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  Van de redactie 
 
Beste allemaal! 
 
Wow! Het is lang geleden, maar we hebben het met z’n allen toch weer voor elkaar! 
Een dikke editie met wel 28 (!) pagina’s vol met de leukste, spannendste en 
stoerste kampverhalen! Wij hebben zowel onder als boven de tafel gelegen van het 
lachen, en daarbij zelfs een traantje weggepinkt. Wat een leuke verhalen! 
 
 
Het mag dan –voorzichtig uitgedrukt– niet zo’n zonnige zomer zijn geweest, uit al 
jullie verhalen blijkt dat dat de kampvreugde niet heeft mogen drukken! De Wilde 
Vaart stuurt ons een reeks Twitterberichten uit het altijd zonnige Tsjechië, de Poca 
begroet ons vanuit een (soms ietwat bewolkt) Vinkeveen. 
 
 
De afgelopen jaren hebben we heel wat verschillende kamplogboeken langs zien 
komen. Toch is het de Ankerwacht gelukt om –ondanks het ‘zomerweer’– een wel heel 
bijzonder logboek te schrijven. Nou ja, eigenlijk meer schilderen. Vanaf hun zonnedek 
volgen we het hele kamp, lees dus snel door! 
 
 
En omdat de Albatroshorde de zomer 
nog niet nat genoeg vond hebben zij de 
parkeerplaats van de Loosdrechtse 
brandweer nog maar wat natter 
gespoten. Zie hier een Albatrosser in 
actie! 

 
 
Het is bijna groepsdag dus sommige kinderen gaan overvaren naar een ander 
onderdeel. Altijd spannend, maar ook heel leuk. Wij wensen jullie in ieder geval alvast 
heel veel plezier toe bij jullie nieuwe clubje. En voor de achterblijvers geldt natuurlijk 
hetzelfde: maak er weer een super tof scoutingjaar van! En schrijf er vooral op los 
zodat wij al jullie verhalen weer de wereld in kunnen gooien! 

 
Veel leesplezier! 
Jullie redactie 
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Van het bestuur 
We zijn weer begonnen! 
 

Allereerst een woord van steun aan Paulien. Zoals het bij de timmerman thuis altijd 
piept en kraakt, is bij Paulien een ontsteking niet goed herkend, en ligt ze nu met 
ernstige klachten in het ziekenhuis. Ik wensen haar heel veel sterkte, en hoop dat 
het uiteindelijk weer allemaal goed komt! Wieke, die haar onlangs opzocht in het 
ziekenhuis, vertelde dat ze er verrassend goed bij zat, maar dat was voornamelijk 
dankzij allerlei pijnstillers. Ik hoop dat die hun werk goed blijven doen, Paulien! 
 

Heeft iedereen een leuke vakantie gehad? Ik hoorde allemaal leuke verhalen vanuit de 
kampen, waar het bijna overal een dolle boel is geweest: veel plezier, soms ook hard 
werken aan een tocht of opdracht, gezelligheid 's avonds, en vaak een wat korte 
nacht. Prima! Zo hoort een kamp te zijn - en allemaal wel weer veilig thuiskomen! 
 

Maar de vakantie is nu weer achter de rug, de kampen zijn afgesloten, en iedereen is 
weer met een nieuw seizoen begonnen. Op school vaak in een andere klas, bij 
Scouting nog een paar keer in het oude onderdeel, maar vanaf 24 september varen 
er bij ons ook een heel stel over naar hun volgende onderdeel. Altijd spannend hoe 
dat gaat worden! 
 

Ook de leiding gaat in een groot aantal gevallen wijzigen: een heel stel gaat "door" 
naar een ander onderdeel, een aantal anderen gaat ons echter verlaten omdat ze 
andere plannen hebben met hun vrije tijd. Begrijpelijk, maar erg jammer. Niet alleen 
omdat wij nu op zoek moeten naar andere leiding (bij een aantal onderdelen wordt 
het erg krap!), maar ook omdat het opbouwen van kennis en kunde bij scouting voor 
hen stopt. En niet alleen is het opdoen van deze ervaring voor henzelf heel erg 
waardevol, ook voor ons is het belangrijk dat we voldoende leiding hebben die al wat 
jaartjes mee gaan. Die al het een en ander hebben meegemaakt. En die krijg je niet 
wanneer leiding alweer na een paar jaartjes afhaakt. Het enige wat we kunnen doen 
is het de leiding zo gezellig mogelijk maken, zodat ze nog wat langer blijven hangen. 
Wij doen ons best! 
 

Wat dat leidingprobleem betreft wil ik jullie hier dan ook vragen om ons te helpen 
zoeken naar mensen die leiding willen worden. We hebben heel veel onderdelen, 
allemaal met een andere sfeer of aanpak, dus er is voor iedereen wel iets leuks te 
vinden! Wie weet er nog iemand die ons daarmee kan helpen? Iemand die wellicht 
vroeger leiding is geweest? Graag komen wij met gegadigden in gesprek. Helpt ons 
allen, en meldt ons kandidaten! Alvast bedankt! 
 

Groet, 
Ruurt Stapel, voorzitter 
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Weekendkampje Albatroshorde 
 
De zomervakantie begon voor de Albatrossers goed: de horde ging een weekend op 
kamp! 
 
Eén van de welpen was al op vakantie, maar alle andere 5 gingen mee. Bij aankomst 
op het clubhuis hielpen alle ouders nog even met het klaar leggen van de bedden en 
toen zag het er wel heel echt uit. Hier zouden we gaan slapen vannacht, spannend! 
Maar voordat het bedtijd was hadden we nog een hele middag en avond om leuke 
dingen te doen. En dat deden we dus ook.  
 
Ellen en Linda hadden hun auto 
meegenomen, en daarmee gingen we op pad. 
Maar waarheen? Nog een spannend 
avontuur, we gingen een kijkje nemen bij de 
brandweer in Loosdrecht. Brandweerman 
Rutger stond ons op te wachten voor een 
rondleiding door de kazerne. De welpen 
mochten alles bekijken en dat lieten ze zich 
geen twee keer zeggen. 
 
De deuren van de brandweerwagens werden open gemaakt, Hidde en Peter namen 
plaats achter het stuur, Pim trok een brandweerpak aan, Lonneke rukte de rolluiken 
van de wagens open, Pippi testte de warmtebeeld camera en Rutger nam ons ook 
nog even mee voor een klein ritje in de brandweerwagen! Ook mochten alle welpen 
met de brandweerslang spuiten, de auto van Linda werd mooi schoon en de broek 
van Ellen drijfnat (met dank aan Peter). 

 
Toen we bijna alles van de Brandweer hadden gezien, wilde 
Hidde graag nog even alle brandweerboekjes lezen. Super 
interessant, want de kinderen zaten nog zeker een kwartier 
met hun neus in de boeken! En als klap op de vuurpijl ging toen 
ook nog de pieper. Nadat we alle brandweermannen hadden 
uitgezwaaid voor hun uitruk, namen wij ook afscheid van de 
kazerne.  
 
Terug op het clubhuis haalde Peter een hele tas autootjes 

tevoorschijn en daar werd gezellig samen mee gespeeld, totdat Ellen binnenkwam 
met het avondeten. Mmmm! Een echt feestmaal van patat en knakworst, maar ook 
de plakken komkommer en tomaatjes vielen goed in de smaak.  



Belboei 198, september 2011, pagina 7 

 

 

 
Nadat we onze buiken flink vol hadden 
gekeken, was een lange avondwandeling wel 
even nodig. Daarna hebben we de 
brandweer nog maar even gebeld om te 
vragen of we misschien een vuurtje 
mochten maken. En dat mocht! Na een 
gezellig kampvuur met heerlijke 
marshmallows werd het tijd om ons bed 
op te zoeken. Na een bijzonder 
bedtijdverhaal over patatjes, was het tijd 
om te slapen. Maar oei, het was wel een 

beetje donker hier! Gelukkig hadden we daar wat op bedacht, iedereen kreeg een 
lichtgevende armband! Nadat alle welpen zich hiermee in slaap hadden 
gehypnotiseerd, ging ook de leiding lekker slapen. 
 
Voorbereid op een erg kort nachtje, werden wij als eerste wakker. Waren de welpen 
er nog wel? Ja, nog heerlijk in dromenland! Om 9 uur hebben we ze maar wakker 
gemaakt, want we hadden nog een leuk spel op de planning. Na een heerlijk relaxed 
zondags ontbijtje, deden we het dierengeluiden spel in het bos. De ´dieren´ waren 
moeilijk te vinden, maar door goed te luisteren vonden we ze uiteindelijk allemaal!  
Terug op het clubhuis waren we best wel moe, maar gelukkig kwamen de ouders al 
weer bijna. 
 
Omdat de welpen de afgelopen opkomsten druk bezig geweest waren met wind, 
water, vuur en aarde, kregen ze ook nog allemaal een mooi insigne voor op hun 
uniform. 
 
Het was een super leuk weekend. Albatrossers, bedankt voor jullie gezelligheid! 

 
Groetjes, Ellen,  

Marieke en Linda 
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Alle leden van onze groep komen wekelijks bij elkaar in één van de gebouwen die de 
Zuiderkruisgroep rijk is. Deze gebouwen zijn het fortuin van de groep omdat ze 
allemaal op mooie plekjes liggen en ze alle mogelijke binnen- en buitenactiviteiten 
mogelijk maken. 
 
Om te zorgen dat het fortuin daadwerkelijk het fortuin blijft, moet er regelmatig 
onderhoud gepleegd worden. De ene keer betreft het kleinigheidjes en de andere keer 
zijn het grotere activiteiten. 
 
Het bestuur is op dit moment op zoek naar: 
a) Iemand die dit onderhoud wil coördineren voor alle gebouwen. 
b) Meerdere personen die het uitvoerende onderhoud van 1 van de gebouwen op 
zich willen nemen. Op dit moment is er alleen voor de Eikenlaan en de haven iemand 
voor het uitvoerende onderhoud. Voor alle andere gebouwen zijn wij op zoek naar 
iemand. 
 
Echte (technisch) grote klussen worden uitbesteed, groot schilderwerk kan met een 
aantal mensen samen gedaan worden en voor de kleinere klusjes is eigen handigheid 
natuurlijk nooit weg. 
 
 
Wilt u meer informatie over deze bezigheden neemt u dan even contact met ons op. 
 
Ruurt Stapel, 
Voorzitter groepsbestuur 
bestuur@zuiderkruis.nl 
 

Gezocht 
 

Ouder(s) en/of Grootouder(s) m/v 
voor 

Onderhoud 
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De Zuiderkruisgroep zoekt jou ! 

Weet jij iemand die op zaterdagmorgen of -middag samen met een groep 
scoutingkinderen lekker in het bos wil spelen? 

 
Ben (of ken) jij iemand die hutten helpt bouwen, vliegers wil knutselen en sportieve 

dingen wil ondernemen? 
 

Heb je een enthousiaste broer of zus, neef, nicht, buurmeisje of buurjongen, wij 
horen het graag! 

 
Wij zijn namelijk op zoek naar enthousiaste jonge mensen (leeftijd vanaf 18 jaar) die 

ons leidingteam willen versterken. 
 

Bij de bevers (leeftijd 5 t/m 7 jaar) en de welpen (leeftijd 8 t/m 11 jaar) zijn ze van 
harte welkom. 

 
Heb je interesse, wij horen het graag! 

 
Wieke Broeders  

wieke@ zuiderkruis.nl 
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Zomerkamp Welpen Zuiderkruis 2011 
Het Zomerkamp 2011 was een groot succes! Ondanks aangekondigd hevige 
regenbuien (die allemaal best wel mee vielen) hebben alle kids het weer overleefd (en 
de leiding hoefde niet eens de 90%-regel te gebruiken... Winning!) De trip naar het 
kampterrein verliep goed, en toen de eerste welpjes begonnen binnen te druppelen 
had de leiding natuurlijk al in het mooie afgehuurde clubhuis kwartier gemaakt. Ook 
natuurlijk zeer vroeg naar bed gegaan, daarom zagen alle leiding er fris en fruitig uit 
om de welpen te verwelkomen! 
 
De nestindeling was gebaseerd op verschillende vreemde sprookjes die enigszins toch 
wel bekend in de oren klonken, maar niet helemaal wat je noemt klassiekers waren. 
De gouden schoentjes, de roodwitjes... de kikkerkoningen? Vreemde boel maar 
allemaal! Nu kan ik wel alles gaan vertellen, maar misschien is het 't beste om 
gewoonweg het logboek met de Belboei te delen. Wie beter kan verslag over het 
zomerkamp doen dan de kids zelf? 
 
Logboek Dag 1, 24 juli 2011 
De gouden schoentjes doen verslag van dag 1: 
Om 2 uur zou het kamp eigenlijk beginnen maar er waren een 
paar kinderen te laat (zoals Daphne en Lieke) (1 uur te laat). 
Daarom gingen we buiten spelen en eindelijk gingen de ouders 
weg want het kamp was begonnen! 
 

Toen gingen we een spel doen, en dat spel was krantenmeppertje en door dat spel 
leerde je veel kinderen kennen! En het is een scoutingkamp en het thema is… wat is 
het thema? Het sprookjesthema! En umm, ieder heeft een groep, eentje heet 
bijvoorbeeld “de gouden schoentjes” (dat zijn wij!). En daarna gingen we nog een spel 
doen en dat was dat je uhh, allemaal dingen moest vinden en daarin stond dan 
iemand anders die je dan moest zoeken en dan vormde je samen een groep! 
En het spel was leuk omdat we dingen moesten zoeken maar het was wel niet zo 
droog. En de leiding had Anniek’s naam verkeerd geschreven! HET IS MET TWEE 
ENNEN! 
 

Daarna gingen we bij de straat allemaal dingetjes verzamelen (nou huis aan huis 
dan) zoals een ei of een bal of plastic zakken of pennen of suiker etc.  
En toen gingen we weer naar het clubhuis, en toen gingen we bedden klaarmaken en 
dat ging niet zo goed in het begin en daarom heeft de leiding een soort van 
opstelling gemaakt, door veel kinderen op te schuiven. Toen ging het wel goed, en kon 
iedereen een plek krijgen. Daarna hebben we wat voor ons zelf gedaan en iedereen 
was uitgehongerd! 
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Toen gingen we eindelijk eten! Gemaakt door onze speciale Chef. Maar daarvoor had 
Merlijn en Sebas een deel van het corveebord uitgeveegd en ook wat er op 
geschreven en dat is heel stout. Daardoor moesten ze de afwas doen waardoor de 
hans en grietjes geen corvee hoefden te doen. Het eten was best wel lekker (nog 
steeds gemaakt door onze speciale Chef) en nu zijn we corvee aan het doen! En nu 
gaan we naar buiten. Logboek uit! 
 
Logboek Dag 2, 25 juli 2011 

Ja ikke, ikke! Oké! Het is een leuk kamp! Groetjes Tim! We 
hebben een hele coole klim muur! Groetjes Sebas! En waar 
blijf ik dan? En we hebben geblinddoekt gestaan een half uur 
lang als bomen met helemaal niets te doen! We hebben 
gevoetbald en dat was grappig. We hebben aan een witte 
stang gehangen! Ik weet het! Omgekeerd Hollandse Leeuwen. 
 

Het was omgekeerd-dag. We hebben pasta gegeten in de middag, gelunched in de 
ochtend en ontbeten in de avond! En we krijgen ei! Dat heb ik nou nog nooit 
meegemaakt sinds ik op Scouting zit hier! Dus dat is al vier jaar hehe. Jij schrijft 
echt alles op wat hij zegt! Je hebt een spelfout gemaakt Chill! Is dat eigenlijk je 
echte naam, Chill? Nee dat is een Scouting leiding naam. Moeten jullie niets zeggen?  
 
Dan ben ik klaar! Ik weet effe niks. Ja wij hebben iets heel goeds! Ok! 
De jongens hier zijn nogal kinderachtig. Ze zijn tegen Lady Gaga en dat is heel 
slecht! Ze dragen petjes en dat is stom! En dat zijn macho’s. De meisjes doen alles 
tien keer beter! Emm waar waren we? Ze hebben geen manieren! Neeee dat hoort er 
niet bij! Ok. Ze geloven niet dat ei goed voor je haar is maar dat is wel zo. En bier is 
ook goed voor je haar. Dus als je onverzorgd haar hebt moet je bier of ei in je haar 
doen. Zwart en blond haar vloekt! Jongens mogen ook geen ringen dragen, dat is 
illegaal! Jongens zijn arrogant en 
achterlijk. Jongens kunnen net zo 
goed huishouden als meisjes. 
Jongens zijn ongezellig, gemeen 
en niet aardig tegen meisjes.  
De conclusie; Jongens zijn 
onhandelbaar, vreselijk achterlijk, 
goed huishoudende macho’s. Dit 
is vandaag geschreven door 
Tesse, Robin en Daphne. 
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Logboek Dag 3, 26 juli 2011 
Vandaag hebben we pannenkoeken gegeten! En nadat we pannenkoeken aten hadden 
we een toetje en toen moesten we logboek maken! Vanochtend hadden we lekker een 
keet party euuehheuuu. We werden om 7 uur wakker maar om 10 uur stonden de 
meesten op. En we gingen kussen gevecht doen toen we hoorden dat we op 
mochten. En toen moesten we aankleden weet je wel. Daarna gingen we ontbijten. 
 
Na het eten deden we een spelletje, namelijk Hollandse Leeuwen maar dan net iets 
anders. We gingen levend ganzenborden. We hadden geen dobbelsteen maar toen 
kregen we er één van een man die hier op het terrein aan het repareren was! Het 
ging regenen dus daarom gingen we snel naar binnen. 
 
Toen was het tijd voor de lunch en kregen we heel veel broodjes. Na de lunch gingen 
we een speurtocht doen. Wie had er nou gewonnen? Nee laatste zin weg. Nee niet 
opschrijven!  
 
Nou weet je en toen gingen we buiten spelen en toen ging ik BAM met Casper. 
Oefenen. Peter had een vissengraat op zijn T-shirt. Hey maar dat had Roy ook! En 
Roy ook. Met de speurtocht kwamen we langs een speeltuin, daar hadden we even 
pauze om te spelen. Toen gingen we weer verder terug naar het clubhuis. En toen 
ging iedereen aan tafel tekenen en knutselen! Of een spelletje doen. Stef 
Stuntpiloot! 
 
Toen waren alle pannenkoeken klaar en gingen we 
lekker eten. Het waren bijna 100 pannenkoeken! Het 
toetje was ook heel erg lekker, het was vla met 
onderop een verassing… hagelslag! Dit was het 
verslag van de Roodwitjes! 
 
 
 
 
 
 
Ogut ogut ogut, het is me allemaal maar wat!  
 
Volgende Belboei de laatste drie entree's van het Logboek!  
 
Albert Schweitzer's Chill 
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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

(advertenties) 
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Zomerkamp Poca 2011 - Vrije Vikingen 
 
Het zomerkamp van de Poca stond dit jaar in het teken van Vikingen en vond plaats 
van 20 tot 27 augustus. Het bleek een mooie periode achterin de zomer om de 
regenachtige zomer te doen vergeten. De Vikingen, 15 in totaal, zouden via Weesp 
landen in Amsterdam om vervolgens over de Amstel af te zakken naar Uithoorn. 
Vandaar werd koers gezet oostwaarts naar Vinkenveen waar het staand kamp zou 
plaats vinden. Het volgende verslag is opgetekend op basis van het logboek wat de 
vrijbuiters, de verkenners, zelf hebben bijgehouden. Hieronder volgt een bloemlezing 
van hun verhalen en avonturen. 
 
Zaterdag 20-08-2011 
Lief logboek, 
We schrijven hier vanaf een Campina boerderij vlak bij Weesp. Om 10 uur kwam 
iedereen aan bij de haven om ons kamp te beginnen en werden de coole kampshirts 
uitgedeeld. De boten werden eigenlijk gelijk klaargemaakt voor vertrek. Praten met 
de andere boten kon vrij gemakkelijk via de walkie-talkie, waar ook flink ge(mis-)bruik 
van werd gemaakt.  
Het logboek vervolgt met de zinnen: We hadden het super gezellig aan boord! Met 
veel snoep en een radio. Natuurlijk vergeet iedereen op de eerste dag zich goed in te 
smeren dus was de helft verbrand. 
Na Weesp heeft het Vikingengezelschap halt gehouden en zich klaargemaakt voor de 
nacht. Er werd gekookt, gesjouwd en gebouwd aan nieuwe tenten. Op het menu 
stond macaroni. Een welkom maal na een dag trekken. Ook waren er minder 
gelukkige momenten: Ook hebben we een mooi momentje stilte gehouden voor Daans 
slipper.  
Het logboek laat zien dat zo’n tocht over de wateren in De Lage Landen zijn mooie 
en minder mooie momenten heeft en een eigen reilen en zeilen kent. Nadat met enige 
moeite de tenten stonden, verzonken de reizigers in een diepe rust tot de volgende 
ochtend. 
 
Zondag 21-08-2011 
Dag logboek, 
Het was weer eens zover... Gijs, die al aan zijn 5e kamp begon, was weer eens te 
laat met inpakken van zijn spullen. Eind goed al goed, we vertrokken rond 11 uur met 
als eindbestemming Amsterdam, de hoofdstad van het prachtige Koninkrijk der 
Nederlanden. Hier hebben Daan, Thijs, Bobby, Tim, Diede en Roman zich laten 
rondleiden door de topgids Gijs. Het feest werd compleet toen deze scout “de Mac” 
eindelijk had weten te vinden. 
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Ook de andere Vikingen hebben de hoofdstad verkend, de één koos voor een kopje 
koffie, de ander voor een mooie stadswandeling.  
Het logboek vervolgt: We begonnen de terugreis met een sleep, tot dat de sleper 
tegen begon te werken. We moesten wrikken naar onze slaapplaats en kwamen 
uiteindelijk bij Britten terecht. Ze waren enthousiast dat wij er waren en ze hadden 
coole zonen. Koken ging goed en daarna kampvuur. Was erg gezellig. 
Ps. Deze plaats noemen we volgens plaatsdefinitie: Ouderkerk aan de Amstel. 
Bovendien zitten we niet bij Britten maar bij Amerikanen uit Bloomberg, Colorado 
 
Maandag 22-08-2011 
Het logboek spreekt hier over een normale ochtend waarbij er werd ochtend-
gezwommen. De schrijver vermeldt: We werden wakker gemaakt door een goed 
gehumeurde Bart. Die het goede nieuws had dat wij in de Amstel ‘mochten’ 
zwemmen. Iedereen ging op normaal tempo het bed uit behalve Bobby en Diede, die 
bleven liggen. Na deze verkwikkende ochtendgymnastiek vervolgden we onze koers 
zuidwaarts richting Uithoorn en uiteindelijk Mijdrecht. Een aantal kilometers voor 
Mijdrecht werd de toegangssluis bezet door drie vletten en een sleper. Na een val 
van 1 meter 80 waren we toe aan het veroveren van een slaapplaats. De vaste 
routine van het tent opzetten en koken werd ingezet. En onder lichte regen werd er 
gekookt onder de luifels. Aardappelen, groente en vlees stonden op het menu.  
Het logboek vervolgt met de volgende tekst: ’s Avonds hebben we twee keer 
weerwolven gespeeld en daarna moesten we gaan slapen. Gijs en Roman brachten 
nog een bezoek aan de vaart, vanwege hun harde lachen. 
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Dinsdag 23-08-2011 
Deze dag werden de verkenners vroeger wakker dan normaal en begonnen met het 
beoefenen van de edele kunst van het kamp opbreken en daarna ontbijten. Dat het 
deze dag zwaar was, is te zien aan het handschrift van de schrijver. In slecht 
leesbare tekens vertelt hij: Het regende pijpenstelen! 
In Mijdrecht werden de vletten losgegooid en vervolgden op eigen kracht hun weg 
richting Vinkenveen. Eenmaal daar werden ze opgepikt door de sleper om te varen 
naar de eindbestemming. De dag werd beter en beter, de zon brak door en de 
temperatuur steeg. Het logboek vertelt: Saskia speelde op het achterdek van de 
sleper “hoofd-schouders-knie-en-teen”. De kinderen deden fanatiek mee. Op het 
eiland werden de tenten opgezet en werd er gegeten. De regen van de ochtend was 
snel weer vergeten. Er werd immers verkoeling gezocht in de Vinkeveense plassen, 
want zelfs Vikingen blijven niet altijd op hun boot. 
De schrijver gaat verder met: Na het koken werd er afgewassen en daarna moesten 
we de boot in. De sleper ging rondvaren met ons erachteraan. Toen werden we 
gedropt en moesten we zelf onze weg terug zoeken. Na de dropping zocht iedereen 
zijn bed weer op en werd er uitgerust van een leuke dag. 
 
Woensdag 24-08-2011 
Vandaag mochten we lekker uitslapen, maar toen iedereen wakker was begon het 
keihard te regenen. Ook bleken we aan het verkeerde kant van het eiland te zitten 
en moesten we verkassen. Het probleem werd vaardig door de kampgangsters 
aangevlogen en binnen mum-van-tijd stond het kampement op de juiste plaats. 
’s Avonds bestond het diner uit wraps. Na al deze lekkernijen kregen de jongere 
verkenners een cursus slepen voor dummies en werd het avondprogramma gestart. 
Deze kende een oude bekende die gedag kwam zeggen. Guno, de oude schipper van 
de poca, nam een speciale plaats in toen hij ons verblijdde met een bezoek aan onze 
Vikingen. Details over het programma zijn niet in het logboek opgenomen. Het enige 
wat het logboek meldt is dat het gezellig was. 
 
Donderdag 25-08-2011 
Deze dag begon droog en rustig voor de verkenners. Er werd 
geplonsd, gepraat en ontbeten. ’s Middags werd het programma 
voortgezet: Vervolgens gingen we het spel van Rik doen. Bobby 
maakte foto’s van de plekken die we moesten fotograferen, 
maar vooral van Daniël. Voor het spel hadden we een kaart met 
punten waar we foto’s van moesten maken en een namenlijst. 
Hoe verder de plek lag, hoe meer punten die opleverde. Om dit 
spel te winnen was er dus een goede strategie nodig. Alle drie 
de boten bleken vaardig in zowel het varen als het schieten van 
foto’s. De wedstrijd eindigde in onbeslist.  
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’s Avonds is het gezelschap neergestreken bij de Chinees in Vinkenveen waar volgens 
het logboek heerlijk is gegeten. Terug in het kamp werd er nog een potje ‘ge-
Weerwolfd’.  
 
Vrijdag en Zaterdag 26/27-08-2011 
De laatste twee dagen waren bewaard gebleven voor de terugtocht. Tenten werden, 
helaas, in de regen afgebroken en spullen werden gepakt. De laatste avond is het 
reisgezelschap neergestreken op bekend terrein. De Fjord om de hoek, bij wijze van 
spreken. Op een eiland van het Wijde Blik werd een tent opgezet voor de bagage en 
een luifel gemaakt om onder te zitten en te koken. ’s Avonds werd er terug geblikt 
op het kamp dat nu bijna voorbij was. Deze keer werd overigens niet in tenten 
geslapen maar in de boten. Voor sommigen een nieuwe ervaring. Een aantal kozen 
ervoor om op deze dag nog even vrij te zeilen, anderen namen de tijd voor het 
voorbereiden van het diner.  
Na een fijne nacht werd er ontbeten en ingepakt. Eenmaal terug in de haven werden 
de spullen opgeruimd kwam onze tocht tot een einde. De kinderen werden voor de 
laatste keer in de kring geroepen en vervolgens opgehaald.  
 
 
Als leiding kijken we terug op een heel leuk en geslaagd kamp. We willen de 
verkenners die overvaren naar de Wilde Vaart een hele fijne tijd daar toewensen! 
Daarnaast kijken we uit naar de nieuwe leden die overkomen van de welpenhordes! 
 
 
Groeten,  
De leiding van de Poca 
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Speculaaspoppenactie 
Zoals u weet houden wij in de maanden oktober en november onze jaarlijkse 

speculaaspoppenactie! 
 
Om de contributie zo laag mogelijk te houden en toch al die 
leuke activiteiten voor onze scouts mogelijk te maken -zoals 
groepsdag, boerenkoolfeest en zwemmen- hebben we extra 
inkomsten nodig. In maart doen we mee met de Jantje 
Betonactie en nu dus de speculaaspoppenverkoop. 
 

Wij vragen de leden om bij familie, vrienden en buren deze lekkere poppen te 
verkopen, want zoals onze trouwe verkopers weten, ze smaken prima! 
 
Natuurlijk vergt dat veel inzet van de kinderen zelf, maar ook van hun 
ouders. De allerkleinsten kunnen het zeker niet zonder de hulp van 
vader of moeder, maar wij hopen dat zij net zo enthousiast zijn als 
wij. Vorig jaar zijn er ruim 6000 poppen verkocht! Een prachtig 
resultaat! 
 
Zaterdag 29 oktober krijgen de kinderen, na de opkomst, de 
formulieren mee naar huis. De leiding verstuurt alle papieren ook nog 
eens per e-mail zodat u eventueel een extra bestellijst kan uitprinten.  
  
Zaterdag 19 november moeten de bestellijsten en het geld ingeleverd worden bij de 
leiding. Als uw kind op die opkomst niet aanwezig kan 
zijn, neemt u dan contact op met de leiding en geef 
door hoeveel poppen er verkocht zijn.  
 
Maandag 21 november gaat de bestelling naar de 
bakker! Het geld kan u in overleg met de leiding later 
inleveren, maar het aantal poppen moet ik dus echt 
op tijd weten.  
 
Vrijdagavond 25 november worden tussen 19.00 en 
21.00 uur de bestelde speculaaspoppen bij de 
verkopers thuis afgeleverd, zodat de kinderen nog 
ruim vóór pakjesavond de poppen kunnen rondbrengen. 
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Voor iedereen die geen opkomst meedraait en dus geen 
bestellijst ontvangt, maar deze actie wel wil steunen, 
neem contact met mij op. Ik bestel graag wat poppen 
voor u! 
 
En wellicht heeft uw bedrijf belangstelling en wil het 
zijn personeel dit jaar verrassen met een 
Sinterklaassnoeperijtje? In de “sponsorbrief”, die 
u te zijner tijd per email krijgt toegestuurd 
wordt de actie nog eens uitgelegd. Als u meer 
informatie wilt mailt of belt u mij dan gerust! 
 
Zuiderkruizers, heel veel succes met deze 
actie! 
 
Zullen we proberen het resultaat van 
vorig jaar te verbeteren?  
 
Dat zou prachtig zijn!  
 
 
Wieke Broeders  
Utrechtseweg 44, Hilversum 
telefoon: 035-6234006 
e-mail: wieke@ zuiderkruis.nl 
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@wvaopvakantie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zo. Gezien de gemiddelde adolescent lastig te motiveren is om een uurtje in de pen 
te klimmen, heb ik besloten zelf maar een poging te wagen #langgeleden. 
 
Wellicht herkent de mindere digibeet onder ons al de #hashtag en de 
@wvaopvakantie. Wij zijn dan ook al twitterend op #zomerkamp @Tsjechië geweest. 
Een heel avontuur. 
 
10 augustus, 6:00 ging die dan, de wekker #nognooitzovroeg. En op naar Tsjechië. 
Om half acht reden we al weg, zowaar een half uur vroeger dan gepland. Het eerste 
half uur was bijzonder spannend, de zakken snoep gingen open en er was veel lawaai. 
Na ongeveer een uur verstomde dat, gezien achterin zitten kennelijk slaap 
veroorzaakt. Dat bleef zo tot ongeveer drie uur ’s middags, toen we op de grens van 
Duitsland en Tsjechië besloten te stoppen bij een wegrestaurant. Daar maakten we 
kennis met de Tsjechische bodemprijzen #enooklekkerepizza. 
De rest van de reis was eigenlijk niet enerverend genoeg om hier te vermelden, dus 
dat doe ik dan ook niet. 
 
#Camping_Bukovina_u_Ciste_ofzoiets 
Om half 8 arriveerden wij hier, dus we hadden er al 12 uren zomerkamp op zitten. 
Hier werd het kamp opgezet en hebben Ysbrand en ondergetekende de maaltijd 
bereid. #pasta 
 
#Raften 
Ofwel, eigenlijk meer dobberen, gezien 
het gebrek aan smeltwater in de 
zomer. Maar, desondanks een nat 
pak voor sommigen, die hun 
geestdrift niet in toom konden 
houden.  
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Uiteindelijk de eindbestemming bereikt, door het druk benutten van de net wat 
weinig stromende ‘rivier’. Aldaar met de trein weer terug naar de busjes. 
#moemaarvoldaan 
 
#Panbbq 
’s Avonds hadden de voedselverantwoordelijken besloten te gaan barbecuen. Een 
overdosis regen gooide echter roet in -of eigenlijk op- het eten. Zodoende restte ons 
niks dan de bbq in de pan voort te zetten. We hebben ook iets gegeten waarvan de 
herkomst ietwat onduidelijk was. ‘Srdce’ genoemd. Zoek dat maar op. 
#voervoordehond 
 
#Brno 
Alweer onderweg naar Brno, da’s de tweede stad van Tsjechië, en was ongeveer 290 
km verderop. Aldaar hadden wij een authentiek Tsjechisch (schrijf je dat zo?) 
Scoutingterrein weten te boeken. Iets wat bij aankomst misschien niet helemaal 
duidelijk bleek bij de beheerder, maar uiteindelijk mochten we blijven.  
Nu waren wij daar niet alleen, datzelfde scoutingterrein werd namelijk tevens 
drukbevolkt door Russische строитель (dat zijn de Polen van Tsjechië). Deze 
строитель waren over het algemeen druk bezig met het beuitoefenen van hun vak, 
maar hadden op zondag vrij en dronken dan maar wat graag heel veel vodka. En 
gooiden met messen. Met een niet altijd even fijne motoriek. Grappig is anders. 
#rarerussen 
 
#Ondergrondsegrotbunker 
De volgende dag reden we zo’n half uur. Naar een gat in een berg, dat was begonnen 
als woonplaats voor de vroegste mens, toen heel lang gewoon een grot, daarna een 
Duitse fabriek, vervolgens een atoombunker, en nu dus een toeristentrekplaats is. 
We werden in het Duits rondgeleid en hebben van al deze historie wat meegekregen. 
Genoeg cultuur voor 1 dag, op naar de dierentuin! Die was zoals elke andere.  
 
 
#Teun 
Omdat we Teun vergeten waren mee te nemen vanuit 
Hilversum, hier maar een nieuwe aangeschaft. Deze variant 
was iets minder aanwezig.  
 
 
 
#Brno-ers 
In deze stad werden wij rondgeleid door twee locals, die ons haarfijn alle in’s en 
out’s van de stad konden influisteren. Erg handig als je voor het eerst in een ‘grote’ 
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Tsjechische stad bent.  
’s Avonds ook lekker gegeten bij 
de lokale Italiaan. En, ook hier 
niet duur. 
 
#naarPraag 
De volgende dag de wekker niet 
gezet, en gelukkig ook niet gewekt 
door een dorstige Rus. Dus 
rustig aan inpakken en hop naar 
Praag. Tenminste, dat dachten 
we… Maar ondergetekende heeft 
ondervonden dat modderige karrensporen flink wat moeite vereisen wanneer je 
eenmaal vastzit met een busje… #ahum. 
Toen we vervolgens ook nog in de file terechtkwamen werd het helemaal laat, en 
waren we pas aan het begin van de avond op de laatste camping.  

 
#inPraag 
Na allemaal heerlijk te hebben 
gedoucht op de camping, snel naar 
Praag.  
We konden met de trein, en da’s 
beter dan lopen. Dus gedaan. 
Eenmaal gearriveerd in deze mooie 
stad eerst maar eens naar het 
historisch museum van Praag 
gewandeld, en hier wegwijs geworden 
in “De Gouden Stad”.  
Eenmaal het museum uit werden 
groepjes gevormd en ging eenieder 
zijns weegs.  
 
#dedagendaarna 
Deze dagen van het kamp zijn lastig 
te verslaan, gezien de meesten hun 
eigen weg kozen, waarschijnlijk naar 
de dichtstbijzijnde MacDonalds. 
Deze BicMac-avonturen kunnen jullie 

dus uit monde van de WVA-ers vernemen.  
Wij hebben ons in ieder geval kostelijk vermaakt met de Tsjechische zon, terrasjes 
en natuurlijk het inheemse bier.  
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#Regen 
De laatste echte kampdag viel er nog een dusdanig flinke regenbui, waardoor menig 
slaapzak het mocht ontgelden. Gelukkig dacht de camping mee, en sliepen we de 
laatste nacht in een bed in plaats van op een zompig matje 
 
 
#Naarhuis 
Toen de 11de dag van het 
zomerkamp nog maar net was 
begonnen waren wij al aan het 
inpakken zodat we op tijd weg 
zouden kunnen. En dat lukte, om 
half zes (’s ochtends!!!) reden we 
huiswaarts.  
 
 
 
Tot volgend jaar @wvaopvakantie  
Een Bege-leider 
 
 



Belboei 198, september 2011, pagina 24 

 

 

Zomerkamp Ankerwacht 2011 De Kaag 
 
Zaterdag 6 augustus; aan de gracht in centrum Leiden 
De leiding wordt hartje leiden wakker en vaart rustig verder, nadat de 
boodschappen gedaan zijn, richting de Kagerplassen. Om twee uur komen de 
kinderen. Gelukkig staan de tenten snel want het begon weldra te hosen.  
Een goed begin van het Kamp!! 

Martin en Michiel 
 
 
Zondag 7 augustus; Verkennerseiland de Kaag 
Deze mooie zomerdag begon met regen. Na een paar broodjes chocopasta, ei en 
pindakaas gingen we rustig zeilen. Totdat het niet meer rustig was.  
1. We kwamen tegen de kant.  
2. Onze zijstag sloeg los en het roer brak af.  
3. We gingen opkruisen met 2 boten achter elkaar in sleep. Een boot zonder 
zeil. Erg lastig! 
Na weer een boterham gingen wij tjoepen. Na veel gekluns en geklieder ging de boot 
eindelijk om. Nog even Titanic gespeeld en een badkuip gemaakt ( met vrouwen 
shampoo) We maakten ons avondeten klaar en nu schrijven we dit! 

Nick en Thomas 
 
 
Maandag 8 augustus; Verkennerseiland de Kaag 
Deze dag begon wild na een hele zware nacht hevig gedroomd te hebben. We 
moesten vroeg op om naar Leiden te varen. Ondanks het slechte weer kwamen we 
droog aan. Eenmaal in de stad moesten we een stuk lopen. Naar het Naturalis. Na 
een rondwandeling en gegeten te hebben gingen we naar de supermarkt om eten in 
te slaan en daar nog even te shoppen. Weer in het kamp terug gingen we eten 
maken. Daarna nog wat ge……..t. en hebben we lekker geslapen!!  

Dick 
 
 
Dinsdag 9 augustus; De Braassem 
We hadden goede wind voor zeilen. We deden boodschappen in Roelofarendsveen en 
dan gingen we weer naar een eiland bij een boertje.  
Het begon met het aankomen op vaste land. We hadden meteen een hekel aan de 
andere scouts die er al waren. (stiekem vonden onze jongens de meisjes wel leuk). 

Dennis  



Belboei 198, september 2011, pagina 25 

 

 

Woensdag 10 augustus; Aalsmeer 
Toen we wakker werden gemaakt waren Dick en Daan heel snel uit de tent om ons te 
verassen. Dat kwam omdat ze de tentharingen eruit hadden gehaald zodat die 
omviel. Toen we alles hadden opgeruimd en we weggingen hadden we heerlijke wind om 
te zeilen. Halverwege zijn we even gestopt om boodschappen te doen en de boot nog 
even aan de andere kant van het water te leggen. (Grapje voor de leiding) om 
daarna weer door te gaan. We stopten zo’n beetje naast Schiphol. De leiding kookte 
voor ons en wij aten het netjes op.  

Lilian 
 
Donderdag 11 augustus; Duivendrecht 

Toen we door de sluis gingen 
in Nieuwe Meer gingen we een 
stuk door Amsterdam. We 
sleepte richting Duivendrecht. 
Daar kon iedereen poepen aan 
de overkant in het café. Toen 
maakte we de boten 
slaapklaar en gingen we bij de 
chinees eten. De Chinees 
praatte heel onduidelijk. Toen 
we weer bij de boten waren 
gingen we slapen.  

Daan 
  
Vrijdag 12 augustus; Spiegelplas 
Vanuit Diemen gingen we naar Weesp. Eerste stuk gezeild en daarna een stuk met 
Michiel geroeid. Ik moest zo nodig naar het toilet dus ging ik in het Tulip inn hotel. 
Michiel wachtte bij de weg en wij ergens anders. Dus ging hij naar ons toe en hebben 
we daarna nog een stuk gejaagd. Toen lunchte we voor het Amsterdam Rijnkanaal. 
En daar met reddingsvest aan erover. Met vol gas van de sleper. In Weesp nog even 
gewinkeld waar ook een begrafenis was. Toen moesten we op ons zelf naar de sluis bij 
de Spiegelplas.  
Op de plas was het water super helder, toen hebben we meteen gezwommen en 
achter de sleper gehangen. Alleen ik hield het nog best lang vol, maar Michiel hield 
het met vol gas vol. Ook heeft Martin nog gezwommen met zijn opblaasbaar 
reddingsvest (hij werkt!) Daarna in de tent op vlonders geslapen.  

Nick  
 
 

 

wegvaren uit Aalsmeer  
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Zaterdag 13 augustus; naar de thuishaven 
De wekker, met een wijsje in mijn hoofd werd ik wakker. Het laatste nachtje op een 
matje. Vanavond weer in mijn eigen bed. Toch beter voor de rug.  
De sluis naar de Vecht ging om 10 uur open dus we hadden de tijd. Om half 11 lagen 
we weer op de Vecht. Door gebrek aan wind hebben we de boten maar in sleep 
genomen. Door een mislukte knoop van een niet nader genoemde verkenner schoot er 
één boot los. Na een extra rondje kon hij gelukkig weer mee.  
 
Op een gegeven moment zag de leiding koffie aan de Vecht. Er was tijd en een 
behoorlijke drang. Het laatste bakje uit eigen voorraad was de avond ervoor 
opgegaan. Het rantsoen was net niet toereikend geweest. Oftewel; De sleep ging los 
en de boot werd aangelegd. De kinderen kregen een sleepje van een passerende boot 
en de sleper pakte de draad weer op bij de sluis ‘het Hemeltje’.  
 
Het humeur was verbeterd en de 
opruimactie in de haven kon beginnen. 
De sleper was snel leeg en schoon. De 
Afwas duurde iets langer. Iedereen 
was moe en zat er doorheen. 
Schoonmaken en opruimen is dan 
vaak het laatste waar mensen zin in 
hebben. Helemaal omdat ze weten 
dat papa en mama spoedig voor hun 
klaar staan en thuis dan alles weer in 
de vaatwasser kan. 
 
Nadat de kinderen terug zijn gegeven 
aan de ouders, heeft de leiding de 
laatste spullen uitgehangen en 
opgeruimd op de Diependaalselaan.En 
is toen thuis heerlijk onder de douche 
gestapt. De afsluiter van een mooi 
kamp waar een klein clubje Leiden 
ontzet heeft en door weer en wind 
een mooie tocht heeft gemaakt. Deze 
schipper is trots op zijn bemanning! 
Bedankt allemaal! 

Martin 
 

Logboek op het zonnedek van de Sleper. 
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Telefoonnummers bestuur 
Dagelijks bestuur en administratie 

Voorzitter Ruurt Stapel 035-6242471 
Secretaris Wieke Broeders 035-6234006 
Penningmeester Harry Rörik 035-6945263 
Public Relations Paulien van Hessen 035-7721734 
Groepsbegeleiding welpen/bevers Lia Snoeren 035-5824054 
Groepsbegeleiding waterwerk Norbert Moerkens 06-21213016 
Vertrouwenspersonen (intern) Wieke Broeders 035-6234006 
 Han Westendorp 035-6423268 
Vertrouwenspersoon (extern) G. van Voorst Vader (huisarts) 
Ledenadministratie Gerda Kooger 035-6915117 
 Mossenmeent 9 
 1218 AT Hilversum 
Secretariaat Wieke Broeders 035-6234006 
 Utrechtseweg 44 
 1213 TW Hilversum 

Onderhoud en beheer 
Diependaalselaan Berb en Gerard Mijnhout 035-6232476 
Eikenlaan + haven Maarten Kool 035-6235245 
Schuttersweg Diederik de Bock 06-45300466 
Loosdrechtsedijk, Loosdrecht < vacature > - 
Laan van Eikenrode, Loosdrecht < vacature > - 
Verhuur Diependaalselaan Carla Zwanepol 06-42810345  
Materiaalmeester Bastiaan Verbeet 06-50864771 

 

Telefoonnummers teamleiding 
Bevers Mirte van der Spek 06-20954326 
Pieter Maritshorde Miranda Peters 06-30100793 
Sioniehorde Roy van Buggenum 06-22036538 
Albert Schweitzerhorde Robbert Snoeren 06-81544664 
Albatroshorde Ellen Reurings 06-50966511 
Ankerwacht Martin ten Brink 06-57947522 
Kustwacht Rik Broeders 06-13266774 
Pocahontaswacht Bart Audenaert 06-12108142 
Wilde Vaart Antarctic Ysbrand ten Houte de Lange 06-13631825 
Matancastam Marit Ides 06-42638075 
Rimpelstam Rick Stapel 06-23212217 
 

Telefoonnummer clubhuis Diependaalselaan 035-6219965 
 

Website Zuiderkruisgroep  www.zuiderkruis.nl 
Webmaster Bart Audenaert 06-12108142 
Postmaster Ben van Hengstum 0162-692474 



 
 
Algemeen 

2e dinsdag van de maand Bestuursvergadering 

1x per maand Schippersraad 

incidenteel Welpenraad 

 

 

Data 

24 september Groepsdag en BBQ 
7 oktober Groepsraad 

22/23 oktober Leidingweekend 

19 november Inleveren Speculaaslijst en geld 

25 november Uitrijden Speculaaspoppen 

3 december Sinterklaasviering 

21 januari 2012 Groepszwemmen en boerenkool 

data en mededelingen 

verzendadres: 
1231 CL - 8 


