal bij). Na 
de chinees terug gevaren en kampvuur gemaakt. Diederik heeft het verhaal van 
Pocahontas verteld, maar dan niet het Disney verhaal maar het echte verhaal. We 
kregen nog een leuk schimmenspel van de buren.  
 
Kuzzzzz Marieke & Iris 
 

Zaterdag 17-07-04 
Vandaag is het best wel een korte dag. We werden om 7:30 gewekt en moesten toen 
alles opruimen. 3 uur later waren we klaar en werd het 30 graden. Alle boten waren 
weer vol en vetrokken naar onze laatste plaats waar we worden opgehaald. 
Voor de Ankerwacht hebben we nog een tent versierd met wc papier. 
Lekker zeilend naar de eind bestemming waar Papa’s en Mama’s langzaam in het 
zicht kwamen. 
Jammer en helaas betekent dit het einde van het kamp 2004. 
 
Iris en Marieke 
 
 Het weerbericht: 
Za. Angstel / Wel aardig maar niet super 

Zo. Pondskoekersluis / Was het best slecht weer 
Ma. Tolhuissluis / Niet goed maar ook niet slecht 
Di. Braassem / Beetje zon maar dat was niet voor lange 
duur 
Wo. Braassem / Eerst mooi, bagger weer. Wind 6 à 7 
Do. Braassem / Zo goed als wind stil 
Vr. Kaagerplassen / Miezer 
Za. Warmond / 30 graden helaas de laatste dag 
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Zomerkamp Wilde Vaart Tsjechië 
Lang geleden, aan het begin van afgelopen zomervakantie, werd me verteld dat ik mijn 
tas moest inpakken en om 8 uur op een parkeerplaats in Loosdrecht moest komen. 
Dat heb ik dus gedaan en wat ik daar zag was zo spannend. Zo spannend dat ik het 
nu ga vertellen. Er stonden 2 busjes die we moesten inladen met tassen omdat ik de 
volgende dag naar Tsjechië zou gaan. Samen met de rest van de WVA. LEUK! TOF! 
Dus gooide ik mijn tas in een van de busjes en ging ik naar huis om te slapen.... en om 
half 6 weer op te staan. We ontbeten met taart want Pim was jarig (als je hem nog 
niet gefeliciteerd hebt dan ben je mooi te laat) en hij vond taart wel lekker. Toen 
gingen de busjes in ene rijden en moesten we snel instappen want zo'n reis wil je niet 
missen. Dag moeder. Dag vader. Dag broeder en zus. De helft van ons gezelschap viel 
in slaap en de andere helft bleef druk. Onder andere die gemene persoon die naast mij 
was gaan zitten. We reden en we reden en we kwamen in Duitsland. Daar gingen we 
nog even bouncen in de file met Bob Marley. We gingen maar even eten op een 
parkeerplaats in Tsjechië en even later stond onze tent op een camping in Vrchlabi. 
Na een paar biertjes was het tijd voor slapen. 
 
De volgende dag gingen we lopen, maar niet zomaar. We gingen lopen met een zware 
rugzak waarin onze slaapspullen en eten zaten. Als allereerste zouden we de hoogste 
berg van Tsjechie gaan 
beklimmen. Voor de helft dan. 
Want we gingen eerst een 
stukje met de lift terwijl er 
een grote bui losbarste. En 
Bart, die zei dat ik naast 
hem moest gaan zitten, had 
nou juist de enige skilift 
zonder dakje uitgekozen. 
Dankuwel Bart. Afijn, we 
bereikte de top en danste 
daar een vreugedansje want 
het was een zware reis. Toen 
werd het nog leuker, want we 
gingen naar beneden op een 
heel stijl paadje met allemaal kleine stenen. En het waaide en regende heel hard zodat 
je bijna uitgleed. Toen we weer beneden waren bleek het dat we in Polen waren waar we 
dus gingen lunchen. We kregen de keuze.. of doorlopen of terug gaan. We kozen 
natuurlijk voor doorlopen. We liepen daarna een vrij vlak stuk langs rivieren,speeltuinen 
en langs pension Adolf. We vonden een hele toffe camping en daar gingen we ook eten. 
Na het eten zagen we een paar knapen met bandana's dus gingen we even wat met ze 
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drinken om vervolgens naar bed te gaan.  
 
Wouter had gezegd dat we het zware al hadden gehad dus gingen we vol goede moed 
weer op pad. Maar wat bleek, deze dag zou nog veel zwaarder worden. Die aardige vent 
had ons een beetje voorgelogen. We moesten nog een hele hoge berg beklimmen vlak bij 
een skigebied. Waar natuurlijk toen geen mensen aan het skiën waren, dommerik. 
Maar we zijn de WVA dus die berg was een eitje voor ons. En toen we eenmaal boven 
waren was de reis naar beneden ook heel makkelijk We kwamen op de camping en 
gingen wat drinken in het camping cafe. Niks mis mee natuurlijk, een halve liter voor 
maar 60 eurocent. En toen we daar genoeg van hadden gingen we maar slapen. 
 
VRIJ! We waren deze dag vrij, wat dus uitslapen betekende. En bowlen, want er was 
een bowlingbaan. Ik was er natuurlijk heel goed in :(. De groep had besloten dat we 
naar Vrchlabi zouden gaan om te shoppen en te eten en weet ik wel wat niet meer. De 
heren gingen eten in een pizzeria en we kochten nog wat Volvo petjes. We bekeken ook 
een heel interessant springkussen van Harry Potter met een omgekeerde a. Pauline 
en Marloes zouden koken en dat duurde heel lang. Daarom gingen we maar even de 
busjes in om te springen op kinderen voor kinderen en wel goede muziek. Wat we aten 
ben ik vergeten, maar het was heel lekker. Die avond gingen we weer naar het camping 
cafe en daar trad de super muzikant William op. Samen met zijn vrouw maakte hij 
geweldige dans muziek. Wil je hem ook horen? Ga dan naar google en tik: William's 
Dance Music in, je komt dan vanzelf wel bij een kale idioot terecht die piano kan 
spelen. De tequila was nu ook ontdekt dus daar maakte we ook gebruik van. Sommige 
zelfs iets te veel waardoor ze de tent onder gingen kotsen. En ook nog eens in Pim's 

tas gingen pissen. Al weet ik niet of dat 
hetzelfde persoon was. 
 
De volgende dag werd het klimmen en 
sommigen waren nog misselijk. We hebben 
bijna allemaal de top gehaald dus dat was 
een goede prestatie. Het was ook leuk om te 
doen en erg jammer dat we maar een keertje 
mochten. Toen gingen Daan en Michiel koken 
en Josse hielp hun daarbij. Het werd dus heel 
exotisch met meelballen, sla en weetikveel. 
Gesmuld, en die avond weer naar het cafe 
gegaan maar door het ongelukje van 
gisteravond was dat maar tot 12 uur. 
 
En deze dag zou weer actief worden. Ditmaal 
zouden we gaan mountainbiken met weer 
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dezelfde organisatie die ons gister liet klimmen. In het begin was dat heel kut omdat 
we heel steil naar boven moesten rijden, en als je versnellingen net op het verkeerde 
moment fout stonden kon je dat wel vergeten en moest je lopen. Maar toen we 
eventjes later naar beneden mochten was het wel weer leuk. We gingen keihard over 
asfalt en dat was heel stoer om te doen. Die avond gingen we niet uiteten maar 
deden we net alsof. De dames hadden gekookt en het was net als in een restaurant 
met champagne en zo en spikkels. In het cafeetje gingen we nog even spelen met de 
airhockey, bowlingbaan en de pooltafel. En met de alto's of skaters of gewoon idioten. 
We waren ook nog bij een meertje geweest alleen was dat ook niet alles.  
 
En toen uiteindelijk de volgende dag was aangebroken moesten we ook gelijk vroeg op. 
Want we zouden naar Praag gaan. Dat is dus de hoofdstad van Tsjechië. Slimmerik. 
En ze hadden mij gevraagd om te navigeren, en dat deed ik dus maar. En dat ging 
goed! Op een keer na dan maar die is te verwaarlozen. Maar goed, we kwamen dus op 
een camping aan. En wat was er op die camping te vinden? Nou, een trampoline! En 
een zwembad maar die moest nog gevuld worden met leidingwater. Dus gingen we 
maar even de tent opzetten en boodschappen doen in een hele grote Spar. We 
kochten hamburgers, want die aten we en een toetsenbord, voor Pim. Het eten was 
dus weer heerlijk. Na het eten gingen we nog even kleine Scandinaven leren wat vogel 
betekende in het Nederlands en even later zaten we vlakbij een kerkhof op een 
bospaadje. Daar werden voor de 2e keer spannende siteberichtjes voorgelezen. Die 
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waren daar achtergelaten door onze geliefde familie en vrienden. Pim liet ons nog een 
paar keer schrikken en toen hadden we er genoeg van en gingen we naar bed. 
 
Vandaag zouden we naar Praag gaan. Ja, nou we stonden dus heel laat op en gingen 
onze kleren wassen en eten en pas laat in de middag naar Praag. Daar doken we gelijk 
de acDonalds in en daarna gingen we kleren en zo kopen. Daarna nog eventjes op een 
terrasje gezeten met een COLA en onszelf vermaakt met de vele koeien die toen in 
Praag stonden. En toen gingen we voor het eerste echt uit eten en dat was dus 
heerlijk. Ook mochten we daarna nog even rondlopen en ging ik met Lot, Daan en 
Josse naar een cocktailbar. Ik bestelde daar een blow job, maar Daan kreeg het 

orgasme en Josse 
de WUUWUU. En Lot 
had ‘sex on the 
beach’. Wat zijn we 
toch weer een 

stelletje 
pubers hè. Behalve 
ik, want ik heb de 
puberteit 
overgeslagen. Maar 
ja. Toen wouden we 
weer de trein naar 
huis nemen alleen 
die was weg. Maar 
een eindje verder 

was nog wel een station met een trein die ons terug naar de camping zou brengen. Die 
hebben we uiteindelijk net gehaald en daarna gingen we nog leuke dingen doen op de 
camping. En weer daarna gingen we slapen. 
 
De volgende morgen werden we uit onze tent gebrand dus gingen we maar douchen. 
En 3 maal raden wie we toen tegen kwamen? Urbanus? Nee. Peter Boers? Nee. 
Jochem? Ja! Hij had de eerste week had gespijbeld om zijn studie af te maken. (hij is 
nu geslaagd, dus gefeliciteerd Jochem!) Maar met Jochem onder ons gingen we 
besluiten wat we die dag zouden gaan doen. We hadden de keuze uit een wandeling 
door Praag, een kasteel, de dierentuin of het concentratie kamp. Het werd die 
laatste. Het was daar heel boeiend om rond te lopen en we hebben veel geleerd. Die 
avond gingen we weer trampoline springen, muziek horen en bier drinken. Met het 
trampoline waren ook nog een paar ongelukjes gebeurd, Lilian was er tussen gekomen 
en had last van haar enkel. De volgende dag zouden we naar Brno gaan!  
 
De volgende ochtend gingen we eerst eventjes douchen, wat Daan heel erg leuk vond. 
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Iets later zeiden we Praag gedag en reden we met Jochem als navigator naar Brno. 
Het was een hele plezante reis, ook al mochten we niet de ac Donalds bezoeken van 
Wouter. Maar gelukkig vermaakte Donald Duck ons nog. En na wat gereden te hebben 
kwamen we dan ook uiteindelijk aan in het scouting centrum van Brno. We gingen onze 
tent opzetten boven op een berg maar daar zaten zoveel wespen dat we hem toch 
maar weer een paar meter verplaatste. Nu stonden we vlak naast de Hudo. Er waren 
ook nog Franssprekende Belgische dames op het terrein alleen die waren aan het 
wandelen. We gingen maar voetballen en gek doen. Pauline en Marloes gingen 
weer koken en dit maal aten we mie. Na het eten gingen we bij het kampvuur chillen en 
vielen we langzaam in slaap. 
 
En nu moesten we echt vroeg opstaan namelijk om 7 uur! Wat we vandaag zouden 
doen was nog erg onduidelijk, maar we volgden onze gids Suzanna maar. En toen 
kwamen we dus in een grot terecht. Het was de enge heksen grot waar het meisje en 
haar schaap woonden. Met allemaal stalactieten en stalagmieten en zo. En wensen 
die over een jaar en een dag zouden uitkomen. Toen we even later naar buiten gingen 
kochten ik en mijn maat nog een leuk buisje die gekke geluiden maakte. En toen gingen 
we weer lopen. We kwamen bij nog een grot, alleen nu moesten we nog een tijdje 

wachten voor we naar binnen 
konden. De ene helft ging maar een 
berg beklimmen en de ander helft 
ging hotdogs eten en kaarten. Het 
duurde wel heel erg lang, dus 
besloten Daan, Jochem en ik dat 
we toch maar even gingen 
wandelen. Onderweg, op een smal 
bergpaadje, kwamen we onze 
Belgische vrindinnekes tegen en 
Jochem besloot maar even stenen 
naar ze te gooien. Per ongeluk. Nou 
ja, uiteindelijk ging de grot open. 

We zagen veel moois zoals een enorm ravijn van uit de onderkant. We mochten ook nog 
een tijdje met een bootje, waar je je hoofd stootte. Daarna gingen we nog even lekker 
zwemmen in een meer. En s' avonds kregen we weer een lekkere Daan,Michiel en Josse 
maaltijd. Maar toen gebeurde er wat spannends. Er waren een paar mensen aan het 
kloten en het kwam er op neer dat Lilian uit de hangmat viel. Ze moest toen naar het 
ziekenhuis. Daarna hebben we weer bij het kampvuur gezeten en met de Belgische 
meiskes gepraat en gewacht op Lilian. Ze kwam weer terug en het bleek dat haar voet 
was gebroken. Maar ze kreeg krukken dus ze kon nog een beetje mee met ons lopen. En 
nu gaat alles weer goed. Daarna was het bedtijd!  
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(advertentie) 
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Op deze mooie dag mochten we uitslapen. Daarna gingen we in een kring zitten en 
over iets stoms praten. Maar dat doet er niet toe want daarna moesten we gaan 
graven en de wc's schoonmaken. Dat was een afspraak met het scoutingcentrum in 
Brno, dat we ook een uurtje zouden helpen met het opknappen van het terrein. 
Daarna gingen we naar de wereldstad Brno. We waren weer eventjes vrij om te doen 
wat we wouden dus we kochten weer allerlei leuke speeltjes. Die avond gingen we 
eten in een echt Tsjechisch restaurant. Alleen de ober was een beetje nep want die 
gooide al het bier op de grond. Maar na heel lang gewacht te hebben mochten we 
ook nog wat eten van hem. Alleen dat ging heel vaag, de ene tafel kreeg zijn 
voorgerecht terwijl de ander dan al klaar was en zo. Toen moesten we in het donker 
terug rijden naar onze tent alleen dat was moeilijk. Maar na een paar rondjes 
gereden hebben lukte dat uiteindelijk. Toen hebben we onszelf nog vermaakt bij het 
kampvuur en daarna gingen we in een slaapzak liggen met onze ogen dicht.  
 
Toen was het alweer opstaan want we gingen naar het kasteel. Het was een heel 
mooi kasteel vol met oude dingen en een meneer met een gitaar. We hebben daar 
ons erg vermaakt en ik durf te zeggen dat dit het hoogtepunt van het kamp was. 
Nou, toen we klaar waren gingen we wat drinken in een restaurantje waar Lilian en 
Wouter al zaten te eten. We werden toen heel erg jaloers en wouden ook eten. En 
dat mocht in een restaurantje in de buurt. Het was een soort ac Donalds en we 
namen allemaal hetzelfde. Dat was weer heerlijk en tegenover ons zat een hele sippe 
man die vroeg of ik een sigaret wou. MAAR IK ROOK NIET! We gingen die avond 
barbecuen en voor dat zover was moesten we onszelf nog heel lang vermaken. Dat 

lukte wel en na een tijdje 
gingen we dan ook uiteindelijk 
eten. De Belgische 
madammekes kwamen ook 
maar weer eens langs en dat 
was dus wel gezellig. Maar 
aan alles komt een eind, dus 
ook aan deze avond. 
Welterusten. 
 
Vandaag gingen we er weer 
vandoor richting Nederland. 
Lilian was nog even met 
Suzanna, Wouter en Pim naar 
het ziekenhuis geweest voor 

een controle. De rest had ondertussen de busjes al ingepakt. Toen ze 
terugkwamen zeiden we gedag tegen het scouting centrum in Brno. We gaven 
Suzanna nog eventjes een lift en reden toen richting Duitsland. En bij de grens met 
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Duitsland kwamen we nog een paar bepaalde dames tegen, wat Lot erg leuk vond 
geloof ik. Toen waren we in Duitsland en gingen we nog langs de Mac. Uiteindelijk 
belandden we op een Duitse camping vlak aan een meertje. Er waren allemaal enge 
Duitsers die ons aankeken. We waren pas net uitgestapt en we keken voor de grap 
naar de lucht. Maar goed ook want er kwam een hele zware storm aan. De tent was  
net op tijd opgezet en tijdens die grote onweersbui zaten we maar een beetje in de 
busjes te chillen. Een paar mensen waren voor ons aan het koken. Het eten was weer 
lekker en na het eten gingen we nog even berichtjes lezen. Toen een groot deel al sliep, 
gingen een paar nog op bezoek bij de Duitsers die van Slipknot hielden. We dronken 
nog een biertje en spraken Duits. Maar toen was het ook nu, weer bedtijd.  
 
We stonden vroeg op om onze tanden te poetsen en eventjes te zwemmen in het 
meertje. Daarna reden we door richting Nederland. Na een dagje gereden te hebben 
waren we daar dan ook. We gingen wat eten bij de chinees in Hengelo. Dat was weer 
heeeeeeeeeeeeerlijk. De bus reed daarna weer verder en onderweg vertelde ik ditzelfde 
verhaal. We gingen nog even langs Ben en toen naar ons mooie clubhuis. Daar gingen 
we nog eventjes foto's kijken. Maar het bleek dat we wel erg moe waren. Dus gingen we 
maar slapen om 4 uur of iets dergelijks.  
 
Deze dag gingen we opruimen en afwassen en opruimen en busjes schoonmaken en 
weet ik veel. Dat was heel leuk. Toen dat gebeurd was kwamen onze ouders die ons 
vertelde dat we nu toch echt naar huis moesten. Okee, maar dat betekende dus het 
einde van dit kamp. Een heel erg leuk kamp. Dankjewel organisatie. Dankjewel 
begeleiding. Dankjewel Suzanna. Dankjewel iedereen.  
 
En toen ging ik naar huis, daar ging ik allerlei dingen doen zoals een weekje varen en 
naar Lowlands. En toen begon school weer en halverwege de eerste week mailde 
Wouter me of ik dit stukje wou schrijven. Ik deed dat dus en ik kwam bij deze zin aan. 
Een paar dagen later zette Wouter dit in de Belboei en een tijdje daarna belande hij 
dus bij jou in de bus. Je begon met lezen en kwam bij deze zin. Toen dacht je wat een 
eikel is die Roald toch dat hij dit allemaal meldt en sloeg je boos de bladzijde om naar 
de volgende pagina.... 
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10 vragen aan... Ysbrand ten Houte de Lange 
1. Wat is je naam, hoe oud ben je en bij welk onderdeel zit je van het Zuiderkruis? 
Mijn naam is Ysbrand ten Houte de Lange, ik ben 20 jaar (bijna 21) en ik ben welpenlei-
ding bij de Pieter Maritshorde. 
 

2. Werk je, of volg je een opleiding en wat doe je dan? 
Ik ben student en volg de opleiding elektrotechniek in Utrecht. 
 

3. Waar woon je en wie zijn je huisgenoten? 
Ik woon nog in Weesp (zoek een kamer in Utrecht) en mijn vader is 
mijn huisgenoot. 
 

4. Wat is je functie binnen het Zuiderkruis? 
Ik ben Akela van de Pieter Maritshorde 
 

5. Wat houdt dat in? 
Ja, altijd weer een moeilijke vraag om te beantwoorden. Je bent eindverantwoordelijke 
voor het functioneren van de groep. Ook hou je contact met de ouders en bent verant-
woordelijk voor de communicatie met de ouders.  
 

6. Wat heb je tot nu allemaal gedaan en wat zou je allemaal nog willen doen bij de ZK? 
Ik heb bijna het hele traject afgelegd. Ben welp geweest bij de Pieter Marits horde, 
daarna verkenner bij de Pocahontaswacht. Daarna Wildevaarder geweest, om vervol-
gens leiding te geven aan de welpen van de Pieter Maritshorde. Dit doe ik al vier jaar. Ik 
zou als laatste halte nog wel een paar jaar Wilde Vaart willen draaien, maar ik ben dol-
gelukkig bij de welpen, dus dat moet nog even wachten.  
 

7. Waarom zit je bij scouting? 
Het is de meest fantastische manier om je vrije tijd door te brengen. En ik vind het 
heerlijk om met kinderen om te gaan en ze een leuke vrije middag te bezorgen. 
 

8. Wat zijn je hobby’s naast scouting? 
Ik ben erg veel bezig met wedstrijdzeilen. Dit doe ik op een catamaran. Ook vind ik het 
leuk om in de winter paard te rijden. 
 

9. Welke nieuwe vraag wil je aan de volgende persoon stellen? 
Wat vind je de grootse uitdaging in jouw functie binnen de Zuiderkruis? 
 

10. De persoon die ik de volgende keer in deze rubriek wil zien: 
Heleen van der Horst, omdat: ik met haar 3 jaar leiding heb gegeven bij de Pieter Ma-
rits en omdat ze ook al zolang bij de Zuiderkruisgroep zit. 

Ysbrand, 1994 
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Mededelingen 

Gezocht: 
Appartement/flat/etage in Hilversum 
Liefst in de buurt van het station 
Simone van der Staak 
06-25433320 

Overvaren 2004 
Beste scouts van de wereld, 
 
Het is ons een groot genoegen om de jaarlijkse groepsdag aan te kondigen. Op 18 
september zal deze wereldse dag plaatsvinden en wel aan ons monumentale pandje 
aan de Schuttersweg. 
 
Alle Bevers, Welpen, Verkenners en Toeristen worden om 13.00 uur verwacht. Na het 
uitzwaaien door familieleden en vrienden zal voor ons een dag vol wereldse 
gebeurtenissen beginnen. Om 16.00 uur kunnen de ouders of vrienden hun 
wereldreizigers weer treffen op het startpunt. 
De wereldreizigers die naar een volgend onderdeel 
afreizen zullen vanaf 16.00 uur overvaren, ouders 
en belangstellenden zijn van harte welkom. 
 
Als wereldreiziger ben je te herkennen aan je 
complete uniform. Sportiviteit wordt beloond met 
een gegarandeerde parkeerplek dus kom op de 
fiets!  
 
Met vriendelijke groet,  
Jullie leiding 

Let op! 2 oktober is alle leiding op leidingweekend, dus 
dan is er hoogstwaarschijnlijk geen opkomst! 
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Oude kranten, Wilde Vaart 
Op de volgende dagen staat er een container bij het clubhuis aan de Diependaalse-
laan: 

 
 

11 september 
9 oktober 

13 november 
 

Wilt u een los overzicht, vraag hier dan aan één van ons 
om bij de container. 
 

Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
Jochem Harteveld 

06-47671368 

(advertentie) 
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Telefoonnummers bestuur 
Voorzitter Ruurt Stapel 035-6242471 
Secretaris Ellen Brouwer 035-6216022 
Penningmeester Harry Rörik 035-6945263 
Onderhoud gebouwen Martijn Haringman 035-6220670 
Beheer Diependaalselaan Joke de Jong 035-6232564 
Beheer Schuttersweg Margot van der Horst 035-6219927 
Groepsbegeleiding welpen Wieke Broeders 035-6234006 
Groepsbegeleiding bevers Herma van Ouwerkerk 035-6215533 
Groepsbegeleiding zeeverkenners Ben van Hengstum 035-6236766 
Materiaalmeesters Erik Rosendal 035-6288045 
 Bastiaan Verbeet 035-6852745 
Vertrouwenspersonen (intern) Danny van der Linden 035-6839850 
 Ellen Reurings 06-50966511 
 Maud Pellen 035-6285015 
Vertrouwenspersoon (extern) G. van Voorst Vader (huisarts) 
Ledenadministratie Gerda Kooger 035-6915117 
 Mossenmeent 9 
 1218 AT Hilversum 
Secretariaat Ellen Brouwer 035-6216022 
 Diepeweg 15 
 1211 AE  Hilversum 
 

Telefoonnummers teamleiding 
Bevers Margot van der Horst 035-6219927 
Pieter Maritshorde Ysbrand ten Houte de Lange 0294-418723 
Albert Schweitzerhorde Rick Stapel 035-6242471 
Neuweghorde Sander Blase 06-14140594 
Sioniehorde Rik Broeders 035-6234006 
Ankerwacht Erik Rosendal 035-6288045  
Pocahontaswacht Ronald Frank 035-7726973 
Wilde Vaart Antarctic Wouter Klein 035-7720131 
Matancastam Laurens van Wageningen 035-6284829 
Rimpelstam Niels Brügemann 06-52471532 
 
Telefoonnummer clubhuis Diependaalselaan 035-6219965 
 
Website Zuiderkruisgroep  www.zuiderkruis.nl 
Webmaster Danny van der Linden 035-6839850 
Postmaster Ben van Hengstum 035-6236766 

http://www.zuiderkruis.nl


 
 
 
Algemeen 
1e dinsdag van de maand bestuursvergadering 
1e zaterdag van de maand schippersraad 
2e zaterdag van de maand krantenactie WVA 
Op afspraak akelaraad 
29 oktober groepsraad 
 
Data 
18 september groepsdag + overvaren 
14 september (Wilde Vaart) clubhuis Wijdemeren  
2 en 3 oktober leidingweekend 
20 november strandwandeling 
19 maart 2005 groepszwemmen  
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