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  Van de redactie 
 
Beste allemaal! 
 
Daar is ‘ie dan weer! De nieuwe Belboei ligt weer kant-en-klaar voor je op de mat. En ja 
hoor, ook dit keer is er weer veel te lezen over alles wat onze groep bezig houdt.  
 
De vorige editie was een zéér speciale, namelijk de 200e (!) editie van dit blauwe 
letterwonder. En dat hebben we geweten! Alle oud-redacteuren en huidige redacteuren 
werden tijdens de jaarlijkse Boerenkoolmaaltijd eens flink in het zonnetje gezet! We 
hebben genoten van de taart en tal van mooie oude Belboei-wijsheden uitgewisseld. 
En… we hebben maar besloten nog minimaal 200 edities te maken. Meer hierover lees 
je in het stuk van Ruurt, onze voorzitter op de volgende pagina. Daar staat ook een 
mooie foto bij van alle oude en huidige redactieleden. 
 
Maar dat is nog lang niet alles. De Pocahontaswacht is op kamp geweest en deelt 
haar avonturen met ons. Zo hebben zij een gaaf spel gespeeld in het centrum van 
Hilversum, en dat is niet onopgemerkt gebleven. Lees daarom snel door als je benieuwd 
bent wat voor gave activiteit dit is geweest! 
 
En niet alleen de Belboei is tegenwoordig op internet te vinden. Ook de Wilde Vaart 
Antarctic is op het web actief. Ze hebben een eigen Facebookpagina en delen deze 
informatie graag met ons. Ook de vele Twitterberichten die naar @Belboei zijn 
verzonden vind je verderop in deze editie. 
 
D’Ouwe is ook weer in de pen gekropen en laat ons weten hoe het reilt en zeilt bij de 
Verkenners en de Wilde Vaart. Het heeft de afgelopen tijd insignes en applausjes 
geregend daar, als we hem mogen geloven. 
 
Reden genoeg om snel verder te lezen en te genieten van het twee-honderd-en-eerste 
nummer van de Belboei! 

 
Veel plezier! 

Jullie redactie. 
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Van het bestuur 
We zijn weer begonnen! 
 

Het was weer een waar feest, de boerenkoolmaaltijd. Weer leuk 
georganiseerd, compleet met Wilde Vaart-band op het podium 
met scoutingliedjes, en - uiteraard - weer verrukkelijke 
boerenkool. Met mandarijntje. Was weer prima. 
 
 
Maar dit keer was er ook nog wat anders: ter gelegenheid van de 
200ste Belboei waren alle Belboeiredacteuren uitgenodigd. Van 
Harry Formsma (die het al medio zeventiger-jaren deed) tot aan Bart, Ingrid en 
Wouter (die de Belboei nu maken). Een groot aantal was er, enkelen hebben we niet 
kunnen vinden. Het was een ware reünie van redacteuren, die een speciale Belboei-
taart kregen en gezellig met elkaar bijkletsten over wat er al die jaren gebeurd was. 
Het hele podium stond vol met redacteuren (zie foto)! 

Inmiddels hebben Ronald en Martin flink huis gehouden op de Diep. Het invalidentoilet 
annex douche aan de achterkant (de laatste jaren uiterst zelden gebruikt) is 
omgebouwd tot "Kabelgat", waarin een werkbank komt en de kasten die nu in het 
lakhok staan. Nu kunnen klusjes aan de schepen en tuigage daar worden uitgevoerd, en 
komt het lakhok weer vrij voor de verhuur. Heel handig! Het paste precies, en ziet er nu 
netjes uit. Goed werk, mannen! 
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Wat minder goed gaat is de groei van de beverkolonie. De bevers zijn na het overvaren 
traditioneel wat kleiner, maar dat groeit weer aan gedurende het jaar. Dit jaar komen 
er - ondanks een top-leidingteam - weinig nieuwe bevers bij, en blijft de kolonie wel heel 
erg klein. En dat is jammer, want van de bevers moeten we het toch voor de aanwas 
van alle welpenhordes hebben! Zorgelijk! Wie weet er nog een loslopend kindje van 
beverleeftijd te vinden? Breng 'm aan bij Lot! 
 
Omdat we zien dat de hele groep in ledenaantal afneemt, heeft het bestuur Han 
(onze vertrouwenspersoon) gevraagd om een onderzoek te doen naar de oorzaken. Ik 
ben er heel blij mee dat hij dat wil gaan doen. Eerdaags horen jullie meer over het hoe of 
wat. 
 
Tot de volgende keer, en maak weer 
wat moois van je opkomsten! 
 
Groet, 
Ruurt Stapel, 
Voorzitter 
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Installatie en afscheidskamp Poca 
Zoals elke Belboei weer een mooie bijdrage van de altijd swingende Pocahontaswacht! 
De stukken die schuingedrukt staan, zijn geschreven door Julius & Arjen.   

Op de zaterdagmiddag van het afscheids- en welkomstweekend werd er door de 
kinderen levend-monopoly gespeeld. Het spel speelde zich af in het centrum van 
Hilversum. Een groot aantal straten van het Hilversumse centrum waren geclusterd 
en samengevoegd en bestempeld met een kleur, zoals bij het monopoly-bordspel. 
Benodigdheden voor het spel waren de vier teams bestaande uit de vier bakken, het 
(zelfgemaakte) Hilversumse monopolybord, geld en natuurlijk pionnen en een 
dobbelsteen. 
 
 
“Het kamp was heel erg leuk. We begonnen met de installatie. Daarna gingen we naar 
het centrum om levend-monopoly te spelen. Het was alleen wel jammer dat het zo 
koud was. Maar verder was het een leuk spel.”  
 
 
Om een straat te kunnen kopen moest het team naar eerst gooien en op de straat 
terecht komen. Vervolgens kregen ze een vraag die specifiek over die straat ging en 
waarvoor ze naar de straat toe moesten. Als de vraag goed werd beantwoord kon 
de straat worden gekocht. Daarnaast waren er twee stations, kans- en algemeen 
fonds kaarten met speciale opdrachten waar extra geld mee kon worden verdiend. Al 
deze opdrachten moesten ergens in het dorp worden volbracht en van bewijs worden 
voorzien. Meestal ging dit door middel van een foto. 
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Als een bak een straat had gekocht konden ze die straat voorzien worden van een 
hotel, zodat extra geld kon worden verdiend als een andere bak op die straat kwam. 
Het huis kon pas worden gebouwd als het team, op het bord, de straat weer was 
gepasseerd.  
 
Alle teams begonnen fanatiek met dobbelen, fietsen, fotograferen en met het 
uitdenken van een goede strategie. Hoewel alle bakken druk in de weer waren hun 
startkapitaal te vergroten, bleek één bak het meest behendig. De zeetijgers (bak 
paars) bleek met Gijs een gouden teamcaptain te hebben. Gijs wist specifieke vragen 
over uithangborden vlaggen en kraampjes uit zijn hoofd goed te beantwoorden. Tegen 
deze overmacht kon geen enkele bak op. Dus beste zeetijgers, van harte gefeliciteerd 
met jullie overwinning!!! 
 
“Daarna gingen we boodschappen doen. Want 
we gingen zelf koken. Na het eten gingen we alles 
weer opruimen. Toen dat (eindelijk) afgelopen 
was gingen we een raadspel doen en daarna 
gingen we nog een fotospel doen. En daarna 
gingen we de slaapspullen neerleggen om daarna 
de film Gnomeo and Juliet te kijken.  
 
 

 
 
 
Toen gingen de wat jongere kinderen slapen 
en ging het kader nog een film kijken. Een of 
andere actie film. De volgende dag gingen we 
Zuiderkruis voetbal spelen.” 
 
 
 
 
 
 

 
Hartelijke groeten,  
De Pocahontaswacht én Julius & Arjen 
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@Belboei Twitter 
Jaja, zoals op de vorige Belboei al aangekondigd stond is ook de Belboei helemaal up-
to-date en dus op internet te vinden. En zoals beloofd een greep uit de Tweets die wij 
de afgelopen tijd ontvingen... 
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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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Wilde Vaart @ Facebook! 
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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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(advertenties) 
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Van de brug 
Het nieuwe jaar is inmiddels begonnen, maar het nieuwe vaarseizoen nog niet, kortom; 
werken aan de boten.  Inmiddels heeft de Poseidon het grootste deel achter de rug en 
liggen de vletten weer buiten om wanneer het beter weer is de laatste laag verf er op 
te zetten.  Voor de Pocahontas is het werk net begonnen.   
 
 
De Wilde Vaart daarentegen moet ook wachten op beter weer, maar is inmiddels 
begonnen met het opnieuw vullen van de kiel en andere onderdekse werkzaamheden 
zoals het herbekleden van de kussens en het sanitair.  Ook is er een ligplaats 
verzekerd voor het WV-schip en is de begeleiding druk bezig haar vaarbewijs te halen 
zodat deze zomer naast het zoete zilt ook het zoute kan worden geproefd.  Een 
mooie stap voorwaarts waar we trots op mogen zijn en iets om naar uit te kijken 
voor de verkenners die dit jaar overvaren. 
 
 
Is het dan alleen maar onderhoud wat de klok tikt?  
Nee natuurlijk niet.  Zo zien we bij de verkenners dat 
het kader (bootsen en kwartieren) een steeds 
grotere inbreng aan het krijgen in het programma – 
echt goed!  Inmiddels hebben ze delen van het 
programma verzorgd, zoals primitieve vuren maken 
om er vervolgens pannenkoeken op te bakken of het 
mede organiseren van een casino avond met diner.  
Heren en dames bootsten en kwartieren, ook namens 
mij: complimenten, ga zo door!   

 
 
Boots en kwartier worden gaat niet vanzelf, daar moet je 
wel wat voor doen.  Om daarbij te helpen is er naast het 
Monsterboekje nu ook voor iedere bak het handboek met 
allerlei slimme tips en trucs (ook los te kopen bij de leiding 
als bijvoorbeeld verjaardagscadeau).  Een deel daarvan zal 
ook nodig zijn tijdens de Zuiderkruis Challenge deze zomer.  
Want, lukt het je al om als roerganger, met je bak 
geblinddoekt, achteruit een haven in te roeien?  Of 
onderste boven aan een touw een ei te pakken zonder dat 
die breekt?  En weet je echt wel alles van pionieren of de 
GPS?  We gaan het zien.  Op dit moment schijnen de 

a. Schaduwmethode 

Je vergelijkt de schaduw van 
een boom met die van een 
stok waar je de lengte van 
weet.  De lengte van de 
boom                = AB x CE / CD. 

 

 

Houtakkersmethode 

Je houdt een stokje met 

gestrekte arm zo voor je dat je 

langs de bovenkant de top van 

de boom ziet. Je plaatst je duim 

zodanig op het stokje dat je daar 

langs de voet van de boom ziet. 

Nu kantel je het stokje om met 

je duim als draaipunt. Je hebt de 

boom nu denkbeeldig laten 

omvallen. Je zet iemand neer bij de top van de 

zogenaamde omgevallen boom. Je moet nu alleen de 

afstand x nog opmeten.  

Rimpelmethode 

Gooi een steen zo dicht mogelijk 

langs de kant in het water (punt X) 

Als de eerste rimpel de overkant 

bereikt, kijk je hoever de verste 

rimpel opzij is (punt Y). De breedte 
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Kaaimannen en de Bevers de grootste kanshebbers te zijn om de trofee in de handen 
te krijgen.  Ik kan mij niet voorstellen dat andere bakken dat zo maar laten gebeuren. 
 
Niet alleen de verkenners en WVA moeten aan de 
slag, ook de leiding beweegt.  Zo moeten ze om 
als gekwalificeerd leiding door de groep en de 
regio (groep overstijgend orgaan) erkend te 
worden beschikken over bepaalde kennis, 
vaardigheden en houding.  Deze drie zijn 
gekoppeld aan competenties die uitwisselbaar 
zijn met school en werk.  Dus competenties 
geleerd en gekwalificeerd op scouting hoef je 
niet nog een keer te doen op school of je werk!   
 
Onder leiding van de praktijkbegeleider en de Schipper worden de leidingleden op het 
juiste niveau gebracht, waarna de Regio dat nog eens checkt.  Wanneer bij alles een 
‘check in the box’ wordt gegeven, dan wordt je gekwalificeerd.  Zoals het er nu voor 
staat zullen de eerste leidingleden voor de zomervakantie worden gekwalificeerd.  
 
Daarnaast is het zo dat een aantal stuurlieden hun EHBO diploma’s weer hebben 
verlengd.  Als bewijs daarvoor hebben ze voor de troep de EHBO insignes ontvangen.   
Stuur Miranda  Poseidon 
Stuur Rick    Pocahontas 
Stuur Saskia    Pocahontas 
 

Allen proficiat en hopelijk hoeven we niet van een beroep op jullie te doen! 
 
Daarnaast hebben de volgende mensen hun theorie MBL ZA (CWO III) gehaald: 
Lilian Snoeren    Boots Kaaimannen 
Thijs Mijnhout    Kwartier Kaaimannen 
Nick van Norden   Boots Zeearenden 
Maarten Tromp Meesters  Boots Otters 
Frank Moen    Stuurman Poseidon 
 
Heel mooi, nu nog het praktijk deel en dan hoeft er ook geen leiding meer met jullie mee.   
 
Overigens, ik zie hier weer twee Kaaimannen tussen staan, zou het gerucht over het 
winnen van de Zuiderkruis Challenge dan toch waar zijn… 
 
Tot zo ver weer, een behouden vaart,  
     d’Ouwe 
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Letterspel  
 
De oplossing van het Letterspel uit de vorige Belboei is Wieke Broeders. Gelukkig ont-
vingen we dit keer tal van goede inzendingen, maar er kan er maar één de eerste zijn. En 
dat is... 
 

Mia van de Water 
 
Ditmaal een letterspel van enkele woorden die met de groep en scouting te maken 
hebben. Ieder woord uit de lijst staat in het vierkant, soms naar rechts, soms naar 
boven, soms naar beneden, soms schuin. Zoek ze op en streep de letters weg. Let op: 
veel letters worden meerdere keren gebruikt!  
 
De letters die overblijven vormen een vraag. Stuur het antwoord op die vraag naar  
belboei@zuiderkruis.nl. De eerste die het goede antwoord instuurt, vermelden we in  
de volgende Belboei.  
 
Volgende keer lees je de uitslag. Veel plezier!  

(advertentie) 
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d i e p e n d a a l s e l a a n 

w k i o w a a t k a c a a l l k 

b a k s k i s t e s h n a b a a 

o t e o w v a e l t u t n a n b 

o e n n r w e n a u t a v t g e 

s f l u i t y t r u t r a r e l 

t t a n a l e e e r e c n o d g 

e k a m p a l n e b r t e s o a 

n d n m e k c r h o s i i b e t 

f r a m l h h e a o w c k e n w 

v e g a b o o k v r e o e v e e 

b o o t s k k e e d g f n e r l 

a u r o r a r a n d a m r r e p 

n k o v e r f k a s t o o s l ? 

p o c a l o k a a l d e d i j k 

akela eikenlaan langedoener welp 

albatros fluit oosten wva 

antarctic fram pocalokaal yelcho 

aurora haven ree Diependaalselaan 

bakskist kabelgat schuttersweg lakhok 

bevers kamp stamlokaal verfkast 

boots kiowa stuurboord  

dam kortenhoef tentenrek  

dedijk laanvaneikenrod vega  
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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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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 Lot Stapel 06-51300918 
Pieter Maritshorde Miranda Peters 06-30100793 
Sioniehorde Marit Ides 06-42638075 
Albert Schweitzerhorde Robbert Snoeren 06-81544664 
Poseidonwacht Michiel van Tol 06-30011426 
Pocahontaswacht Bart Audenaert 06-12108142 
Wilde Vaart Antarctic Laurens van Wageningen 06-53399603 
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 

Er zijn de komende tijd –nog- geen groepsactiviteiten gepland 

data en mededelingen 

verzendadres: 
1231 CL - 8 


