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VVan de redactiean de redactie  
Het lijkt wel of de hele groep op kamp is geweest. De verhalen overstroomden de post-
bus van de redactie bijna! 
 
Hoewel elk onderdeel z’n eigen stijl en thema uitzocht konden we toch duidelijk over-
eenkomsten ontdekken. De Pocahontaswacht hield een kamp waar de Titanic een be-
langrijke rol in speelde en de Rimpelstam zat ook op een (zinkend?) schip. De formaten 
van deze schepen kwamen ook redelijk overeen. En dan de naam: “Pathfinder”. Is dat 
niet een padvinder (lees: scout?) of een ruimtevaartuig, zoals bij de Sioniehorde hot 
item was? 
 
Voor iedereen die meer overeenkomsten ontdekt, mail de redactie, misschien kunnen 
we een praatgroepje beginnen.  
 
Onvoorstelbaar trouwens dat iedereen zo veel plezier heeft gehad terwijl het weer niet 
echt overhield. Maar goed, genoeg daarover. 
 
De redactie werd overigens per post verrast door een pakje met een handvol oude 
Belboeien, die ons archief weer completer maakt. De gulle gever: Willem van Diest. Voor 
de huidige generatie leiding: dat was een schipper met inmiddels zooooooo’n baard. 
Willem, bedankt! 
 
Liefs, je redactie 
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VVan het bestuur, groepsdagan het bestuur, groepsdag  
Zoals ieder jaar, het was dus geen verrassing, werd ook dit nieuwe seizoen geopend 
met de groepsdag.  
 
Dit jaar was er een beursspel georganiseerd. Overal rondom het welpenlokaal op de 
Schuttersweg stonden effectenbeurzen in het bos; Londen, New York, Amsterdam. De 
welpen, verkenners en wilde vaart konden aandelen kopen en verkopen met het geld 
dat ze bij de start hadden meegekregen. 
Er werd niet alleen ge- en verkocht, maar af en toe kwamen er ook groepjes voorbij die 
beroofd waren door hun collega's.  
Voor de bevers was dit nog een beetje ingewikkeld, dus die hadden hun eigen spel. 
 
Het weer zat de hele dag fantastisch mee, een lekker zonnetje en niets te zien van de 
voorspelde regen. Om 14.30 werd er overgevaren, bevers naar de welpen, welpen naar 
de verkenners en de verkenners naar de Wilde Vaart. Iedereen zit nu weer bij zijn of 
haar nieuwe onderdeel; dus het seizoen kan beginnen. 
 
's Avonds was er voor leiding, bestuur en andere aanverwante artikelen de jaarlijkse 
barbecue. Dit jaar georganiseerd door de Schrompelstam. Een buitenstaander wordt 
gek van al die stammen die de Zuiderkruis heeft tegenwoordig.  
 
Voordat we gingen eten werden de jaarlijkse draaginsignes uitgereikt (ookwel Zuider-
kruiskwartjes) voor degenen die al 10 jaar of langer hun diensten aan de groepen ver-
lenen. Dit jaar ging nr. 14 naar Bert Boeijink en Ronald Frank kreeg nr. 15 in zijn bezit. 
De secretaris had voor zichzelf nummer 16 in gedachten, maar het blijkt dat ie daar 
nog een paar maandjes op moet wachten. Helaas worden ze maar 1 keer per jaar uit-
gereikt, dus dat wordt september 2001! 
 
Iedereen veel plezier gewenst het komende seizoen!!  



AAfscheid van de Bevers Loosdrechtfscheid van de Bevers Loosdrecht  
Na vijf en een half jaar leiding geweest te zijn bij de Pieter Marits welpen moest ik voor 
mijn studie een jaar naar het buitenland. Eenmaal terug in Nederland wilde ik weer 
leiding worden, maar toch iets anders dan bij de welpen. Aangezien de Bevers Loos-
drecht wel wat versterking konden gebruiken, werd ik daar "Bevermama". Eerst samen 
met Wouter op cursus, om te leren hoe je programma's moet maken voor de jongste 
tak van Scouting. 
 
Het eerste jaar verliep vlot. Binnen een aantal weken kregen we naast de bestaande 
groep van vier veel nieuwe kinderen en hebben deze zeven tegelijk geïnstalleerd. Het 
tweede jaar werd al wat minder, want voetbal werd wel erg populair. Het afgelopen 
jaar hebben we met zes kinderen elke week gedraaid. Aan het einde kwamen er nog 
twee kijken.  
 
Wouter wilde al een tijdje verkennerslei-
ding worden en ik vond het tijd om te 
stoppen. Toch was het niet eenvoudig 
zomaar te vertrekken, wetende dat er 
geen Bevers meer in Loosdrecht zullen 
zijn. Twee kinderen gaan er af, twee gaan 
er naar de welpen en de rest zal door 
Herma en haar team worden opgevangen. 
Ons lokaal zal op zaterdag leeg zijn.  
 
Zaterdag 24 juni was het dan zo ver. De Beverkolonie van Hilversum kwam naar 
Loosdrecht, waar het afscheidsfeest kon beginnen. Om kwart over elf mochten Wou-
ter, Ineke en ik pas komen. We moesten direct naar binnen, waar de heerlijke geur van 
pannenkoeken ons tegemoet kwam. Wendy kwam ons halen, want we moesten de kin-
deren in het bos zoeken, waar ze allemaal een dier nadeden. Toen Herma op de fluit 
blies, hadden we bijna alle Bevers gevonden. We renden naar het clubhuis, want het 
begon keihard te regenen. 
 
We kregen wat te drinken en een traktatie van Beveroma. Toen Wendy en Willemijn met 
meel en drop bezig waren, kregen we argwaan. We moesten honingdrop uit meel ha p-
pen, Beveroma mocht uit water happen. Ook de nieuwe "groepsbegeleidster Bevers" 
Dorien (ze is echt véél te jong om Beveroma te noemen) moest drop happen. Het was 
echt heel vies, al dat meel in m'n neus en op mijn tanden. De kinderen hapten een stuk 
sneller! 
 
We hebben reuzetwister gespeeld en heerlijke pannenkoeken gegeten. De ochtend vloog 



voorbij. Langzaamaan druppelden wat bestuursleden, oud leiding en familie binnen 
voor het officiële gedeelte. Allereerst heeft Beveroma haar taak neergelegd en aan 
Dorien haar bestuurstrui overhandigd. We kregen allemaal cadeaus, bloemen en knuf-
fels, voordat Ruurt de Bevers Loosdrecht moest opheffen. Er volgde nog een groeps-
knuffel en al snel werden alle kinderen opgehaald.  
 
Graag wil ik allereerst Wouter bedanken voor de fijne jaren. (ja, ik ga jou ook missen en 
bedankt voor de zakdoek). Een dikke knuffel voor Herma, Wendy en Willemijn voor een 
onvergetelijk afscheid. Dorien, bedankt voor alles! Hetty, bedankt voor de heerlijke 
pannenkoeken! Ineke, of liever weer gewoon mama, bedankt voor al je hulp.  
 
Met veel plezier kijk ik terug op mijn tien jaar leiding bij het Zuiderkruis (ok, met 1 ½ 
jaar onderbreking)!  
 
Liesbeth 



(advertentie)(advertentie)  



HHemelvaartkamp Sioniehorde bij Professor Doeblewiskeyemelvaartkamp Sioniehorde bij Professor Doeblewiskey  
Het begon allemaal in januari. We kregen een brief van ene profes-
sor Doeblewiskey uit Doetinchem. Hij was bezig een tijdmachine te 
maken. Hij had hem inmiddels wel af, maar nu bleek dat de code die 
hij van de hoofdprofessor had gekregen en die je nodig hebt om een 
tijdmachine het te laten doen, niet goed was. Dus of wij hem wilden 
helpen om de code uit te zoeken.  
 
Woensdagavond 31 mei vertrokken we om 18.00 uur van de Eiken-
laan. Na enige omzwervingen kwamen we bij het clubhuis van de Scoutinggroep Hama-
land in Doetinchem. Daar stond professor Doeblewiskey ons al op te wachten in een 
witte (toen nog wel) laboratoriumjas. Nadat we onze bedden hadden klaargelegd, wer-
den er vier nesten gemaakt. Deze vier nesten moesten alle vier proberen zoveel moge-
lijk kaarten bij een te krijgen. Met deze kaarten kon de code namelijk opgelost worden. 
Deze kaarten kregen de nesten als ze gecorveed (gecorriveed) hadden of als ze ge-
wonnen hadden bij een spel.  
 
Nadat dat allemaal uitgelegd was, gingen we een spel doen in het donker met ontzet-
tend veel vragen, die allemaal heel moeilijk te vinden waren. Toen wilden we toch einde-
lijk wel eens die tijdmachine zien. De professor had hem in een of ander oud laborato-
riumpje gemaakt en moest hem natuurlijk onmiddellijk weer eens uit proberen. Dat 
ging natuurlijk niet goed. Na veel gekraak, stoom en wat woorden van vreemde mensen 
(waren het eigenlijk wel mensen?), bleek de volgende ochtend dat we in het tijdperk van 
de Grieken terecht waren gekomen. Ze waren net met de Olympische Spelen bezig en 
dus gingen we maar mee doen. Er werd flink gestreden tussen de verschillende nes-
ten. Er werd geskied, geworsteld, ring geworpen om een cactus (dit was een klein uit-
stapje naar Mexico), discus geworpen, kogel gestoten, met twee benen aan elkaar 
gebonden over hindernissen gesprongen, een hindernisbaan gelopen.  
 
Nadat iedereen helemaal uitgeput was, kregen we lekker eten van de professor en zijn 
assistente Erica. 's Avonds zijn we naar een bos in de buurt gegaan. Hier hebben we 
strategisch oorlog gevoerd tussen twee Griekse partijen en een heleboel muggenbul-
ten opgelopen. Ook hebben we nog even buskruit gedaan. Ondertussen had iedereen 
alweer wat kaarten gekregen om de code op te lossen, maar het bleek nog niet echt 
te werken. De tijdmachine deed het nog steeds niet, want de volgende dag kwamen we 
in het tijdperk van de cowboys uit in het Wilde Westen.  
 
We begonnen als echte pioniers twee hutten te pionieren in het bos. Deze hutten wer-
den erg mooi. De ene was een complete vesting en de andere had zelfs een schommel. 
's Middags moest de leiding erg zijn best doen om alle smokkelaars (indianen en cow-



boys) in het bos te pakken te krijgen en te onderzoeken op geld of beesten. De india-
nen wilden namelijk hun dieren kwijt om er geld voor te hebben en de cowboys hadden 
juist wel geld, maar wilden beesten. Het geld en de beesten werden overal verstopt: in 
schoenen, sokken en tussen het haar en de leiding moest de welpen zo ongeveer uit-
kleden om het te pakken te krijgen. Het zonnetje begon ondertussen ook al lekker te 
schijnen. Dus besloten we dat die groep die in de andere hut zat, toch niet zo aardig 
was. Er werden een hoop water ballonnen naar iedereen gegooid en sommige mensen 
waren op een gegeven moment zo nat dat het toch echt niet meer alleen van de wa-
terballonnen kwam.  
 
's Avonds hadden we een kampvuur en de volgende dag kwamen (tja die professor wi l-
de weer de tijdmachine proberen) we in de middeleeuwen uit. 's Ochtends kwamen er 
opeens een paar echte ridders de slaapzaal van de welpen uit. We begaven ons naar 
de slotgracht om eens even lekker te gaan badderen. Nadat we ook nog goudstaven 
gegeten hadden en helemaal schoon geweekt waren, kleedden we ons aan en gingen we 
weer naar huis. Daar moest nog erg hard geoefend worden voor de Bonte Avond. Ter-
wijl de kookstaf het vuur aanmaakte voor de echte middeleeuwse barbecue, werd er 
nog even erg hard geoefend voor de Bonte Avond.  
 
Toen we echter net aan onze maaltijd waren begonnen, werd de douche boven aange-
zet en bleek dat de enige regenbui van dit kamp wel even onze barbecue en bonte 
avond in het water liet vallen. Gelukkig konden we het vuur naar binnen verplaatsen, 
waar we de barbecue voortzetten. We kregen het wel zo warm dat een ijsje als toetje 
noodzakelijk werd. Vervolgens begonnen we aan de bonte avond. Er werd flink wat afge-
schoten tussen verschillende cowboys. Als laatste was er een spelletje wie van de 
drie. Er kwamen drie Grieken op het toneel en het publiek moest door middel van het 
stellen van vragen raden wie de echte Griek was. Dit was best moeilijk want alle drie 
heetten ze Hossos Knossos en hadden ze een witte toga aan.  
 
Daarna kwamen er nog drie jonkvrouwen. De 
ene jonkvrouw was een beetje raar, ze had 
erg kort haar en een heel hoog stemmetje, 
maar uiteindelijk bleek ze het wel te zijn. On-
dertussen was het al erg laat geworden en 
ging iedereen vlug naar bed. De volgende 
ochtend moesten we alweer onze spullen 
pakken en kregen we ons laatste ontbijtje 
van de prof. Daarna wilde hij weer in de tijd-
machine, maar de welpen hadden nog 
steeds niet genoeg kaarten en we kwamen 
vervolgens in 3000 uit. En inderdaad kwam 



er een echte marsman naar buiten zetten. Nu moesten alle groepjes zo snel mogelijk 
verschillende dingen tekenen. Eentje van de groep tekende en de rest moest het ra-
den. Als het geraden was, moest de volgende welp een ander ding, bijvoorbeeld een 
ruimteschip tekenen. Een soort tekenestafette dus.  
 
Toen hadden de welpen wel genoeg kaarten om de code te kraken en dat werd dus ook 
snel gedaan. Alle cijfers van dezelfde kleur moesten bijelkaar opgeteld worden en dat 
vormde de code. We stapten snel weer in de tijdmachine en ja hoor, toen we er weer 
uit kwamen, bleek gelukkig dat we weer in 2000 waren aanbeland. De eerste ouders 
stonden namelijk al op de stoep (alhoewel ze leken wel erg op die marsmannetjes die 
we zo even nog hadden zien lopen?!). Daarna ging het erg snel, het duurde niet lang of 
alle welpen waren weg (iedereen reed met iedereen mee) en toen kon de leiding gaan 
opruimen. En als dank voor het oplossen van de code heeft onze professor ons daar 
hartstikke mee geholpen: Het einde van een gezellig en tijdreizerig kamp! 



HHet vikingskamp Albert Schweitzeret vikingskamp Albert Schweitzer -- en Pieter Maritshorde en Pieter Maritshorde  
Op een mooie zaterdagmiddag in juli ging het echt gebeuren: Tweeëntwintig welpen 
begonnen de zoektocht naar de tweede magische hoorn. Ze waren door hun ouders 
naar het duinpension in Zandvoort gebracht, vlakbij de welbekende racebaan. Nadat 
ze hun bedje hadden uitgespreid en de omgeving hadden verkend, konden we gaan 
eten. We kregen best wel gezond te eten. Het was alleen een beetje moeilijk in je mond 
te krijgen. Na het eten gingen we het vijftig-vragen-spel doen. Zo konden we onze ken-
nis over de vikingen op peil brengen.  
 
Na een woelige nacht was het alweer zondag. Zondag was Vito jarig!! Wat ook heel be-
langrijk was, was dat elk nest aanwijzingen kreeg als ze hun best hadden gedaan. Met 
deze aanwijzingen konden we de routebeschrijving naar de Magische Hoorn krijgen. 
Vandaag hadden we Viking-sportdag. We gingen kogelstoten, paalwerpen, kussenge-
vecht, diepzee duiken, hindernisbaan lopen, touwtrekken, zeilen hijsen (" Ze heilen de 
zijsen!!") en hüttemetütten en nog veel meer.  
 

's Avonds gingen we naar het strand. Niemand mocht 
zwemmen, maar iedereen was nat. Rara hoe kan dat? 
(Goede inzendingen kunnen voor 30 september ver-
stuurd worden naar de redactie.) Nadat iedereen on-
der de douche was geweest, hebben we een stukje 
Muppets out the space gekeken. Daarna was het de 
hoogste tijd om naar bed te gaan. Het slapen ging 
steeds beter. Maandag was een spannende dag. We 
gingen naar Duinrell. We hadden namelijk wel zin in een 
dagje rellllllllllllllllen. Na een autotochtje mochten we 
de hele dag in Duinrell rondhobbelen en in het Tikibad 
drijven. De zweefmolen en de patat vonden wij het 
leukst. Het Tikibad was ook leuk. Er waren een heleboel 

glijbanen. Heleen vond het minder leuk, die lag half bewusteloos in het zwembad te 
drijven. We waren pas heel laat thuis, maar daarom smaakte het eten extra lekker. 
Na het eten hebben we nog even buskruit in het donker gedaan en toen gingen we weer 
snel naar bed. 
 
Dinsdag begonnen we met een levend ganzenbord. Alle vikingen reisden door heel Euro-
pa en konden onderweg handel drijven. Dat was wel moeilijk, want je kon niet overal 
alles ruilen. 's Middags deden we het slaven-smokkelspel. Alle welpen waren ontsnapte 
slaven. Ze zaten daarom nog met hun benen aanelkaar vastgebonden. Om toch maar 
iets te doen als ontsnapte slaaf gingen ze maar drugs smokkelen. Er waren helaas 
wel een paar zeerovers die de drugs af konden pakken. Maar de slaven waren erg slim 



en stopte de drugs overal op hun lichaam en tussen kleren. Soms smokkelden ze ook 
meerdere zakjes tegelijk, wat de zeerovers niet wisten. Na een heerlijk maaltje hadden 
we de lang-leve-de-speurtocht-van-de-vikingen-speurtocht. Bij terugkomst bleek er 
een lief klein zwart vikingbeestje te zijn gearriveerd. Hij heette Champ (Tjemp, Sjemp, 
Chemp). Voordat we gingen slapen, kregen we nog nieuwe aanwijzingen voor de Magi-
sche Hoorn. Het waren stukjes tekst, met een of ander verhaal. 
 
Woensdag gingen we 's ochtends levend kwartet. 's Middags moesten we uitzoeken 
wie de Magische Hoorn had gestolen en waar hij dit had gedaan. Dit bleek Michiel Mi-
chielson te zijn. Het spel was dus gewoon een soort vikingcluedo, waarbij de leiding 
heel hard moest rennen. ('Zo maar die leiding kon wel hard rennen zeg.') 's Avonds 
hadden we vuurkamp. Michiel had iets heel leuks verzonnen. De leiding moest op een 
rijtje gaan zitten. Vervolgens begon Michiel met een verhaal over de Vliegende Viking in 
een heel eng zeilschip. Daarna moest elke leiding twee minuten verder vertellen. De 
mooie sfeervolle start van Michiel werd onmiddellijk de grond in geboord door ene vi-
king Stapel (nog bedankt, hè). Gelukkig kon Wouter alles weer zo verdraaien, dat het 
hele verhaal weer op zijn pootjes terecht kwam. Na het verhaal konden de kleinste wel-
pen gaan douchen en kregen de grote nog een paar verhalen voorgeschoteld. 
 
Donderdag begonnen we met hutten bouwen. Onder het hutten bouwen, kwamen tante 
Tip en tante Toos nog langs om de hutten te keuren. Midden in het bos werden zij 
aangevallen door een hele grote blonde viking. Maar gelukkig konden zij heelhuids we g-
komen. Sommige welpen zagen echt duidelijk hun akela in Tante Tip. Volgens tante Tip 
was het misschien wel een verre neef. Zo langzamerhand vonden we het wel weer eens 
tijd om naar het strand te gaan. En dan wel met handdoeken en zwembroeken en -
pakken. Laat de broek maar zakken!!! 't Was een beetje koud en vandaar ook dat er 
witte haaien in de zee zwommen. Gelukkig was Jochem zo heldhaftig om de haai te 
vangen en onder de duim te houden. Heleen had gelukkig EHBO gedaan en kon dus 
mond-op-nekverademing toepassen. Rogier was namelijk gestoken door een eng-
griezel-vliegende-vikingbeest. Na Heleens EHBO zag het er allemaal weer heel goed uit. 
's Avonds barstte er een heuse viking-regenbui los en dus gingen we eerst Vikingmut-
sen maken. Nadat we warme mutsen hadden, waren wij bikkels en gingen toch naar 
buiten voor het vuurtorenspel. In de regen moesten alle nesten op zoek naar de goede 
vuurtorens, terwijl er ook zeerovers op de loer lagen.  
 
Vrijdagochtend deden we het grote-viking-vragen-quiz-heen-en-weer-renspel. Iedereen 
deed erg zijn best om de laatste aanwijzingen bij elkaar te sprokkelen. Vooral dat ene 
groepje dat koffie voor de leiding ging halen, was erg goed. Nu wordt het even lastig, 
want we hebben hier last van een krukgeest en een computer-viking-beest. De kruk-
geest maakt een hoop herrie en Heleen krijgt hem maar niet stil. Bovendien heeft hij 
zich vergrepen aan haar been. 's Middags ging iedereen zich voorbereiden op de Bonte 



Avond. 's Avonds kregen we lekkere Chinese tomatensoep en kaasfondue. Dit alles in 
elkaar geflanst door onze superkookstaf. Toen moesten alle aanwijzingen in elkaar 
gepuzzeld worden. Er kwam een heel lang en raar verhaal uit over Clujoborg en zijn 
vrienden. Zij zagen de vogeltjes uit de bomen vallen, maar ja het was ook maart. Vrij 
logisch dus dat de vogels uit de bomen vallen!! Nadat iedereen het verhaal had ge-
hoord, hebben we nog Bonte Avond gevierd. 'Dat was hartstikke zzzzzzzzzzaai', maar 
tante Tip en tante Toos waren er ook weer.  
 
Zaterdagochtend moesten we supervroeg op om de Magische Hoorn te vinden. Geluk-
kig konden we uitvinden hoe we achter de routebeschrijving moesten komen en vonden 
we de Magische Hoorn in het Dorp van de Blauwe Huisjes!!!! Gelukkig de vikingen waren 
gered. Daarom willen we jullie bedanken voor dit te gekke vikingzomerkamp: Marjolein, 
Lisa, Michiel, Rogier, Iris, Jeanne, David, Remon, Wouter, Jeffrey, Joffrie, Sjonnie, 
Daan, Jaap, Vito, Florine, Sammy, Karlijn, T-korte eigetje, Thomas, Annemarieke, Bas 
en Joost!!!!!!!!! En natuurlijk al die lieve leiding die ons niet weggeschopt hebben en de 
allerliefste kookstaf aller tijden (aldus H.).  
 
 Groetjes van twee vikingvrouwen (spreek uit: fikingfrauen) 
 
Heleen en Anne Gerdien 



Openingstijden:
Woensdagmiddag 14.00 - 17.00 uur
Donderdagavond 19.00 - 21.00 uur

Vaartweg 43a - Hilversum
telefoon: 035 - 6 24 74 80  (uitsluitend tijdens openingsuren)

(advertenties)(advertenties)  



 
Naam: 
 
Leeftijd: 
 
Onderdeel: 
 
Datum:  
 
In deze ruimte kun je opschrijven wat je aan ons kwijt wil: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Als je meer ruimte nodig hebt, dan kun je op een apart vel doorgaan.) 
 
Wanneer is dit gebeurd of hoe lang is het al aan de gang? 
 
 
Wie zijn er bij betrokken? 
 
 
Heb je er al met iemand over gepraat?   JA/NEE 
Zo ja, met wie? 
 
 
Hoe kan de vertrouwenspersoon contact met je opnemen, per telefoon of per e-mail: 
 
 
Alles wat je hier hebt geschreven blijft tussen jou en je vertrouwenspersoon!Alles wat je hier hebt geschreven blijft tussen jou en je vertrouwenspersoon! 



HHoi, Hallo, Hi, Ha & Ho.oi, Hallo, Hi, Ha & Ho.  
Hier komt een samenvatting over het zomerkamp "Noorwegen en Zweden" van de WVA: 
 
Het begon vrijdag dat we onze spullen ingepakt en wel bij het Loosdrechts clubhuis 
dumpte. Ook moesten er wat levensmiddelen mee voor "maar" 27 personen. 
Zaterdag moesten we al om 6 uur op Loosdrecht zijn dat betekende 5 uur je nest 
uitkomen. We werden uitgezwaaid door vele fans, onder ander Ellen met haar mooie 
spandoek (bedankt Ellen), vele ouders, broers, zussen, honden en ander ongedierte. 
We hadden de hele dag gereden tot boven in Denemarken, daar sliepen we in een scou-
tingclubhuis die heel luxe was. We lieten nog een groepsfoto maken samen met Martin 
Andersen. Martin is leiding van de Deense scoutinggroep. Omdat we de volgende dag 
vroeg op moesten, gingen we ook vroeg naar bed. 
 
Zondag weer om 5 uur op want om 
6 uur gingen we naar de boot voor 
Noorwegen. We zaten op de boot 
voor zo'n 4-1/2 uur lang. Op de boot 
waren winkels en een restaurant. 
De rest van de dag in de auto ge-
zeten en gereden richting Preike-
stolen. We sliepen onder de Preike-
stolen. 
 
Maandag liepen we naar de Preike-
stolen, het was heel erg mooi alleen 
jammer van de mist. Daarna weer 
teruglopen naar de busjes en rijden naar gebergte waar we een drie-daagse hike hiel-
den. 
 
Dinsdag begonnen we met de hike. Toen we het eerste sneeuw zagen was iedereen blij 
en hielden we een sneeuwgevecht (ja, midden in de zomer). Woensdag weer lekker vroeg 
op om door de mist te lopen en op de sneeuw te glijden.  
 
Donderdag weer lopen, alleen nu naar beneden van 1500m hoogte. En je raadt nooit 
wat we zagen…. 
 
Bomen en niet te vergeten de zon. Uiteindelijk weer terug, gingen we rijden en rijden. 
Tussen het rijden door was Bob jarig en hij was de enige die sliep. We hadden een wei-
land gevonden om te slapen, zat er een busje vast in de modder. Door wat spier-
kracht konden we weer door. Eenmaal in een ander weiland waar we sliepen rook het 



als thuis (Loosdrecht).  
 
Toen vrijdag opstonden moest Bob zijn snor eraf scheren! Daarna reden we naar Oslo 
waar iedereen als eerste de Mac Donalds binnen stormde. Na de stad te hebben be-
keken reden we naar Zweden. Zaterdag stonden we op een camping aan een meer. Het 
was deze dag een rustdag. 's Ochtens uitslapen en 's middags de was doen (werd 
tijd). En 's avonds lekker barbeknoeien.  
 
Zondag was het weer 's tijd voor aktie na zo'n rustdag. Lekker kanoën in de regen 
maar ook zon. In de sluis gezeten met een enge ringslang. 's Avonds lekkere pannen-
koeken gegeten tot diep in de nacht. We sliepen op een eiland met aangelegde (stink) 
WC huizen. 
 
Maandag was de vraag hoe ver moeten we nog want de meesten hadden wel spierpijn. 
Bij de eindbestemming maakten we de kano's schoon en reden we terug met de busjes 
naar de camping.  
 
Dindag gingen we mountain biken. Door de bergen op en neer op en op en op en neer. 
Naar beneden was het leukst. Woensdag rijden naar Göteborg waar we zweedse 
scouts ontmoeten. Met de zweedse scouts gingen we naar een pretpark (wat gezellig 
was). We sliepen in hun clubhuis wat erg groot was, er zat zelfs een sauna in. Lekker 
hoor!!  
 
Donderdag mochten we mee gaan zeilen, de zee op. We zeilden in 4 polyester boten en 
1 houten sloep. We hebben toen ook een eiland bezocht waar mensen op woonden. Er 
aten twee zweedse scouts mee en we aten wat ze daar in zweden niet eten: bami met 
satésaus. Voordat we naar bed toe gingen, namen we eerst een lekkere sauna. 
 
Vrijdagochtend aten we lekker 
uitgebreid ontbijt met ei, bolle-
tjes en koffiebroodjes, te dan-
ken aan Wouter die jarig was. 
Na alles te hebben ingepakt en 
nog even langs Gotenburg en 
dan richting Nederland. Naar 
de boot om van Zweden naar 
Denemarken te gaan (weer 4-
1/2 uur zitten). In Denemarken 
konden we overnachten op een 
grasveld van een scoutingclub-
huis.  



 
Zaterdag lekker vroeg op om naar Legoland te gaan. Daar een lekkere legoburger ge-
geten. En toen op terugreis naar Nederland. Nog op een parkeerplaats chili gegeten 
en verder gereden naar de Diependaalselaan waar we in het clubhuis sliepen.  
Zondagochtend werden we wakker gemaakt met koffie op bed of thee. Er werden ta-
ken verdeeld voor het schoonmaken, afwassen en schoonmaken. Eindelijk mochten we 
onze ouders bellen. Sommigen deden een wedstrijd wie het kortst belde. Lekker thuis 
douchen (was nodig).  
 
's Avonds zouden we uit eten gaan, Nee niet bij de McDonalds maar bij het restau-
rant: Hertog Theodoor. We hadden een 3 gangen menu met volop keuze. Pim voelde 
zich ook weer kind en begon vliegtuigjes te vouwe n en in de ventilator te gooien. De 
ober was ook blij dat hij op de foto kwam (jammer dat er geen rolletje in het toestel 
zat). Het eten was verrukkelijk.  
 
Bedankt voor dit te gekke kamp allemaal! 
 
Wilt u meer informatie, kijk dan op internet: 
 
http://www.hengstum.nl/wva/index.html en kijk bij reisverslag.  
 
Groetjes Rutger & Ferika 



RRimpelstam Hilversum 2000 ~ Catching wavesimpelstam Hilversum 2000 ~ Catching waves  
*Wij gaan op kamp en nemen mee; Pathfinder, 7 vrienden, 1 verstekeling, Mark, radio, 
cursus erotische massage voor gevorderden, geld, 2 paar schoenen, touwtje, 150 
lolly's, slippers, bootjes, Joost doet niet mee, Joost doet wel weer mee, schaar (voor 
de bootjes), badpak, chips, bak & braad, 6 stoere verhalen, Britney Spears (bah!), 10 
kratten bier, Brad Pitt (voor mij, lief hè), slaapzak, 7 dagen zon, muier, 3 muier glaas-
jes, goed humeur, zeiljack, EHBO-tasje.  
 
Het jaar is ook voor de Rimpelstam 
weer voorbij gevlogen en werd het tijd 
om aan een zomerkamp te gaan den-
ken. De verhalen over Oostenrijk gelo-
ven we nu wel, nee het wordt tijd voor 
nieuwe avonturen vol spanning en 
sensatie. Al snel waren we het erover 
eens dat het twee duimpjes op zou 
zijn als we een mega-zeilboot zouden 
huren. Ik zag het helemaal zitten en 
vroeg meteen om een; knappe (ouder 
dan 25 jaar) adonis schipper om het avontuur te zoeken op de woeste golven van on-
ze waddenzee. Natuurlijk werd er weer eens geen rekening gehouden met mij, maar 
daar zal ik niet over zeuren, zeker niet nu ik weet dat we hem toch niet nodig hadden. 
Ik zal jullie stukjes uit het scheepslogboek citeren, ga rustig achterover zitten met 
een koel drankje en laat het gewoon over je komen.  
 
Scheepslogboek "Pathfinder" dd. 4 augustus 2000. 
De hele dag woelde er een vreemde spanning in mij, het was een kruising tussen ner-
veusiteit en opgewondenheid. Vandaag zouden we per auto naar Schokkerhaven gaan, 
de thuishaven van "onze" boot de "Pathfinder". We hebben deze boot niet op naam 
uitgezocht! De technische gegevens; lengte: 11,35 (zonder boegspriet), breedte: 3,25, 
mast: 17 m, grootzeil: 37,7 m2, Genua 2: 28,1 m, kooien: 8 (we zijn met z'n negenen, 1 
dag met tien!), de door ons hoogst behaalde snelheid (GPS): 10 knopen! Buiten kwi j-
len, inladen en eten & drinken hebben we de eerste dag niets gedaan (we mochten 
19.00 uur de boot pas op). Claudia kwam langs en zou tot zaterdagavond blijven. Met 
wat passen en meten vonden 10 mensjes een slaapplek, al moesten sommige er wel 
een beetje voor vechten.  
 
Scheepslogboek "Pathfinder" dd. 5 augustus 2000. 
Na een spionagespelletje waren we er gisterenavond achter gekomen wat de code 



voor de toiletgebouwen waren en onze ochtend begon dan ook met een verkwikkende 
douche. Schoon en fris vereeuwigde Claudia de "Pathfinder-crew" en zette we koers 
naar Stavoren. Vlakbij de sluis begon Claudia te kwijlen en te wijzen, terwijl we haar 
pols opnamen (deze was zeer verhoogd!) kwamen we erachter wat ze brabbelde. Op de 
kade zat Richard met Tibby smachtend te wachten op z ijn bijna-echtgenote 
(inmiddels al helemaal legaal) en wij vergaven haar alles. Richard en Tibby (het zal 
nooit een scheepshond worden) mochten even een stukje meevaren en mee eten. Ver-
der maken we geen woord vuil over Stavoren, dat is zonde van de tijd en het papier. 
De tweede nacht begon… 
 
Scheepslogboek "Pathfinder" dd. 6 augustus 2000. 
Vandaag gaat het echte werk beginnen, het doel is Texel. Dat betekend rekening hou-
den met getijden, sluis & brugtijden, kortom rekenen dus. Het weer zat weer mee en al 
snel waren we in Den Oever, alwaar wij de zeesluis door zouden gaan. Natuurlijk en ge-
lukkig kwamen we te vroeg aan en werden bijgevoederd door onbekende mensen op de 
buurboot, we zijn natuurlijk allemaal stuk voor stuk erg schattig! Even (half uur lopen) 
een frietje als lunch laten halen door de bikkels en vervolgens de sluis in. Ik geef het 
toe het is erg indrukwekkend als de zee dan toch onder je bootje doorrolt. Met twee 
handen hing ik aan het roer, terwijl Gido & Bart op het voordek golven stonden te 
springen (catching waves). De aardige buurboot kreeg problemen en als echte Pad(th)
finder-boot boden wij onze hulp aan, maar dat hoefde niet. De vaargeul veranderde 
van richting en het zeiltje kon gehesen worden. Zonder onderling overleg had iedereen 
tijdens het hijsen een eigen taak op zich genomen. Zeilend kwamen we de haven van 
Texel binnen, nou ja bijna. Per taxi met toch wel een leuke chauffeur lieten wij ons ver-
voeren naar Den Burg (toch?), alwaar wij gingen eten bij een pizzeria (vriendelijk) en 
uitgingen in de plaatselijk dixo. We hebben ons vermaakt met de nodige gevolgen na-
dien.  
 
Scheepslogboek "Pathfinder" dd. 7 augustus 2000. 
Lekker uitslapen, omdat we vandaag nog op Texel blijven. Het eitjes bakken op de stei-
ger trok veel aandacht en iedereen vond het nodig om er een opmerking over te ma-
ken. Lekker winkelen stond er op het programma, maar het eind er naar toe lopen was 
minder. Volgens mij liep daar ook een ZK-bevertje rond, maar het is vakantie dus zeker 
weten doe ik het niet. Op de terugweg boodschappen doen en ik was blij op te kunnen 
neerploffen op de boot. Weer koken en nu met veel kinderlijke fans dankzij de chips en 
drop. We eindigde de dag in een plaatselijk cafe-tje, met een hoog meedeingehalte.  
 
Scheepslogboek "Pathfinder" dd. 8 augustus 2000. 
De oversteek naar Harlingen zou niet veel tijd in beslag nemen, maar we moesten wel 
weer rekening houden met de getijden, af en toe was het best spannend, halen we het 
of lopen we vast, onze ogen lagen dan ook op de dieptemeter. Door de sluis en hallo 



Harlingen. Boodschapjes doen bij hoe kan het ook anders AH en vervolgens met boek-
jes in de zon zitten of winkeltjes bekijken. Het koken trok weer de nodige aandacht, 
maar je went eraan. Aan de jeugdige havenmeester vroegen we waar we het beste wat 
konden gaan drinken en wat zegt hij; Sneek (duh!). Toen hij snapte dat we in Harlingen 
bedoelde, noemde hij een rits tentjes op, dus keus zat. In de eerste dronken we koffie 
maar miste een niet te verwaarlozen ingrediënt; namelijk SFEER! In een ander vaag 
tentje vol boeken en oude voorwerpen was het wel gezellig en daar streken we neer. 
Jasper sloopte een tafel (sorry) en een aantal mensen lieten de biljartballen zwem-
men in verschillende drankjes, maar het was gezellig vooral de B52's aan de slootoe-
ver.  
 
Scheepslogboek "Pathfinder" dd. 9 augustus 2000. 
Rustig ontbijten, boodschappen doen en luieren, 
omdat we weer op het goede tij moesten wach-
ten. Het aantal Pretleg (kater) gevallen viel weer 
mee, met dank aan de koffie en de perfect 
schoon gehouden douches. De koers zou naar 
Enkhuizen gaan, maar het werd Hindeloopen. 
Onderweg verbaasde wij ons weer over de kwali-
teit van de kennis van goed zeemansschap, om 
te huilen gewoon de mensen die kost wat kost 
eerst in de sluis moeten liggen. Het weer op het 
IJsselmeer was erger dan op zee, maar zonder 
problemen bereikten we Hindeloopen, alwaar we 
in een schitterende haven lagen.  
We waren te laat om boodschappen te doen, dus 
gingen uiteten (wat een straf). Tip: zorg dat je 
voldoende geld hebt, want Hindeloopen kent geen 
pinautomaten! 
Echt niet, het is geen grap!!! Even naar een local 
kroegje en vervolgens onze kooien in.  
 
Scheepslogboek "Pathfinder" dd. 10 augustus 2000. 
Zwaar weer op het Ijsselmeer! Zeilpakken aan, reddingsvesten om en aan de lijflijnen. 
Het zeilen was op sommige momenten echt even niet leuk meer. Je moet bezig blijven 
dus aten we lolly's en liet ik iedereen ongevraagd van mijn zangkunsten genieten, ge-
lukkig kreeg ik af en toe vrouwelijke bijval. Het lolly tempo lang weer erg hoog en het 
einde van de 150 lolly was in zicht en langzaam genoten we van deze laatste zuigmi-
nuten. Land in zicht! Langzaam en stiekem blij voeren we de haven binnen. Onze wan-
deling naar een pinautomaat voerde ons naar een restaurant, dus weer uiteten. We 
hadden dat verdiend na onze bikkeltocht en je bent Rimpelstam of niet. Daarna gin-



gen we facultatief bowlen of poolen. De eerste dixo was drie keer niets, dus stonden 
we snel weer buiten. De tweede een stuk beter en Judith & Ester ontpopte zich als 
ervaren kooidanseressen. Wouter is de beste (en enige) Jody B. imitator, let wel: zo-
wel zang als dans! Wat randgroep jongeren hadden het op ons en speciaal op Jasper 
gemunt, maar 1 voor allen, allen voor 1. Al snel dropen ze af. 
 
Scheepslogboek "Pathfinder" dd. 11 augustus 2000. 
De laatste dag! Wat is het weer allemaal snel gegaan en wat hebben we veel beleefd, 
maar er zijn nu eenmaal dingen die wij niet aan de grote klok gaan hangen. We konden 
rustig aan richting Schokkerhaven varen en hadden weer eens schitterend weer. 
Spontaan doken we het water in om achter de boot te gaan hangen. In Schokkenha-
ven spullen inpakken, soppen en afwassen, kortom de grote schoonmaak. Afscheid 
nemen van ons bootje, waarvan we ieder kraakje en piepje kende (het blijft pijn doen) 
Troep in de auto's en bierpul vol fris en rijden maar. Weer thuis, was in de machine en 
iedereen opbellen om op te scheppen.  
 
Scheepslogboek "Pathfindercrew" dd. 12 augustus 2000. 
Wat is het wennen zeilen op een vletje en over en weer klonk er; start de motor, genua 
aan, kraanlijn los. De rest werd er gek van, maar daar zitten wij niet mee. Om 18.00 
uur troffen we elkaar weer op een terrasje en het leek als of we elkaar weken niet ge-
zien hadden. De enige die dat mocht zeggen was Frank en wij zijn blij dat hij weer in 
ons kikkerlandje is. Snel bedachten we nog snode plannen voor de bruiloft van Clau en 
Richard. Dit moest snel omdat ze ook mee uiteten gingen. Na het eten waarbij Hans 
vanuit Australio belde en rond de tafel ging, gingen we ter afsluiting nog met de voet-
jes van de vloer.  
 
Mocht je iemand zien lopen met een donkerblauwe polo met daarop RSH 2000 ~ Cat-
ching waves en je vraagt hoe het kamp was, reken dan op een zeer lang verhaal! Oja, ik 
ben begonnen met een spelletje dat we tijdens het zeilen speelden (je moet toch wat).  
Zeehelden & zeeheldinnen, het was twee duimpjes op.  
 
De Ellen, namens De Rimpelstam 
http://come.to/rimpelstam 
rimpelstam@hetnet.nl  



PPocahontaswacht zomerkampocahontaswacht zomerkamp  
Dag 1 
First Day. Hallo lieve mensen. De dag begon om 9:00u in het haventje in Kortenhoef. 
Toen iedereen er was had de leiding ons het thema verteld namelijk TITANIC. Toen 
moesten we met een potje Black Jack een ticket voor de Titanic verdienen. Nadat ie-
dereen had gewonnen op Niels & Roald na (de kneuzen) konden vertrekken! Nadat we 
onze ouders gedag hadden gezegd en geknuffeld We gingen richting Breukelen en na-
tuurlijk langs het Hemeltje (Echt stom joh! Dat het Italiaanse ijsmannetje er niet 
was!) Maar ja een paar uurtjes later kwamen we toch nog langs een ijsbootje. En we 
mochten ook nog eens daar naar de plee! Toen voeren we nog langs het Amsterdam-
Rijn-kanaal. Er waren alleen haast geen boten en haast geen golven, het was best 
saai! Toen kwamen we aan bij dit leuke plekje, lekker tussen de koeienvlaaien. En ook 
nog tussen de koeien, ze werden helemaal agressief.  
 
Dag 2 
Tweede dag, veel te vroeg op en alles moest redelijk snel voor de tweede dag van de 
trektocht. Nou ja, na een hele tijd konden we gaan. Onderweg veel leuke, maar ook 
spannende dingen mee gemaakt zoals dat er een brug te laag was. Twee boten konden 
er makkelijk onderdoor, maar ook twee dus absoluut niet. De mensen die erdoorheen 
waren moesten helpen bij de laatste twee boten, die nog voor de brug lagen zodat de 
boten wat dieper lagen en er dus ook eindelijk, na veel geklooi, onderdoor konden. Veel 
veel veel later kwamen we aan op ons eind plekkie. Daar bleek een best wel brede sloot 
te zijn. Bas was zo irritant om Ankes schoen over die sloot te gooien. Maurice wilde 
aardig zijn dus dacht hij: Ik spring er zo overheen want zo goed en sterk en geweldig 
en groot ben ik wel. Maar ja, zo goed bleek hij helemaal niet te zijn want hij sprong pre-
cies in die hele ranzige vieze smerige sloot. Na Maurice keihard uitgelachen te hebben, 
ging hij zwemmen om die soort groenachtige puisten eraf te krijgen. Het ging er niet 
af, dus hij stonk! (wat nu, 's avonds, nog steeds behoorlijk te ruiken is) Roald met zijn 
bijdehante mond riep heel hard naar een vrouw met rood haar op de kant: "hey vuur-
toer"! Tussen ons lachen door konden we nog net het achterlijke padvinders ge-
schreeuw van de dame in kwestie horen.  
 
Dag 3 
Bij Alphen aan de Rijn gingen we winkelen. We waren het eten aan het inpakken toen 
Bas ineens tussen 2 boten hing. Het bleek dat hij over een touw was gevallen. Hij was 
gelukkig niet nat maar een scheur in zijn broek was toch niet zo leuk. De brug was 
open en tot onze verbazing stonden bijna alle mensen naar ONS te kijken. Er kwam 
ook een wilde vaart aan, maar die waren echt heel anders; harde muziek, rare bladen 
(playboy, red.) en heel lelijke boten. We gingen weg en moesten roeien. Gelukkig niet zo 



lang want we kregen een sleepje, die man was echt heel aardig en hij sleepte ons veel 
verder dan hij zelf eigenlijk moest. Toen draaide hij om en moesten we weer een heel 
eind roeien. Het was tegen de wind in, dus gingen we roeien en wrikken en roeien tege-
lijk. Erg zwaar. Op ons plekje aangekomen begon het een beetje ging regenen, we moes-
ten de tenten razendsnel opzetten. De bootsen en kwartieren moesten onder een(1) 
tent koken. Het was erg proppen en iedereen liep elkaar voor de voeten. Na het eten 
(nasi), gingen de dekzwabbers afwassen, de plensbuien begonnen weer dus het afwas-
sen gebeurde in dezelfde tent bij een olielamp, ook proppen! Daarna gingen we in de 
tenten kaartspelletje doen en kleppen. ps. Maurice stinkt nog steeds! 
 
Dag 4 
We mochten eindelijk uitslapen wel tot 10:00u! Daarna gingen we allemaal zwemmen, 
na het zwemmen gingen we brunchen. Hiervoor hadden we alles al afgewassen en op-
geruimd. Daarna gingen we met zijn allen zeilen. Dat wil zeggen zonder de leiding, tij-
dens het zeilen gingen we vlinderen met vierboten, dat ging heel leuk totdat we bijna in 
de kant raakten, toen gooiden we alles los en dat lukte behoorlijk goed, we voeren weg 
en daarbij hebben we ons niet te pletter gevaren op de kant (gelukkig). Toen we terug 
kwamen kregen we wentelteefjes (heel lekker echt) en appelsap, daarna hebben wat 
rond gehangen in het kamp en gefrisbeed, daarbij vielen de nodige gewonden. Er is nu 
een wedstrijd bedacht voor wie de mooiste tekening maakt voor de vervanging van het 
pocalogo (zie website) ps Maurice stinkt niet meer! 
 
Dag 5 
Op een morgen werden wij wakker gemaakt door Ronald. Wij gingen ons toen aankleden 
en toen wij wilden gaan zwemmen, bleek dat er allemaal groene drab in het water zat, 
dat waren algen, het was een laag van +/- 1 cm. En alles wat erin kwam werd groen. En 
dus ook de hand van Roald. Toen we er eindelijk waren, kwamen er allemaal rare jochies 
naar ons toe zwemmen om ons nat te spetteren. Maar dat lukte niet goed (gelukkig!). 
Toen we er waren moesten we  eerst alle tenten en bagage sjouwen. Toen de tenten 
waren opgezet gingen we nog zwemmen en daarna moesten we nog wachten op de 
boodschappen die Ester en Jasper deden. Na het eten kwamen een paar kinderen van 
de Tjarda wacht op bezoek en die waren heel grappig aan het doen. Een jochie daarvan 
zei dat hij Tina heette en hij zei niet van Tina Turner hoor! Maar later zagen we hem 
met een bikini en met tieten dus het was een meisje. P.S. Maurice stinkt weer.  
 
Dag 6 
's Ochtends ging iedereen de tenten of de booten schoon maken want er was inspec-
tie. Dus alles moest netje zijn. Toen hebben we wat gespeeld of gelezen en daarna gin-
gen we pas iets doen wat met het thema te maken had, dat was elkaar insmeren met 
waterverf. Als je naar dat bal gaat op de tijtenik (Titanic (red.), dus sjiek en deftig 
(maar dus niet slordig!) Toen omstebeurt foto's gemaakt in groepjes van +/- 3. Ester 



en Jasper zijn daar voor boodschappen doen. (Waarschijnlijk waren ze bang dat ze 
niet helemaal schoon werden). We hadden het heel mooi gemaakt, vooral Ronald en 
Rene. Die ware zeemannen, ze hadden net een echt pak aan, het was prachtig. Er was 
ook rode verf en dat kreeg je haast niet van je huid af. Maar het is toch voor een heel 
groot deel gelukt. Ik weet wat we eten, iets heel lekkers tenzij je het niet lust. Namelijk 
Barbikjoe (?). Dat vind ik namelijk heel lekker. Ik zit er nu al naar te verlangen. Eet 
smakelijk. 
 
Dag 7 
Hallo, wij zijn Bas, Maurice, Peter en Niels (welbekend van de plaatselijke striptent). 
De dag begon toen we om 11 uur gewekt werden, we mochten uitslapen omdat de 
nacht ervoor de doop plaats vond. Na het zwemmen viel al gauw de eerste plonsbon, 
deze was voor Sebastiaan omdat hij verder dan twee meter van zijn steen der wijs-
heid verwijderd was (dankzij Bas). Na Sebastiaan volgden vele dopelingen en zij eindig-
den in het water. Om 14:00u gingen we ontbijten/ lunchen, na het eten begonnen we 
met het programma. Bij het eerste spel was het de bedoeling dat je satéprikkers in 
het stuk piepschuim stak. Het stuk piepschuim hing achter de boot van de leiding dus 
je moest de leidingboot inhalen om een punt te scoren. Het was ideaal weer, goede 
wind en veel zon. Na dit spel gingen we even chillen op het grasveld waarna we weer 
verder gingen met het programma. We gingen tjoepen. Maurice vond dit leuk want de 
nacht ervoor werd zijn boot gebruikt voor de doop en die werd nu gratis schoon ge-
maakt (dat wordt een vette 10 met de inspectie). Nat het tjoepen gingen we het eten 
voorbereiden. De bestond uit spaghetti met groenten en kaassaus. Na de opruimen 
gingen we chillen en daarna slapen.  
 
Dag 8 
We hadden weer lekker geslapen en 
werden gewekt door de ergste 
nachtmerrie Ronald. Eindelijk was 
de dag gekomen, de dag dat we 
naar de Chinees gingen! We moch-
ten zelf de bakken kiezen, want de 
leiding had voor het spelletje ook 
een boot nodig. Nou nu over het 
spelletje. Het was de bedoeling dat 
we allemaal tegelijk gingen zeilen en 
tegelijk overstag etc.. Er waren een 
aantal seinen. Als Ronald een lang 
signaal fluitsignaal had gegeven, 
dan moest je naar stuurboord. We 
hebben het ff geprobeerd maar het 



lukte toch niet helemaal dus gingen we maar ff man overboord oefenen met Jantien 
en Nienke (Roos moest ze redden) Met Nienke lukte het nog de eerste keer, maar 
Jantien moest nog een manoeuvre wachten, toen kwam er ook nog een zo'n stomme 
rondvaartboot langs die langer dan 20 meter was, die dus voorrang had en het mis-
lukte dus helemaal, maar ja, toen we eindelijk bij Jantien aan kwamen was ze al hele-
maal verstijft. Maar uiteindelijk kwam ze toch uit het water met de fantastische 
techniek van Lot! Maar okay, we gingen nog ff naar Leiden waar we daarna eindelijk 
naar de Chinees zouden gaan! FF inkopen doen bij Appie en we waren een beetje te 
laat want alle winkels gingen al dicht. Om half 7 konden we eindelijk de Chinees binnen. 
Maar toen waren we nog niet klaar want we moesten nog tot 8 uur wachten tot ein-
delijk het eten kwam. Die domme Chinezen dachten dat ze met eten geven moesten 
wachten tot Antoon en Bart er waren (dat was dus niet zo). Maar toen we uiteinde-
lijk toch te eten hadden gekregen was het wel lekker en veel! 
 
Dag 9 
De Laatste Dag. ‘s Ochtends heel vroeg op, zoals altijd! Niet boeiend om over te 
schrijven, dus De Nachtmerrie moest ons weer eens pesten door ons om 8 uur te 
wekken. En hij gooide de jongens tent plat toen Bas nog aan het slapen was! Uiteinde-
lijk vertrokken we Na heel lang gesleept te zijn, kwamen we aan waar de ouders de 
kindjes opgingen halen. Onderweg veel spannende dingen meegemaakt, oversekste jon-
gens en gasten die niet van onze boot af konden blijven en met riemslagen eraf gesla-
gen moesten worden. Na heel lang slepen en VERBRANDEN, kwamen we bij ons plekkie 
aan. Daar werd iedereen (ook de leiding dus) in 't water gegooid. Nu is het avond en 
wordt ut gezellig dus ik ga stoppen.  



AAnkerwacht zomerkamp 2000 nkerwacht zomerkamp 2000   
Vrijdag 
Bagage brengen en Ellen en Martijn bleven als waakhonden in 't haventje in Kortenhoef 
slapen om op onze bagage te letten.  
 
Zaterdag  
Natuurlijk vroeg uit de veren, om 9 uur om precies te zijn. We hadden totaal geen 
wind, dus gingen we al moterend weg. Toen kregen we een sleepje van de Culemborgse 
scouts. Na de lunch gingen we op weg om boodschappen te doen. 's Avonds ging het 
J-J-team (Jetske en Jelmer) koken en dat koken valt heus niet mee!  

*** 
sperziebonen,  
aardappels en 
hamburgers 

******* 
sinaasappel (toetje) 

 
We moesten van de leiding onze nestjes al gauw opzoeken. We sliepen in de boot met 
de volgende volgorde: 
Jelmer, Jetske en Frank                     in boot 1180 
Miranda, Pauline en Tim                     in boot 607 (en de leiding relax in een tent).  
 
Zondag 
We werden wakker en gingen ontbijten. Daarna gingen we weg (JAGEN). Toen we Bart 
hadden opgehaald duurde het niet lang of konden lunchen. Na de lunch konden we zéér 
rustig zeilen. Daarna kregen we een sleepje. Toen die man de andere kant op moest 
zette Martijn meteen de motor aan (lullig hè). We kwamen uit op de Westeinde Plas-
sen, opweg naar een eilandje vonden we een luchtbed. Toen we op het eilandje aankwa-
men bleek dat er al een scoutinggroep stond. Een jongensgroep Marco Polo uit Alk-
maar. Gelukkig mochten we erbij staan.  

***** 
pannenkoeken 

***** 
 
Dit keer mochten we in de tent slapen, joepie joepie jee. 
 
Maandag 
Toen we 's morgens wakker werden ging Jetske al meteen kijken naar een mooi uitzicht 
van onze buren. We gingen naar het stadje om te ontbijten. Weer terug naar de tent 



om een frisse duik te nemen (BRRRRR) en weer terug naar het stadje, maar nu om 
inkopen te doen. 's Avonds gingen bij de      ****      eten, Jammy!  

    Chinees 
    ****  

Na een uurtje of wat werd het donker en werden we gedropt. Toen we eindelijk weer 
terugkwamen moesten we haast meteen ons nestje opzoeken.  
 
Dinsdag 
Jelmer's pechdag is begonnen! Eerst bij de boot schoonmaken stootte hij met z'n knie 
tegen de kikker. Auwauwauw. Daarna mochten we zeilen zonder leiding, joepie. We wi l-
den toen aan lagerwal gaan liggen, wat niet echt wou lukken en toen kreeg Jelmer de 
giek tegen zijn kop. Later toen we gingen zwemmen met twee "geleende" banden van de 
buren, wou Jelmer van de ene in de andere boot stappen, maar gleed toen uit en knal-
de knoeihard met z'n rug tegen de zijkant van de boot aan (hij was zelfs even bewus-
teloos!) nog meer auwauwauwauw.  
's Avonds was de doop. Leuk dat ie was!! Dit zijn de doopnamen:  
Tim                                HAANTJE DE VOORSTE 
Miranda                       SMILIE 
Pauline                         JUFFROUW MIER 
Wendie (leiding)          WENDIE DE POEH 
 
Woensdag 
Na het ontbijt gingen we op weg naar Amsterdam, de reis duurde maar 2 uur als ge-
volg van een sleepje. Bij het Amsterdamse bos gingen we lunchen. De leiding ging het 
scouting eiland zoeken. En toen ze terugkwamen gingen we voetballen. We mochten na 
de wedstrijd zwemmen van Bart en Martijn. Maar Ellen en Wendie waren het daar mee 
oneens. Na veel gezeur en geslijm stemden ook zij toe. Later gingen we naar het scou-
ting eiland. Daar mochten we 's avonds douchen (5 min.) van die mensen.  

***** 
pasta 
***** 

Na het eten even wat drinken en naar bed.  
 
Donderdag 
Het zonnetje scheen en de bloemen stonden er fleurig bij (kan het nog sentimenteler). 
Oftewel een mooie dag om te zeilen, maar ten 1ste hadden we geen tijd en ten 2de 
stond er geen wind daar. Na 't ontbijt gingen we meteen weg. Varen, varen en nog 
eens varen en ondertussen de lunch. Toen we een plek hadden gevonden waar we de 
boten konden afmeren, ging de leiding haast meteen naar een café. We lagen tegen-
over mensen met een dino in de tuin en een reus van een hond die gewoon groter was 
dan Jetske! (vanaf de rug gemeten) Die man die daar woonde was heel vrolijk en zong 



onder het schoonmaken van hun speedboot heel hard mee met de muziek die aan-
stond. OP een gegeven moment ging hij een heel gesprek met ons houden over dat zijn 
dochter ook bij de scouting zat, enz enz enz. Nou wij natuurlijk alles aan de leiding ver-
tellen toen die terugkwamen en Martijn vroeg meteen of ze ook een graslandje hadden 
voor een tent, nou ja na enig overleg mochten we de boten aanleggen en een tent op-
zetten. Maar wat bleek nou, zij waren de HELLS ANGELS!!!! En weet je wat er op de 
muur stond? Ja echt waar: 
HARLEY 
FUCKING 
DAVIDSON      maar ondanks al dat waren ze echt super aardig!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Vrijdag 
Na een lekker ontbijt hebben we de boot ingepakt en toen zijn we naar de trein gelo-
pen. Iedereen kreeg een railrunner, behalve Jelmer en de leiding. OP NAAR SAIL 2000. 
Leuk hoor al die zeilboten. We mochten zonder leiding rondlopen, maar moesten wel 
met z'n zessen bij elkaar blijven. Bij het leger stond een klimmuur. Na de treinreis gin-
gen we boodschappen doen. Na de boodschappen gingen we weer terug naar de 
HELLS ANGELS om de boten te halen en ze te bedanken. Tot aan de slaapplek wer-
den we gesleept door Antoon en de rest.  

***** 
rijst 
saté 
***** 

 
Zaterdag  
Goedemorge, klaar om een duik te nemen? Riep de leiding op de vroege ochtend. Na 
een frisse duik, een lekker ontbijtje. De boten inpakken en wegwezen, en weer worden 
we gesleept door Antoon en de rest tot aan het sluisje van de Spiegelplas. Wehebben 
daar, jawel mensen je leest het goed, gezeild!!! Natuurlijk wel eerst de bagage op een 
eilandje gedumpt, maar oké we hebben gezeild. Natuurlijk wel weer eerst boodscha p-
pen gedaan en geluncht. Toen het tijd werd om het avondeten te gaan klaarmaken 
besloten we dat het leiding-verwenavond was. Ja, we kunnen wel aardig zijn       als het 
moet. Het J-J-team en Frank hadden gekookt. Na het eten begon het ineens heel 
hard te waaien en vond de leiding dat het tijd werd om naar het weerbericht te luiste-
ren: onweer, hagel en windstoten. Oftewel OPSCHIETEN!! In een mum van tijd zijn er 2 
tenten opgezet, is de afwas gedaan enz. enz. Tussen de tenten maakten we een krin-
getje van leiding en verkenners en aten we ons toetje op.  

**** 
broccoli 

aardappeltjes 
e.v.t. met kaassaus 



vlees 
***** 
taart 
**** 

Zondag 
GAAP. Het was vandaag een heerlijke dag, jammer genoeg moesten we heel snel bij de 
sluis zijn en konden we daar pas ontbijten. Toen we uiteindelijk terug waren in de ha-
ven moesten we meteen de boten uitpakken (en schoonmaken). Toen dat alles gedaan 
was werd iedereen in het water gegooid (behalve die saaie Pauline), omdat ze allemaal 
nog een plonsbon tegoed hadden. Met kleding en al!!!!! Later toen zij een beetje droog 
waren ging het POTVERDORIE regenen! Maar gelukkig was het toen gelukkig al bijna 
tijd om opgehaald te worden.  
 
DIT WAS HET VERHAAL OVER ONS VET STOERE KAMP!!!!!!!!!!!!!! 
 

Groetjes Miranda en Pauline 
 
P.S. wil je uitgebreidere info.? Vraag dan het logboek van de Ankerwacht  



Te koop 

Complete, zo goed als nieuwe kinderkamer: ledikant, commode en plank voor erboven 
en hangkast in hout met blauw. Op 2 kinderen getest en goed bevonden. Prijs 
Fl. 1.000,=. Tevens 1 autostoeltje en een draagzak (“babybag”) in de aanbieding.  
Bel 035 - 6236766 of 0653 - 433281. 

ZuiderkruizertjesZuiderkruizertjes  
Zuiderkruizertjes zijn kleine advertenties die gratis worden geplaatst voor leden, mits 
niet commercieel. Opgave via de redactie. 

MMartijn is gestopt...?artijn is gestopt...?  
Zoals de meesten al weten ben ik gestopt als leiding bij de verkenners van de Anker-
wacht. Graag wil ik iedereen nog even bedanken voor alle samenwerking. En natuurlijk 
zoals een echte Zuiderkruizer zal ik nog niet verdwijnen en zal ik mij nuttig gaan maken 
in het onderhoud en opknappen van de clubgebouwen. Dus Hans: Here I come (we heb-
ben al gesproken).  
 
Jongens en meisjes bedankt, enne Bart/Wendie en Ellen, passen jullie een beetje op de 
kinders? Thanks......... 
 
Voor de rest hoop ik natuurlijk dat iedereen weer rijkelijk voorzien van verlichting en 
verwarming de winter in gaat. Dus ‘hang on you guys’ de Diep krijgt het eerdaags ook 
warm in het leidinglokaal! 
 
Doei, martijn 
  
P.S. Misschien kunnen jullie een mailtje sturen als er iets stuk is of zo, dan kunnen 
Hans en ik kijken waar de nood het hoogst is... 



Overzeese berichtenOverzeese berichten  

Hans Langhout Hans Langhout zit in Glenn College en zijn adres is:  
J.G. Langhout  
La Trobe University (Bundoora) 
Glenn College 
Melbourne, Victoria 
Australia 3083  
tel: 0061409579810 (mob) 
 
mijn eigen website: www.downunder.gq.nu 
verder heb ik op het moment weinig te melden behalve:  
No Hurries no wurries mate!  
 
 

Karel Van Voorst Vader Karel Van Voorst Vader zit in Amerika! 
Beste Zuiderkruizers! 
 
Met mij (Tabaqui)gaat het allemaal goed, ik woon nu in Harbor Springs, dat is een 
klein plaatsje in het noorden van Michigan (USA), ik woon in de bossen zo'n twintig 
kilometer van Harbor Springs vandaan. Binnenkort ga ik weer naar school, naar de 
Harbor Springs Highschool. Soms denk ik wel eens aan jullie allemaal, aan hoe het met 
de groep en Hilversum gaat.  
 
Binnenkort krijgen jullie een langer verslag van mij.  
 
Veel groeten van een Zuiderkruizer van de andere kant van de atlantische oceaan. 
 

Karel Van Voorst Vader 
6653 Middle Village road 
Harbor Springs MI 49740 
USA 
Telefoon +1-231-526-5698 



Verhuisberichten en cyberinfoVerhuisberichten en cyberinfo  

Danny van der LindenDanny van der Linden heeft eindelijk zijn nieuwe e-mail adres. Vanaf 
nu kun je ‘m e-mailen op het volgende adres: danny.vanderlinden@chello.nl  
 
 

Wouter KleinWouter Klein is verhuisd  
Bakkerstraat 4 

1221 GW Hilversum 
tel. (035)7720131 

mail. kawouter@gmx.net 
 
 
 

(advertentie)(advertentie)  

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

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



OOude kranten, Wilde Vaartude kranten, Wilde Vaart  
 
Op de volgende dagen staat er een container bij het clubhuis aan de Diependaalsel-
aan: 

 
 
 
 

14 oktober 
11 november 
9 december 

 
 
 
 

 
In de Belboei van september volgt weer een overzicht voor de rest van het jaar. Wilt u 
een los overzicht, vraag hier dan aan één van ons om bij de container. 
  
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
 
Wouter Klein   035-6243461 
Rob van Loo    035-7726116 

Voor de liefhebber hebben we
2 grote tractorbanden liggen. 

Daar kan je een leuke zandbak
of zo van maken. Interesse?

Bel Joke de Jong, 035-6232564



Telefoonnummers bestuurTelefoonnummers bestuur  
Voorzitter                                       Jos Spaanjaars                                035-6217315 
Secretaris                                      Ruurt Stapel                                     035-6242471 
2e Secretaris                                 Ellen Brouwer                                     035-6216022 
Penningmeester Zuiderkruis        Harry Rörik                                        035-6945263  
Penningmeester Pieter Marits   Bep Spaanjaars                                035-6217315 
Onderhoud gebouwen                    Hans de Ruiter                                  035-6285015 
Beheer Diependaalselaan             Joke de Jong                                     035-6232564 
Beheer Schuttersweg                   Diederik de Bock                               035-6240334 
Groepsbegeleiding welpen            Gido van der Linden                         035-6216925 
Groepsbegeleiding bevers            Ineke Rörik                                          035-6945263  
Groepsbegeleiding verkenners     Nico van Leeuwen                              035-6231913 
Materiaalmeesters                       John de Jong                                     035-6858045 
                                                         Ronald Sloof                                      035-6239994 
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 
 

Telefoonnummers teamlTelefoonnummers teamleidingeiding  
Bevers                                             Herma van Ouwerkerk                      035-6215533 
Bevers Loosdrecht                         Liesbeth Rörik                                   035-6946473  
Pieter Maritshorde                       Erik Rosendal                                    035-6857196 
Albert Schweitzerhorde               Maarten Prins                                   035-6217017 
Neuweghorde                                  Antoon van ‘t Klooster                    035-5825540 
Sioniehorde                                    Anne Gerdien Prins                          0317-421918 
Ankerwacht                                     Ellen Reurings                                    0650-966511 
Bakboordwacht                              Pim van Os                                         0294-484856 
Pocahontaswacht                         Ronald Frank                                     035-6218383  
Wilde Vaart Antarctic                  Rob van Loo                                       035-7726116 
Matancastam                               Wouter de Jong                                 035-6217398 
Rimpelstam                                    Niels Brügemann                               0655-732860 
 
Telefoonnummer clubhuis Diependaalselaan                                        035-6219965 
Telefoonnummer clubhuis Schuttersweg                                              035-6237336 



 
 
Algemeen 
1e dinsdag van de maand               bestuursvergadering 
3e maandag van de maand            spelraad 
1e zaterdag van de maand              schippersraad 
2e zaterdag van de maand             krantenaktie WVA 
2e maandag van de 2e maand        welpenraad 


