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Van de redactie 
Dit is alweer de laatste Belboei voor de zomervakantie. We zien dat iedereen weer 
haar of zijn best heeft gedaan om iets van zich te laten horen. 
 
Zo hebben we een stukje van de bevers binnengekregen. Van de welpen hebben we ook 
de nodige creatieve werkjes. De verkenners hebben uiteraard ook weer het nodige te 
vertellen. We kunnen lezen wat zij op allerlei kampjes en opkomsten hebben gedaan. 
Natuurlijk moeten we de wilde vaart niet vergeten: Die hebben nog geen enkele 
Belboei gemist, en nu staan ze er ook weer twee maal in. 
 
Volgend jaar zullen de nodige veranderingen plaatsvinden bij de leiding. Ook bij de 
Belboei blijft de samenstelling van de redactie niet onveranderd. Sander is bijna 
afgestudeerd en zal een tijdje in Verweggistan zitten. Gelukkig hebben we een nieuw, 
enthousiast redactielid kunnen vinden die het stokje van Sander zal overnemen. Hij 
zal ons vanaf de volgende Belboei bijstaan. 
 
Natuurlijk willen we jullie alleen nog een prettig zomerkamp wensen. Hou een mooi 
dagboek bij, en wij willen natuurlijk een samenvatting voor de september-Belboei. 
 
Veel plezier,  
 
De redactie. 

Rectificatie 
Helaas zijn op pagina 5 van de vorige Belboei enkele woorden weggevallen in 
de bijdrage van Ruurt namens het bestuur. Onze digitale communicatie met 
de drukker verliep dus nog niet zo vlekkeloos als wij graag hadden gezien. Voor 
de techneuten: de pers van de drukker blijkt pdf bestanden met versie 1.4 niet goed 
te lezen. Geen leuke verrassing, maar nu we dit weten kunnen we er rekening mee 
houden. 
 
Welnu, welke woorden hadden op de lege plaatsen moeten staan: 
“Joke” wordt hartelijk bedankt voor de hapjes, “Paulien” wordt in het zonnetje gezet 
voor de organisatie van de dag, en de “nieuwbouw in Loosdrecht” kwam iedere keer 
in de kranten en op de radio ter sprake. 
 
Excuses voor het ongemak, en wij hopen dat we dit keer wel probleemloos op de mat 
vallen! 
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Van het bestuur 
 
Stralend… 
 
Soms zijn er van die momenten. Dan loop of rij je langs het kanaal, en dan komt de 
sleper voorbij met een sleepje vletten erachter. Leuk om te zien! Trots op onze 
groep, die dat toch maar bereikt heeft. 
 
Want de sleper vaart inmiddels, is volop in gebruik, en wordt ingepland voor allerlei 
tochten en kampen. Tijd om daarover afspraken te maken en vast te leggen. Alle 
leiding van de wachten studeert inmiddels op de vereisten voor het examen dat ze 
eerdaags moeten afleggen om nog met de sleper te mogen varen. Daar hebben ze 
tot 1 juli de tijd voor. Daarna geldt simpelweg: geen examen gedaan - niet varen met 
de sleper! Ik denk dat het de meeste wel lukt: ik heb ze zien varen, en doorgaans ziet 
dat er goed uit. 
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Inmiddels hebben we ook een vaartochtje georganiseerd voor wat kinderen uit de 
buurt rondom het Acaciapark die vorig jaar aan een sponsorloop hebben meegedaan 
om geld in te zamelen voor de sleper. Ze hebben gestept en geskeelerd en ervoor 
gezorgd dat inmiddels geld is bijgeschreven op onze rekening. Het werd een gezellig 
vaartochtje (water, zon, ijsjes, wat wil je nog meer?) 
 
We weten nog niet wanneer en waar we in Loosdrecht weer van start kunnen gaan 
met de Albert Schweitzerhorde, die de afgelopen tijd aan de Diependaalselaan 
samen kwam. We houden er wel rekening mee dat dat na de zomer toch wel weer zal 
kunnen, desnoods in een tijdelijk gebouwtje. Tot die tijd is het nog een beetje 
behelpen. Alle respect voor de leiding van de Albert Schweitzer die zich toch maar in 
het verkennersgebouw heeft weten te redden, Ondanks dat dat verder lopen is naar 
bos of hei, en ze niet echt een “eigen” hok hadden. Omdat die situatie niet ideaal is, 
gaan we na de zomer met deze welpen weg uit de Diependaalselaan en gaan ze 
voorlopig samen draaien met een van de hordes aan de Eikenlaan. Daar zitten ze 
middenin het bos! 
 
De leiding voor volgend jaar is onlangs ook ingedeeld. Ondanks wat onzekerheden 
weten we van de meesten wel waar ze volgend jaar gaan “draaien”. Iedereen heeft er 
heel veel zin in, en het kan dan ook weer een prima jaar worden. 
 
Wat nog wel wat zorgen baart, is het teruglopend aantal kinderen. Om de zoveel 
jaren zien we dat het ledental terugloopt. Nu zitten we ook weer in zo’n dip. Dat 
betekent kleinere hordes en wachten, en dat is om allerlei redenen niet ideaal. Laten 
we met z’n allen proberen om er nog wat leden bij te krijgen. Vriendjes? 
Klasgenootjes? Neefjes, nichtjes? Neem ze mee! Zo weten we tenminste zeker dat de 
groep in haar huidige vorm kan overleven. 
 
Als ik zo de kampvoorbereidingen zie en hoor wat er allemaal leeft binnen de groep 
dan weet ik dat dat voorlopig in ieder geval nog wel goed zit! 
Als ik jullie niet meer spreek voor die tijd: een heel prettig kamp, en kom allemaal 
veilig weer terug! 
 
Ruurt Stapel, 
Voorzitter van het Bestuur. 
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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

(advertentie) 

Parkeerwachters 
 
Op woensdag 20 april werd ik gebeld door wijkagent René ten Teije. Hij vroeg mij of 
er leden van de Zuiderkruisgroep op zaterdagochtend 23 april het parkeren van 
auto's op het terrein van de Diependaalselaan wilden regelen. Dit i.v.m. de uitvaart 
van de familie Nijhof. Men verwachtte een enorme drukte in de kerk Emmaus in de 
Kerkelanden. 
 
Lot Stapel heeft voor mij de Wilde Vaart benaderd op internet. Al gauw kregen we 
reactie. Achteraf viel de drukte heel erg mee, dus genoten we ondanks de trieste 
achtergrond van het mooie weer. 
 
Namens de heer René ten Teije en mij: Lot, Sterre, Iris, Marieke, Roald, Harry, 
Ronald, Wieke en Ellen, heel hartelijk bedankt! 
 
Joke. 
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Dodenherdenking 
 
Afgelopen 4 mei zijn alle oorlogsslachtoffers weer herdacht in het Rosarium in 
Hilversum. Traditiegetrouw hebben enkele leden van onze groep hierbij geassisteerd 
met het dragen van de bloemenkransen voor de gemeente, en uiteraard als 
vlaggenwacht. 
 
Miranda, Bart, Iris, Pauline, Ronald en Esther, bedankt voor jullie inzet! 
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Beverkamp 
 
Hallo, ik ben Daniëlle de Kloet en ik ben 6 jaar. Sinds mei ben ik bij de Bevers en het 
is heel erg leuk. Ik ben ook mee op kamp geweest. 
 
Wij moesten verzamelen bij de Van Ghentlaan, daar gingen wij reizen in de tijd. 
Eerst kwam er een koning en de bevers hebben de koning helpen zoeken naar de 
prinses en de prins, want die was de koning kwijt. De bevers deden een test en bij 
het goed afleggen van de test kregen de Bevers een gouden munt. De koning heeft 
voor iedereen een kroon achter gelaten die wij konden schilderen en heel erg mooi 
maken. 
 
De volgende dag na het ontbijt gingen wij weer door de tijd reizen. Door de tijd 
machine waren wij in het tijdperk van de aliens. Er kwam een alien langs en die liet 
allemaal propjes achter. Wij zijn toen met z’n allen naar buiten gegaan om de 
gouden propjes te volgen. Wij kwamen toen uiteindelijk bij een grote zak en in die zak 
zaten alien snoepjes, namelijk heerlijke marsjes. 
 
Ik heb het kamp heel erg leuk gevonden en hoop de volgende keer weer mee te gaan 
met kamp. Groetjes aan Margot, Michiel en Daan. 
 
Liefs Daniëlle. 
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(advertenties) 
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Sionie’s Moppentrommel 
door Friso 

 
Het is groen en je kunt er in varen: een sperziebootje 

 
Twee oenen spelen mens-erger-je-niet. Roept één: schaak! Zegt de ander: hé bij 

Ganzenbord mag je geen strafschop nemen. 
 

Het is geel en brengt pakjes rond: een kanariepiet. 
 

Hoe maakt een skelet een deur open? Met zijn sleutelbeen. 
 

Een kikker gaat naar een waarzegster en krijgt te horen: ‘’ Je zult binnenkort een 
knappe jonge vrouw leren kennen die alles over je te weten wil komen’’. De kikker zegt: 
‘’Fantastisch! Waar zal ik haar ontmoeten, op een feestje ofzo?’’ ‘’Nee antwoord de 

waarzegster in een biologielokaal.’’ 
 

Een hengelaar pocht over de grote vangsten die hij heeft gedaan. ‘’ De laatste keer 
heb ik een vis gevangen die zó groot was dat er een kraanwagen aan te pas moest 
komen om hem uit het water te krijgen. Later heb ik nog een foto van de vis laten 

maken. Alleen die foto woog al meer dan tachtig kilo.’’ 
 

Twee fakirs maken, languit op hun spijkerbed, een babbeltje. ‘’Wat doe jij 
vanmiddag?’’ ‘’ Ik ga naar de tandarts voor het trekken van een kies. ‘’ Ongelofelijk, 

jij dankt ook alleen maar aan pret maken.’’ 
 

Renske wil de trein uitstappen , maar laat een pakje liggen. Een man houd haar 
tegen en wijst naar het pakje. ‘’ Laat maar liggen’’ zegt Renske. ‘’Het is het middag 
eten van mijn man. Hij werkt bij de afdeling gevonden 
voorwerpen, dus het komt vanzelf bij hem terecht. 

 
Komt een man in het circus informeren naar de 

baan van leeuwentemmer. ‘’ Helaas’’ is het antwoord, 
die baan is gister al vergeven. Komt u het over een 

week nog maar eens proberen. 
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(advertentie) 
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Neuweghorde 
 
Op zaterdag ging ik naar het kampje jammer genoeg moest ik die avond weg we 
gingen smokkelen en mini pizza bakken en opeten maar het leukste vond ik met mijn 
vrienden voetballen. We gingen ook pizza bezorgen en chil was een gangster. 

Luuk 
 
Het oefenkamp 
 
Het thema was Italië, dat vond ik leuk! 
 
Je had verschillende kamers. Die hadden ze naar een plaats van Italië genoemt. Ze 
hadden een spel dat heette: ik ga op reis en ik neem mee. We mochten pizza maken 
we mochten zelf weten wat we er op deden, mijn pizza was subliem. Daarvoor 
hadden we het pizzabezorgspel gedaan. Dan moest je een pizza maken met 
kaartjes. 
 
Elena en ik mochten op één kamer slapen. Dat was leuk. We hadden ook nog het 
echte avond eten dat was spageti mmmmm lekker lekker van Italië. Daarom hadden 
we de slapen lach want Gijs barstte uit. We hadden het geld bomen spel. Jakkela en 
Akela zagen er belachelijk uit. Ze bewaakte de geld bomen je had een leven lintje: als 
ze je tikte was je lintje weg. Daarna gingen we rouletten. Toen gingen we naar buiten 
bij het kampvuur. 
 
Later ging het kijhard regenen we waren heel erg nat. Toen ging ik met Elena nog 
wokels eten. 

 
Noor 

Kampvuur 
Hoi scouts, Wij (de welpen) hebben een kampvuur gehouden. 

 
 
 
 
 
 
 

Martijn 
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Kampverslag 
 
Na een goede nachtrust werden we wakker van de welpen, maar tot onze verbazing 
was het ondertussen al 8 uur!!!! Nadat iedereen aangekleed en we buiten stond kon 
de ochtendgym beginnen. Maar de meeste waren nog zo moe, ze liepen nog 
langzamer dan de paus. 
 
Na een goed ontbijt kreeg onze Hathi een telefoontje van het Vaticaan. Het bleek 
dat een stel toeristen zo geïrriteerd waren van die kerkklokken in de morgen, dat ze 
als wraakactie de kleren van de paus hadden verstopt. En natuurlijk kon de paus 
dan niet bij de ochtenddienst verschijnen. Dus werden onze welpen ingeschakeld. 
De welpen moesten zo snel mogelijk de kleren van de paus zien te verzamelen. Maar 
daarvoor moesten ze niet alleen goed zoeken. Ze moesten ook heel goed uitkijken, 
want de toeristen liepen nog steeds rond en probeerde de zoekactie op alle 
manieren tegen te werken. Maar natuurlijk slaagden onze welpen erin om de 
prachtige kleren van de paus op tijd te verzamelen. 
 
Het was ondertussen al vrij laat, dus tijd om terug te gaan naar Nederland. Maar 
een vliegtuig hadden we niet. We besloten vliegers te maken om daarmee naar 
Nederland te vliegen. Helaas bleek het nog een hele klus om de vlieger goed uit te 
balanceren. En doordat Joost zich in de richting vergiste, strandde hij ergens in 
China. Maar de meeste kwamen nog in Nederland en een aantal bleven er in België 
hangen. Nu was het kampje alweer ten einde, wat gaat dat toch snel. 

 
We vonden het een super gezellig kamp. 
Dus wat zal er dan wel niet van het 
zomerkamp komen!!! 

Akela 

Zó belachelijk ziet Aleka er toch niet uit? 
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Oefenkamp 2005 
 
Het thema was Italië. Er waren 8 kinderen. Eerst deden we een smokkel spel en 
daarna voetballen. ´s Avonds gingen we eerst geld vinden wat gestolen was. Daarna 
gingen we rouletten. De volgende ochtend hebben we gevoedbald de Familie waar ik in 
zat heten Jacksionie. Daarna gingen we vliegers maken om mee te vliegen. Daarna 
waren we in Nederland, toen 
was het afgelopen. 
 
Gijs Kool 
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Ankerwacht 
Het leek vandaag weer een normale dag te worden, maar daar kwam al snel 
verandering in door de regen. De meeste kinderen wilden niet gaan zeilen omdat ze 
bang zijn voor een beetje water en dus besloot de leiding vandaag maar eens gezellig 
te gaan Koken (Juppie!!). 
 
We gingen Spaghetti maken of wat der op moet lijken. 
 
Als eerst gingen we naar de Lidle om de benodigdheden te gaan halen. Waar de leiding 
al snel naar een KOFFIE restaurant ging want ja welke leiding kan nou niet zonder 
koffie. Toen we alle spullen hadden gekocht moeste we weer terug naar het Clubhuis 
daar had Laurens de Kookkisten klaar gezet. 
 
De meeste taken waren verdeelt maar ja niet iedereen kan heel goed luistere dus al 
snel waren de meeste van de wacht al buiten aan het kloten met het Gemaaide Gras. 
Owja dit gemaaide gras werd mede mogelijk gemaakt door Ilja en de grasmachine 
natuurlijk (krijgt Ilja ook grasmaai lessen op school? Net zoals Iris). 
 
De meeste mensen vonden het onzin dat je ´s middags warm eet. Erik vond het de 
normaalste zaak van de wereld. Toen het eten klaar was wouden toch de meeste 
mensen het toch eten. Maar ja elk voordeel heeft ze nadeel en dat nadeel was 
Afwassen en de Botenloods opruimen. Toen de meeste rotzooi was opgeruimd kregen 
Dick en Jefferie van Bastiaan een overheerlijke headdip in de Wc! 
 
Toen dat klaar was en alles was opgeruimd moesten de kinderen die met zomerkamp 
mee gaan even blijven omdat Erik het een en ander moest uitleggen wat de plannen 
zijn waaronder dat de Leiding de Bootsen (Marijn, Jetze, Joost) en Kwartieren (Roy, 
Ilja, Mark) uitnodigenden om 1 dag eerder willen komen omdat Erik, Laurens en 
Bastiaan niet alle boten naar Almere-Stad kunnen krijgen. 
 
We hebben nog wat gepraat en toen was het de hoogste tijd om maar naar huis te 
gaan omdat de Poca der al aan kwam. 
 
Dit was een dag uit de boeiende Ankerwacht groep. 
 
Made By ROY (ik zou dit anders nooit doen maar ik krijg der ene stuk cake voor!) 
 
Ps. Joost wanneer komt jouw verhaal over het vorige kamp?? 
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Pocahontaswacht 
Hemelvaart 
 
hoowj scouting chickies!! 
wij hebben lekker een heel tof kamp gehad… aaahaaa 
 
We begonnen maar is met de boten in te ruimen wat helemaal niet lang duurde… 
(ahum) Toen gingen we naar het sluisje van de Intratuin, en daar kwam een 
oorlogsbevrijdingstoet langs. Die gingen chocola gooien maar dat was heel vies dus 
moest iedereen maar braken. Toen gingen we maar naar Loosdrecht toe maar dat 
was heel chil. Toen gingen we dus zeilen naar de andere kant van de Loosdrechtse 
plassen. Daarna gingen we weer in de sleep naar een sluis maar de sleper was te 
groot en te diepliggend dus die moest maar even omvaren. Toen (whaa ik moet bijna 
niesen) nu lopen er een hele berg met bassisbiggetjes die niet zo aardig doen tegen 
ons want ze vinden scouting stom. Maar toen ging marieke ze uitlullen en waren ze 
stil. Owjah de sleper was dus te groot en moest dus omvaren dus moesten we 
maar verder wrikken en roeien naar het Amsterdam-rijnkanaal waar een onsetend 
chagrijnige gast was. Maar wij bleven gewoon waar we waren omdat wij ook recht 
hadden om daar te varen. Na lang wachten kwam Guno weer met de sleper 
aanvaren  
hihi word vervolgt. Wil je weten hoe het afloopt moet je maar de volgende Belboei 
lezen! 
 
Marieke en Sabine van de Poca 
 
Zaterdag 4 juni 
 
Zo nu ga ik even een stukje schrijven over onze blije belevenis van een zaterdag. Het 
regende al de hele dag en door dat heerlijke weer had natuurlijk iedereen zin om te 
zeilen. Gelukkig viel het weer uiteindelijk mee en klaarde het behoorlijk op. 
 
Blij gingen we zeilen, Sabine ging heel knap opkruisen alleen ging ze eerst wel even de 
verkeerde kant op, maar ja dat kun je haar niet kwalijk nemen want zeilen is 
heeeeeeeeeeel moeilijk. Helaas ging ik (Rosa) toen zeilen, dat was niet zo een heel 
goed plan want daardoor schepten we wat water en dus werd tot onze grote 
verdriet de boot nat. Omdat het wat hard waaide gingen we naar het Wijdegat, 
daar was het wel leuk. 
 
Jorik ging heel goed man over boord doen en iedereen was trots op hem. Het enige 
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jammere was dat hij een andere man over boord kist ging overvaren en toen was die 
dood want de steen was er uit. Na een tijdje zei Sabine tegen Diederik: Eigenlijk is 
het weer wel lekker en de wind valt eigenlijk wel mee. Precies op dat moment 
*WOESJ* opeens stond de boot tot aan de luchtkasten onder water. Natuurlijk 
kwam ik met de meest intelligente opmerking aller tijden die op dat moment 
ontzéttend belangrijk was, ik zei: ONEE MIJN SCHOENEN WORDEN NAT. Alleen 
helaas vond Sabine dat niet zo belangrijk. 
 
Snel lieten we super goed onze zeilen zakken en we kwamen vanzelf wel aan op 
lagerwal. Daar werden we gered door Ronald, Miranda en twee Russen. Snel 
sprongen er een paar van onze boot op die boot, ondertussen lag Bart B. dubbel 
van het lachen want hij had als enige nog droge schoenen. Gelukkig vond Loek het 
ook heel grappig om natte schoenen te hebben. 
 
De twee Russen hadden op hun boot een gevaarlijk gevecht, de takken zwaaide je 
om de oren (zie plaatje). En dat niet alleen ze gebruikten ook nog een sokzweep 
allemaal heel eng. Na een tijdje was onze boot weer leeg geputst en toen konden we 
weer vrolijk verder varen. Maar die arme Kelly had nog wel haar schoolspullen bij 
zich, haar agenda kon ze uitknijpen. Diederik zeilde terug en toen was de opkomst 
denk ik afgelopen. Mijn schoenen hadden gezwommen en dat was niet zo fijn (maar 
ja beter dan je mobiel laten zwemmen HE SASJA?) 
 
 
Xxxxxxxxxx Rosa (en Sabine een klein beetje) van de Pocahontaswacht 
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HIER HAD 
UW ADVERTENTIE 
KUNNEN STAAN 

 
 
 
 

De Belboei zoekt nieuwe adverteerders. 
 
Niet dat de oude niet goed meer zijn hoor, integendeel, maar wij 
kunnen de inkomsten van deze advertenties goed gebruiken om 
het drukken en verspreiden van ons eigen clubblad betaalbaar te 
houden. 
 
Heb je een bedrijf, en wil je ons tegen geringe vergoeding 
ondersteunen met een advertentie in de Belboei, neem dan 
contact op met belboei@zuiderkruis.nl. 
 
Wij wachten vol spanning op uw mail. 
 
De redactie 

(advertentie) 
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Admiraliteitsdag 
 
Hallow vage belboeilesers!!! 
 
Vandaag hebben wij admiraliteitsdag. Het was een warme ochtend met 13 graden, 
opeens kwam er een wolk… 
 
We moesten om half 9 bij de diep zijn. En 
gingen blij naar het haventje… daar 
aangekomen gingen we de boten optuigen en 
gingen we in sleep naar de 
Loosdrechtseplassen. Daar was een eiland 
geitenkaai!! Daar gingen we maar op af... 
was wel heel eng maar we deden het wel. 
Daar werden wij uitgenodigd voor een 
wedstrijd... dat wilde we wel dus deden we 
mee. 
 
"De wedstrijd": verslag van loek 
Oke de wedstrijd ging heeeeeeeel goed want loek had maar 5 boten geramd in 
plaats van 6. Jeeej. Toen ging sasja maar zeilen en toen werden we bijna laatste 
maar werden toch echt wel 4 na laatste. Toen werden we heel vaak geramd en 
omsingeld. Aaaaaaaaah hihi stoute sasja... We besloten maar aan te gaan leggen, 
wat niet zo makkelijk leek als het was... Daarom moest loek de verschrikkelijke maar 
gaan wrikken en lukte het wel een beetje. 
 
De eiland bewoners vonden het wel leuk om de boten te keuren dus gingen we dat 
maar doen. 
Wij natuurlijk weer de brakste boot van allemaal waar bijna alles aan ontbrak. 
Nouwjah 7 dingen maar dat maakt niet uit... Jeeej, dus als je boot 599 tegen komt 
VLUCHT zo snel als je kan. ze vonden het ook wel leuk om nog een wedstrijd te doen 
maar die was zo rampzalig dat we die maar even niet beschrijven. We hadden niet 
alle boeien genomen omdat die werden gestolen door enge mensjes. Hihi. 
 
En we waren eerste en toen laatste ook was de boot aangerand door yourie zodat 
de boot geen mensjes durfde in te halen. Ooh stoute yourie, en wij vinden dat ze 
worden gediskwalificeerd hihi of hoe je het ook schrijft ( wouw het is kwart voor 3). 
Hum.. daarna hadden we maar weer zin om naar huis te gaan en gingen we in sleep 
terug hihi einde. 
 
Groetjes Loek, Marieke en bakje zwart. (Pocahontaswacht) 
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Wilde Vaart Antarctic 
Pinksterkamp 
 
Hallo, ik ga jullie wat vertellen over het pinksterkamp wat de Wilde Vaart onlangs 
heeft gehouden. 
 
Het begon op een zaterdag waar we gewoon oud papier zouden ophalen. Alleen er 
was wel een nadeel, we hadden slechts één kar, een auto en we misten ook nog is 4 
mensen. En aangezien het nogal warm was en er daardoor weinig motivatie was 
deden we er niet zo kort over. We hebben de hele dag gezwoegd, we hebben er nog 
winkelwagentjes bijgehaald en we hebben een paar keer een halve lading papier 
verloren bij een stoeprand, maar het is gelukt (om half 9). Toen gingen we maar is 
naar Kortenhoef fietsen of autorijden (Ronald). Daar hebben we onze fietsen 
neergezet en gingen we liften naar het sluisje bij de Intratuin. Ronald wou ons wel 
meenemen en dus daar waren we al snel. Toen nog even wachten op Lot, Miranda en 
Sas en ze konden gaan koken. We aten chicken en sommige ook de tonight en ik zag 
dat het goed was. Toen alles in de boot zat gingen we maar eens varen. We gingen 
fijn bomen en wrikken door een smal slootje omdat we zo het snelst in een Funtus 
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zouden komen. Onderweg heb ik alle sterren van de hele wereld geteld en er fijn naar 
gekeken. Naar wat gevaren te hebben kwamen we aan op het eiland, dat deze keer 
helemaal alleen voor ons was. We gingen gelijk rond rennen en ons territorium 
afbakenen maar eigelijk waren we allemaal moe. Eerst was het plan nog om even de 
oma's in de Dunne Dirk te gaan bezoeken maar we hielden het maar op slapen. Nou 
ja, eerst nog even een tent opgezet en een vuurtje gemaakt en daarna konden de 
eerste onder ons al naar hun nest toe. Een enkeling of 4 ging nog even bij het 
kampvuur zitten maar het werd niet laat. 
 
En toen was het zondag, we stonden niet te vroeg op en het was lekker warm. We 
gingen een ontbijtje klaarmaken en de afwas doen. We schopten tegen een bal en de 
radio gaf ons weer Pinkpop FM. Toen was het tijd om te gaan varen. Na de boten te 
hebben ingedeeld besloten we een spel met ballonnen te doen. Het was zeer 
spannend en eigelijk ging het tussen 2 boten, maar toch won de derde door er 
sneaky achter langs te varen. (josse speelt vals) Er begon een maag te knorren en 
we gingen maar even wat eten. Daarna besloten Esther,Koen,Miranda en Roald (hee 
dat ben ik) om nog even naar de andere plassen te varen. 
 
Eerst beleefde we nog een heel spannend avontuur met een karavaan boten die ons 
er niet wou door laten waardoor we nog een stuk omgekeerd terug moesten varen, 
maar we raakten uiteindelijk op de plassen. Daar hebben we een paar rondjes gezeild 
en Daan en zijn p.i.m.p. begroet en zo. Toen belde Lot dat we moesten eten en 
begonnen we aan de terugreis. Tja nu komt het... Nee toch niet, we kwamen zonder 
problemen weer thuis en we gingen hamburgers eten. Toen rond een vuur zitten en 
muziek luisteren. Een paar gingen nog even een rondje funtus varen, een giek tegen 
mijn hoofd, maar we waren om 12 uur terug want Ronald was jarig en dat moesten 
we vieren. We zongen alle liederen die we kenden en we kregen er maar geen genoeg 
van. Nou ja op een gegeven moment wel. We bleven nog tot diep in de nacht rond het 
kampvuur vergaderen over verre landen en daarna gingen we maar naar bed want 
Koen begon rare dansjes te doen. 
 
De volgende dag had iemand naast de wc gepoept. Het begint met een J en eindigt 
niet met osse maar met ochem . Eigelijk was dat wel het hoogtepunt van het kamp, 
Awel we gingen maar is weg. Josse werd nog even vermoord door Koen en het kamp 
was voorbij. We gingen nog even schoonmaken en toen ging iedereen langzaam aan 
naar huis. 
 
groeten Roald 
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Admiraliteitsweekend 
 
 
Het begon allemaal op een rustige zaterdag middag, toen de WVA met 4, ja 4 leden 
(om precies te zijn Saskia, Diederick, Bart en Koen) en Ronald naar Kortehoef 
gingen.   
 
We gooiden onze zooi in de sleper en gingen op weg naar de Geitekaai. Omdat het 
ondertussen al best laat was waren de andere groepen al aan het bqq’en, dus wij 
gooide ons eten der bij en gingen ook even eten. 
 
De organisatie had een leuk spel bedacht, namelijk een 3 master race, maar omdat 
er nog maar 4 vletten over waren, werd het een 4 master en geen race meer, maar 
ja ach, het ging allemaal goed en een uurtje later waren we op de Meent (normaal 
doe je daar maar een paar minuten over). 
 
Er stond daar een kratje bier voor ons, maar niet op het land maar op een balk op 
het water, iemand van een andere groep sprong het water in en ging het ophalen. 
Daarna hebben we op de Geitekaai de tent opgezet, nog wat gedronken en gingen we 
maar slapen. De volgende ochtend werden we nogal vroeg wakker, een uurtje of 12. 
 
Eitje, kopje koffie, tostietje, je kent het wel het standaard WVA ritme. Nadat we 
alles weer in de sleper hadden gegooid gingen we maar is op weg naar de haven. 
Maar doordat één of andere stomme motorboot in de Drecht voor ons op eens 
stopte, moeste wij ook stoppen en dat ging niet helemaal goed want de vlet had nog 
heel veel vaart en daardoor kwam de sleeplijn in de schroef. 
 
Dus we waren weer heel blij met die motorboot voor ons, maar niet heus, Ronald ging 
zwemmen om die sleeplijn uit de schroef te halen. Nadat Ronald vaak onder water 
was geweest was de lijn los en konden we weer verder. 
 
Uiteindelijk kwamen we in ’t haventje, nadat we de spullen weer uit de sleper gehaald, 
en in Loosdrecht neergezet en afgewassen hadden. Was dit kampje ook weer voorbij. 
 
Diederick 
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(advertenties) 
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10 vragen aan… Wouter 
 
1. Wat is je naam, hoe oud ben je en bij welk onderdeel zit je van het Zuiderkruis? 
Ik ben Wouter en zit bij de Ankerwacht. 
 
 
2. Werk je, of volg je een opleiding en wat doe je dan? 
Ik werk afwisselend op de monsterkamer en het zoete lab bij een bedrijf dat geur en 
smaakstoffen maakt. 
 
 
3. Waar woon je en wie zijn je huisgenoten? 
Ik woon in Hilversum samen met mijn ouders. 
Eerst woonden mijn zus en broer ook hier, maar 
die zijn inmiddels verhuist. 
 
 
4. Wat is je functie binnen het Zuiderkruis? 
Verkennerleiding. 
 
 
5. Wat houdt dat in? 
Samen met de andere leiding zorgen dat de 
verkenners het naar hun zin hebben. 
 
 
6. Wat is jouw loopbaan binnen het Zuiderkruis? 
Welp -> verkenner -> wildevaarder -> beverleiding -> verkennerleiding. 
 
 
7. Waarom zit je bij scouting? 
Ik had op de basis school een vriendje in de klas die bij de Sioniehorde zat en ik ben 
toen een keer meegegaan, dit is me zo goed bevallen dat ik niet meer ben weg 
gegaan.  
Ik heb nog wel even getwijfeld of zeilen wel zo leuk is maar daar was ik vrij snel van 
overtuigd. 
 
 



Belboei 161, juni 2005, pagina 29 

8. Wat zijn je hobby's naast scouting? 
Ik ben nog steeds op zoek naar een hobby, tot ik die tegen kom vermaak ik me met 
lezen, eten en drinken, uitgaan en buiten genieten van zon en storm. 
 
 
9. Waar blijven de naambandjes?? 
Komen er aan. 
 
 
10a. De persoon die ik de volgende keer in deze rubriek wil zien: 
Bart Audenaert 
 
 
10b. Welke nieuwe vraag wil je aan de volgende persoon in deze rubriek stellen? 
Wat zou je nog tegen iedereen willen zeggen? 
 
 
 
Have a lot of fun 
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Oude kranten, Wilde Vaart 
Op de volgende dagen staat er een container bij het clubhuis aan de 
Diependaalselaan: 

 
9 juli 

10 september 
8 oktober 

 
In augustus geen oud papier i.v.m. zomerkamp! 

 
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 
06-24585426 

(advertentie) 
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Telefoonnummers bestuur 
Voorzitter                                 Ruurt Stapel                               035-6242471 
Secretaris                                Ellen Brouwer                               035-6216022 
Penningmeester                         Harry Rörik                                 035-6945263 
Onderhoud gebouwen                   Jan Lieste                                  035-6931793 
Beheer Diependaalselaan             Shirley Fiene                                035-6280400 
Beheer Schuttersweg                  Margot van der Horst                   035-6219927 
Groepsbegeleiding welpen             Wieke Broeders                            035-6234006 
Groepsbegeleiding bevers             Herma van Ouwerkerk                    035-6215533 
Groepsbegeleiding zeeverkenners   <<vacature>>                             <<>> 
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                       Guno Heitman                             035-6230543 
Wilde Vaart Antarctic                 Ronald Frank                               035-7726973 
Matancastam                           Laurens van Wageningen                035-6284829 
Rimpelstam                               Guno Heitman                             035-6230543 
 
Telefoonnummer clubhuis Diependaalselaan                                      035-6219965 
 
Website Zuiderkruisgroep             www.zuiderkruis.nl 
Webmaster                               Danny van der Linden                    035-6839850 
Postmaster                              Ben van Hengstum                       035-6236766 



 
 
 
Algemeen 
1e dinsdag van de maand             bestuursvergadering 
1e zaterdag van de maand           schippersraad 
2e zaterdag van de maand          krantenactie WVA 
Op afspraak                             akelaraad 
 
Data 
10 september                            UIT- / Vrijetijdsmarkt Hilversum 
17 september                            Groepsdag / overvaren 
5 november                              Strandwandeling 
14 januari 2006                        Boerenkoolmaaltijd 
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