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Van de redactie 
Het is me weer een fijn boekje geworden, die Belboei van jullie. Heet van de naald kun-
nen we jullie melden dat het WWW ofwel Winter Wandel Weekend weer errug geslaagd 
was. Zowel van de WV als van de verkenners een verhaal, mét foto’s.  
 
Spannend is het vooral ook rondom de sleper, kan een nieuwe worden aangeschaft, is 
het gevonden casco geschikt voor gebruik bij de Zuiderkruisgroep (je begrijpt dat zo’n 
sleper ontzettend stevig moet zijn, niet mag roesten, onbeschadigbare verf moet 
hebben, altijd moet starten, minimaal 50 vletten moet kunnen slepen en ruime voor-
zieningen moet hebben voor de leiding (wat dacht je van 6 kooien en een bar?). Maar, 
alle gekheid op een stokje. Ook al willen we niet meer dan een stalen casco met een 
behoorlijke motor erin, er blijft voorlopig nog een financieel gat gapen tussen budget 
en kosten… Wie toevallig nog 5.000 euro heeft liggen en het niet nodig heeft, maak 
het even over aan Harry, onze onvolprezen penningmeester. 
 
De boerenkoolfuif was ook weer een succes. De koks worden weer hartelijk bedankt 
voor de bewezen diensten. Echt klasse werk. Ook de optredens na de maaltijd waren 
een daverend succes. Zeker voor herhaling vatbaar! 
 
Ellen heeft de aanwijzingen die de leiding heeft gekregen tijdens de brandblusoefening 
op een rijtje gezet en daar kunnen we nu allemaal profiteren.  
 
Ook weer een nieuwe rubriek. We blikken terug op 30 jaar Belboei in de rubriek “Uit de 
oude doos…”. Leuk om weer eens terug te lezen.  
 
Dan ook nog een droef bericht. Na zo’n 10 jaar trouwe dienst zal je redactie niet meer 
je redactie zijn. We hebben besloten de computer aan de wilgen te hangen en zijn dus 
op zoek naar nieuwe creatieve geesten. Weest niet bevreesd, het is leuk, gezellig en 
inspirerend. Aanmelden bij: belboei@zuiderkruis.nl.  
 
Liefs, je redactie 
 

Copy- en verschijningsdata 
Nummer                 Datum inleveren copy                    Verschijning Belboei 
148                         12 april                                             + 25 april 
149                          7 juni                                                 + 19 juni 
150                         30 augustus                                  + 12 september 
151                          18 oktober                                      + 28 oktober 
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Van het bestuur 
Bij een water-scouting-groep verwacht je nu wat lamlendigheid: ze kunnen niet zeilen 
(de boten liggen binnen), ze kunnen niet op kamp (te koud), ze kunnen niet naar buiten 
(idem): droefenis alom. Maar niets is minder waar! Wanneer we de afgelopen periode 
bekijken, dan zien we een heerlijk bruisende groep. 
 
Neem nou het afgelopen weekend. Het Winter Wandel Weekend. Lang van tevoren ge-
pland, dus zonder kennis van het komende winterweer, helemaal in Veenendaal. Door 
de Stam leuk georganiseerd voor de wachten. Traject uitgezet, clubhuis gehuurd, ou-
ders gecharterd, auto’s geleend van thuis, en daar vertrok de hele bende vanaf de 
Diep, om na een glibberige rijksweg en een lange wandeling ‘s avonds laat bij de maca-
roni neer te zakken. Zo met alle wachten en de Wilde Vaart plus de leiding en de Stam 
bijeen te zitten in een afgelegen clubhuis in een besneeuwd landschap, dat heeft toch 
ook wel iets.  
 
Jammer dat niet iedereen opgewassen was tegen een lange wandeling door de sneeuw 
(dat wist je toch van tevoren?!?). Maar verder is -vrijwel- alles goed gegaan. Met uit-
zondering van wat deuken in moeders’ auto, maar goed. Gelukkig was daar thuis be-
grip voor (blij dat de inhoud van de auto ongeschonden weer terug kwam…).  
 
En uiteraard de boerenkoolmaaltijd. Een jaarlijks terugkerend evenement met alle on-
derdelen van de groep. Dat iedereen bijelkaar komt hebben we eigenlijk maar twee keer 
per jaar: op de groepsdag in september, waarop overgevaren wordt, en op de boeren-
koolmaaltijd. Een hele meute, soms goed, soms wat minder goed in toom gehouden 
door hun leiding, terwijl het menu tot aan het mandarijntje jaar op jaar hetzelfde blijft 
en nimmer verveelt. 
 
En verder moet er natuurlijk weer vanalles worden opgeknapt. Soms gepland 
(botenonderhoud), soms ongepland. Behalve hele verwarmingsinstallaties die vervan-
gen moeten worden na een beetje vorst hebben onze clubhuizen de laatste tijd regel-
matig belangstelling van buiten - en niet terwijl wij er zelf bij zijn. Helaas geeft dat, 
naast alles wat er verdwijnt (wat kan je nu pikken bij de Albert Schweitzer? Er ligt 
echt niets van waarde!) ook veel schade aan kozijnen, deurposten, drempels en luiken 
die vervangen moeten worden nadat ze er een koevoet tussen hebben gezet. Ik hoop 
dat het nu een beetje ophoudt, Martijn, want jij maakt de laatste tijd heel wat over-
uren om alles weer in orde te maken. 
 
Zodoende mijn verzoek aan iedereen: wie af en toe even tijd heeft om Martijn te hel-
pen - die jongen heeft het echt hartstikke druk met het afrennen van alles wat er de-
ze winter mis is gegaan in en om de diverse gebouwtjes. Een helpende hand die een 
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hamer vast kan houden kan hij goed gebruiken (martijn@zuiderkruis.nl) ! Liefst door-
de-week. 
 
En dan niet te vergeten de sleper-commissie. De goede oude Antarctic is verkocht, 
plannen voor een nieuwe zijn in een vergevorderd stadium (alleen zijn die dingen zo 
duur!!), maar eerdaags wordt dat wel wat. Misschien - als het allemaal een beetje 
mee zit - kunnen we er deze zomer al mee op pad. Ik ben benieuwd! 
 
Laten we er weer een mooi jaar van maken! 
 
Ruurt Stapel 
Voorzitter 
 
 
 
 
 

Nieuws van de Slepercommissie 
Een mogelijkheid voor de nieuwe sleper dient zich aan… 
 
De in de vorige Belboei aangekondigde sponsor actie heeft tot nu toe geen concrete 
resultaten opgeleverd. Hierdoor hebben we in januari besloten onze koers iets te ver-
leggen door op zoek te gaan naar bestaande casco´s. Zoals jullie misschien gehoord 
of op de site gezien hebben, is er inmiddels een casco gevonden, wat voor een groot 
deel aan onze wensen voldoet. Op korte termijn hopen wij het definitieve besluit tot 
aanschaf te nemen, waarvan wij jullie via een extra editie van de Belboei op de hoogte 
zullen brengen. Als laatste willen wij jullie vragen door te gaan met het zoeken naar 
mogelijke sponsors voor een motor, verf, hout, staal, transport, accu´s en wat nog 
meer nodig is om de nieuwe sleper in de vaart te kunnen nemen.  
 
Namens de slepercommissie, 
 
Pieter Schoonens 
035-6830107 
p.schoonens@freeler.nl  



Belboei 147, februari 2003, pagina 6 

(advertentie) 
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De moord op de Boerenkool fee 
Ja, we hebben hem alweer gehad die boerenkoolfuif. Dit jaar was er weer iets aan de 
hand, de boerenkool fee was namelijk vermoord!! Daarom hebben alle welpen geholpen 

om de daders te vinden. En dat 
was niet zo makkelijk. Het bos 
was helemaal volgesneeuwd, het 
was dus moeilijk om nog wat 
sporen te vinden van de daders. 
Gelukkig liepen er wat vreemde 
figuren in het bos rond die wel 
wat informatie hadden, ze ren-
den er alleen telkens vandoor en 
wisten eigenlijk niks over de da-
der. Ze hadden alleen wel goed 
opgelet op de tijd van de moord, 
ze hadden namelijk een aantal 
verdachten gezien.  

 
Ze waren ook allemaal op een andere plek op de tijd van de moord, dus daar kon het 
ook niet gebeurd zijn. Op die manier vielen er al een paar verdachten af. En op een 
aantal plaatsen vonden de welpen ook nog wat wapens. Maar het DNA dat op de wa-
pens zat kwam niet overeen met dat van de fee. Er was er nog maar één over. 
 
Maar er was een gek en die pikte de informatie van de groepjes weg, een boeman. De 
welpen lieten dit niet zomaar toe, ze verdeelden de informatie zodat de boeman maar 
een enkele keer wat te pakken kreeg. En dan moest 'ie wel heel hard rennen. 
Het was een grote en inge-
wikkelde zaak, maar de wel-
pen hebben bijna alle da-
ders kunnen identificeren. 
En ze hadden ook het nodi-
ge bewijsmateriaal. Dus nu 
kunnen de daders worden 
berecht dankzij de welpen.  
 
Welpen bedankt! 
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Uit de oude doos… 
Wat oud is en een rijke geschiedenis kent kan met een gerust hart gebruikt worden 
om af en toe eens te citeren. Wegzwijmelen bij de stoere verhalen van weleer. Uit de 
tijd van de houten rijksdaalder. Toen oma nog een meisje was. Toen Nederland nog 
werd geregeerd door de Spaanse koning. In de tijd nog voordat de Vikingen Engeland 
binnenvielen. Toen… 
 
We schrijven 1974, maart. Belboei nummer 1 is bijna klaar om gestencild te worden. 
Uit deze Belboei komen de volgende stukjes…  
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WinterWandelWeekend in WV-Versie... 
Nou mensen, daar ben ik weer, alleen nu niet meer voor de Poca, maar voor de WVA! 
Dus bij deze heb ik de eer om een stukkie te schrijven over het elk-jaar-terug-kerend-
ritueel: Het WinterWandelWeekend!!! Dit jaar van zaterdag 1 februari op zondag 2 fe-
bruari 2003! En natuurlijk vertel ik dit weer uit de gewéldige WVA-bevindingen… 
 
Dus het spektakel begon om 11:00 uur op de Diep aan de Diependaalselaan (ja, Duh-
hh!) 
We vertrokken vanaf daar met auto’s naar het overweldigende Amerongen, iets wat 
we toen we vertrokken natuurlijk nog niet wisten…  
De bagage moesten we achterlaten op de Diep, en die werd later naar een clubhuis in 
de buurt van Amerongen gebracht.  
 
Dus Michiel en ik hadden de eer om bij de vader van Daan in de auto te mogen, en als 
vanzelfsprekend zat Daantjuh daar ook bij! (ja, duhhh!) Dus we begaven ons in de rich-
ting van Utrecht, vervolgens op Veenendaal en kwamen zo dus in de buurt van 
Amerongen. Natuurlijk was de routewijzer weer op de eeuwenoude scoutingtraditie 
gemaakt, wat inhoudt dat het allemaal een beetje uitzoeken is en natuurlijk moet je 
daarvoor de nodige kennis van zaken hebben, die zelfs bij de leiding en de organisatie 
een beetje weg bleek te zijn… 
 
Maar na een tijdje zoeken en de nodige “keringen” (even ter verduidelijking: we hebben 
dus eerst in een veel te klein bospad gestaan, waar vervolgens de hele weg moest 
worden afgezet en geblokkeerd omdat we allemaal moesten keren. Daarna hebben we 
nog op een busbaan gestaan waardoor de eerste 2 en de laatste 2 auto’s ongeveer in 
het geheel op de weg stonden en het ook een heel geslalom was om voorbij het 

“zuiderkruispeloton” te komen…) te hebben 
gemaakt kwamen we uiteindelijk uit op een 
ander bospad dat uitmondde op een parkeer-
terrein van een restaurant. Vandaar uit gin-
gen we op pad. Er werden groepen ingedeeld en 
de hele WVA was 1 groep. Dus we liepen gezellig 
met zijn allen, inclusief de, zal later blijken, 
ontoerekeningsvatbare leiding. 
 
Na een eind gelopen te hebben bleek dat we bij 
het begin al fout waren gegaan en gingen we 
dus weer terug naar het beginpunt… Het zou 
de eerste keer van een lange reeks 
“verdwalingen” zijn, die ervoor zorgden dat we 
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in eerste instantie als laatste groep bij post 1 kwamen, maar zoals de WVA in elkaar 
zit, bleef dit niet zo. En natuurlijk kwamen we uiteindelijk bijna als eerste, met een hele 
verkennershorde achter ons aan bij het clubhuis “het Zwervershonk” (Ofzoiets in die 
richting…) Maar ja, dat foutlopen kwam natuurlijk niet uit de lucht vallen. Het was 
namelijk zo dat de weledelgeleerde figuren van de Stam, die de route hadden uitgezet, 
zo slim waren geweest om dit in de zomer te doen, en ja, wanneer het bos kaal is, en 
er ligt sneeuw, dan zie je wel eens een extra bospad liggen, of je laat juist een onder-
gesneeuwd bospad liggen. Vandaar dat dus de gemiddelde groep een stuk of 4 keer is 
misgelopen… 
 
Nou, we kwamen dus aan op het clubhuis waar we de nacht zouden doorbrengen, en 
daar konden we nog even een paar uurtjes sneeuwballen gooien, aanklooien en doen en 
laten waar je zin in had. Vervolgens hadden we een overweldigende scoutingmaaltijd, 
naar eeuwenoud recept: Macaroni!!! Alleen ja, waaruit bestaat Macaroni? Ik zou het 
niet weten… Maar wat ik wel weet, dat is dat er vlees in hoort te zitten. En wat mis-
ten wij in de macaroni, ja ik hoor je hersenen kraken van het denken… ,VLEES!!! Dit 
kon natuurlijk niet ongestraft blijven, dus vandaar dat we na het eten een geweldig 
proces hadden jegens de “kookstaf”, en nog een aantal andere zaken.  
 
Dus het proces. Ik weet het niet allemaal meer, maar 
er waren nogal wat zaken. Dus die van het VLEES, ook 
wij werden terecht gesteld omdat we de BE-geleiding 
mee hadden, die dus ontoerekeningsvatbaar waren en 
eigenlijk niet bevoegd waren om ons te BE-geleiden, en 
het lopen juist allemaal hebben tegengewerkt! Nou, 
dus wij hebben een geweldige straf gekregen!  
Wij (de WVA dus!) gaan volgend jaar het WWW organi-
seren! Dus koop maar alvast goede loopschoenen, en 
vooral voor de stam, een goede survival uitrusting!  
 
Nou, de processen waren geweest en de vonnissen geveld, toen gingen wel maar even 
met sneeuwballen op de BBW gooien, aangezien dit hun straf was. Ze hadden namelijk 
de hele middag in de MC Donalds gezeten en dat was aan hen te zien! 
 
Nou, later op de avond gingen de verkenners slapen en wij van de WVA gingen ff bij de 
leiding zitten. Dit was eigenlijk wel een beetje wat we die dagen gedaan hebben. Na een 
paar uur gingen de meesten wel slapen, van de leiding en de WVA, dus dat was het 
einde van de eerste dag, al was het natuurlijk al lang zondag… 
 
Verder gingen we de dag erop (in chronologische tijdvolgorde, tering, wat een moeilijk 
woord…) moeizaam opstaan, ontbijten (waar Daan nog een overheerlijk glas melk van 
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(advertentie) 

Eric (een ex-POCA-er, hé Eric!?!?!?!) kreeg), opruimen, nog meer opruimen, en tenslotte 
nog meer opruimen, totdat de eerste ouders hun verkenners op kwamen halen. Nou, 
dit was eigenlijk WWW 2003!  
 
Na een hoop gezeik op de stam willen wij ze natuurlijk wel heel hartelijk bedanken voor 
het TOP- WWW –KAMP!!! Bedankt!  
 
Greetz, 
B@rt (WVA) 
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10 vragen aan………Heleen van der Horst 
1. Wat is je naam, hoe oud ben je en bij welk onderdeel zit je bij de Zuiderkruis? 
Hallo, ik ben Heleen. Voluit: Helena Marie van der Horst. Ik ben twintig jaar en ik ben 
akela van de Pieter Maritshorde. 
 
2. Werk je, of volg je nog een opleiding en wat? 
Ik studeer Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam. Ik zit 
in mijn tweede jaar. De bedoeling is dat ik over anderhalf jaar Ba-
chelor of Arts ben. Daarna kan ik Master worden. Klinkt best tof 
he?! Voor mijn studie mag ik lekker veel lezen en ik weet bijna alles 
van grammatica. 
 
3. Waar woon je en wie zijn je huisgenoten / partner 
Ik woon in een studentenflat bij het Waterlooplein in Amsterdam. Samen met acht-
tien anderen deel ik een gang met twee douches en een gemeenschappelijke keuken. 
Dat is erg gezellig maar het is soms wel een rommeltje.  
 
4. Wat zijn je hobby’s naast scouting? 
Ik zit in het bestuur van Helios; studievereniging voor neerlandici 
(chique woord voor mensen die Nederlands studeren) Wij organise-
ren een studiereis, poëzieavonden en borrels. Ik speel ook contra-
bas in een studentenorkest. Mijn andere hobby’s zijn zeilen, lezen 
en hutten bouwen.  
 
5. Welke functie(-s) vervul je binnen de groep? 
Ik ben al vier jaar leiding bij de Pieter Maritshorde en nu twee jaar 
ook akela.  
 
6. Wat houdt dat in? 
Akela zijn is heel leuk omdat je dan tijdens het openen de wolvenkop mag vasthouden. 
Ik ben ook degene die nieuwe welpen installeert. Verder mag je als akela extra veel ver-
gaderen. 
 
7. Waarom zit je bij scouting? 
Ik zit bij scouting omdat ik me niet kan herinneren dat ik ooit niet bij scouting heb ge-
zeten. Nee, dat is een beetje flauw, maar ik ben als bever begonnen en heb het altijd 
erg tof gevonden. Tien jaar later zat ik bij de Wilde Vaart en toen vond ik het eigenlijk 
heel logisch dat ik leiding zou worden. Dat vind ik nog steeds want het is gewoon hart-
stikke leuk. 
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8. Wat heb je tot nu allemaal gedaan en wat zou je allemaal nog willen doen bij de ZK? 
Ik heb ongelooflijk veel gave dingen beleefd bij het Zuiderkruis. Hele spannende zomer-
kampen als welp (wisten jullie dat Erik toen mijn akela was?), een stoere doop bij de 
verkenners, zeilen in Friesland, boten bouwen van papier mache, winterhikes, twee we-
ken Zweden met de Wilde Vaart, noem maar op. Er gebeurden ook verdrietige dingen. 
Dat mijn vriendinnetje Suzieka plotseling dood was, vond ik het ergste. Ik heb al een 
hele carrière doorlopen bij het Zuiderkruis maar ik zou nog heel graag leiding willen 
worden bij de verkenners. Lekker boten krabben en schuren en dan als beloning weer 
een seizoen zeilen. 
 
9. Welke nieuwe vraag wil je aan de volgende persoon stellen? 
Mijn nieuwe vraag: wat is het populairste spel voor een beveropkomst? 
 
10. Ik wil graag in de volgende Belboei ...................... in deze rubriek zien omdat .......... 
Je raadt het al: lieve Herma, wil jij de volgende keer de vragen doen? Omdat je zo’n 
lieve bevermoeder bent.  

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

(advertentie) 
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Pocahontaswacht 
Hoi, ik ben Esther Heuvelink. Ik zit nu een half jaar bij de Poca en ik heb het idee dat ik 
er al heel lang bij z it want het is echt super gezellig. 
 
Het begon allemaal op een dag met voordelen en nadelen het voordeel was je hoeft 
geen uniform meer mee te nemen het slechte nieuws was het botenonderhoud is be-
gonnen. Schrobben, krabben, schuren, amoniakken (vreselijk stinkspul) en schilderen.  
Nu zijn de boten klaar en ze zien er weer heel mooi uit. Vind ik tenminste. Tussendoor 
deden we leuke spelletjes met onze spelleider Jochem. Er was altijd wel een bal in het 
spel. 
 
Op zaterdag 11 januari was er weer de jaarlijkse boerenkoolparty. We moesten op de 
Diep verzamelen. Het thema van de dag was muziek. We gingen op de fiets langs alle 
scoutinggebouwen. Het begon dus op de Diep. Fietsend naar de Schuttersweg waar 
onze eerste opdracht was: Je kreeg een lijst met muzieknummers. Daar moest je er 6 
uitkiezen. 
 
Dan met een dobbelsteen gooien. Het nummer 
dat je gooide, dat nummer moest je nemen om op 
het laatst aan het eind van de dag uit te voeren. 
Dan moest je weer terug fietsen naar de Diep om 
van karton instrumenten te maken die je op het 
eind weer kon gebruiken.  
 
Weer terug fietsen naar de Schuttersweg waar je een beetje je nummer kon oefenen 
met playbacken en een dansje of zo. Dan naar het Wilde Vaart gebouw waar je met 
eigen gemaakte instrumenten een liedje moest maken dat Ronald moest raden.  
Weer terug naar de Diep moesten we naar het welpenclubhuis maar daar eindelijk 
aangekomen was het al donker geworden en moesten we naar Groot Gooiland om de 
boerenkool te gaan eten. 

 
Helaas werd je goed in de gaten gehouden zodat je niet 
met eten kon gaan gooien. Maar dat hoefde ook niet want 
de boerenkool was best wel lekker en er was ook een lekkere 
worst bij. Daarna gingen we met de playbackshow beginnen 
waar bijna iedereen goed zijn best deed. Het was een gezel-
lige dag. 
 
Afgelopen zaterdag hadden we boten gemaakt van papier-
maché (ze hadden het geraamte vorig jaar al gemaakt). 
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Eerst ging iedereen als een gek kranten scheuren zodat de hele botenloods onder de 
krantensnippers lag. Daarna gingen we alles op de boten plakken en het is de bedoe-
ling dat ze op het laatst ook nog kunnen varen, maar dan moeten er nog wel wat la-
gen overheen, want anders zinkt de boot gelijk al. En dat is natuurlijk niet de bedoe-
ling. 
We gaan vast nog wel keer verder om de boot waterklaar te maken.  
   
Groetjes Esther 
 
 
 
 

Sint Nicolaasfeest 
Het Sint Nicolaasfeest voor de bevers en de welpen was in november een groot suc-
ces. De leiding heeft hard gewerkt om de Sint te helpen de juiste inkopen te doen en 
voor de welpen was er een mooi spel. Sint Nicolaas werd in een ‘strooiende, witte 
schimmel’ naar de plaats van bestemming gereden en ook de Pieten hadden er veel zin 
in. 
 
En vooral bij de Pieten groeit de laatste tijd het probleem. Eigenlijk niet zozeer het 
probleem als wel dat de Pieten zelf steeds groter worden. We zouden graag wat gr o-
tere pietenpakken maken. Wie kan mij helpen aan patronen van pietenpakken boven de 
maat 176??? 
 
ellen@zuiderkruis.nl  
 
PS ook een paar zwarte koltruien, die voor normaal dragen zijn afgeschreven,  
zijn van harte welkom! 

OEP - OPROEP - OPROEP - OPROEP - o 
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Simone gaat varen! 
Ja, het is zover, een meisjesdroom gaat in vervulling.  Simone van de Staak kiest het 
ruime sop. De lelievlet wordt ingeruild voor een echt schip, het mariniersschip HMS. 
“de Rotterdam”.  
 
Simone is al heel lang lid van het Zuiderkruis. Jaren geleden begon ze, als welpje, in de 
Pieter Maritshorde. Erik Rosendal herinnert zich dat nog als de dag van gisteren!  
Als welpje had ze het reuze naar haar zin, dus toen ze te oud werd voor deze groep 
voer ze over naar de zeeverkenners.  
 
En ook daar had ze een prima tijd. Want wat bleek? Het water was het wel voor haar!.  
Vooral het bevaarbare water van de Loosdrechtse en Kortenhoefse plassen.  
Is hier haar liefde voor het varen begonnen? 
 
Ze was er altijd, iedere zaterdag tijdens de gewone opkomsten, maar vooral ook op 
alle korte en langere zeilkampen. Als veertienjarige is ze met de hele groep mee ge-
weest naar het NAWAKA (NAtionaal WAter KAmp) in Roermond. Toch wel een hoog-
tepunt in haar verkennersbestaan. 
 
Na de verkenners ging ze over naar de “Wilde Vaart”. Ook hier heeft ze veel gezeild, en 
bij minder wind, geroeid en gewrikt. Zullen deze vaardigheden ook bij de Marine van pas 
komen? Als Wildevaarder is Simone met het hele stel naar Zweden geweest. Wat ze 
daar allemaal beleefd hebben, wil je niet weten, maar het “leren overleven” komt haar 
bij de Marine zeker van pas!  
 
Na vier jaar welp, vier jaar verkenner en twee jaar wilde-
vaarder, was het tijd om zelf leiding te geven aan een 
stelletje Zuiderkruizertjes. Simone werd leiding bij de 
Pieter Maritsgroep aan de Schuttersweg. Toen er afge-
lopen september een plekje vrij kwam als Akela bij de 
Sioniehorde was Simone meteen bereid om deze leiding-
gevende “functie” te aanvaarden.  
 
Een drukke periode volgde. Van maandag tot en met 
vrijdag studeren in Den Helder en zaterdagmorgen 
vroeg naar de Sioniehorde. En  ’s middags gewoon door 
bij de Pieter Marits. 
 
SIMONE, als leiding van de welpen heb je veel vrije tijd 
gegeven aan ons Zuiderkruis.  
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Openingstijden:
Woensdagmiddag 14.00 - 17.00 uur
Donderdagavond 19.00 - 21.00 uur

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

(advertentie) 

(Ouders vergeten wel eens dat leiding dit toch allemaal maar “voor niets” doet).  
Ik hoop dat jij op een leuke tijd terugkijkt. Ik denk dat ik namens alle welpen en hun ou-
ders spreek als ik zeg dat we je zeker zullen missen! Hartelijk bedankt !!!!!!! 
 
Wij wensen je een “BEHOUDEN VAART” en hopen je terug te zien op al die zaterdagen 
dat je weer in ons landje terug bent.  
(Trouwens, je blijft toch gewoon stamlid hè!).  
  
Wieke Broeders (welpenbegeleider) 



Belboei 147, februari 2003, pagina 19 

“In de Gloria” 
of: wat doe ik als er brand uitbreekt en beter nog wat kan ik doen om brand te voorkomen 

 
16 November jl was het zover: Fred Castein van de vrijwillige brandweer (en van de fir-
ma Tempo, die ieder jaar onze brandblussers controleert) kwam naar de Diep om ons 
een en ander te vertellen over brand blussen en om het ons ook daadwerkelijk te laten 
doen. Wat hij ons vertelde en wat ik van Ronald Frank nog aan brandpreventie-
informatie kreeg leverde onderstaande tips op.  
 
De heer Castein sprak niet over “in de brand vliegen” maar zo kort voor Kerstmis vond 
hij “in de Gloria” kennelijk ook een geschikte term.  
 
In het kort vertelde hij: 
� zo snel mogelijk allemaal naar buiten; 
� bel de brandweer (112);  
� rook gaat omhoog, dus als je niks meer kunt zien ga dan zo laag mogelijk langs de 

grond dan is de kans het grootst dat je nog wél wat ziet; bovendien wordt het 
daar het minst warm;  

� voel met je handen waar de scharnieren van een deur zitten: zitten ze aan jouw 
kant dan komt de deur naar je toe als-ie open gaat en anders gaat-ie van je af;  

� wees voorzichtig met deurkrukken: als er brand achter de deur is, kan de deurkruk 
heel heet worden; open die deur dan NIET;  

� als de brand achter de deur is, klap de deur niet in 1 x open: de vlammen zuigen 
dan mee; 

� houdt zoveel mogelijk deuren en ramen dicht: zuurstof ‘voedt’ de brand;  
� ga met z’n allen naar het ooit afgesproken verzamelpunt, tel de koppen en breng 

de kinderen in veiligheid; 
� ga niet meer terug naar binnen om de held uit te hangen: laat dat de brandweer 

doen, zij hebben de juiste kleding aan en de ervaring wat ze moeten doen;  
� zorg dat de brandweer weet waar ze moet zijn: zet iemand aan de weg om de aan-

dacht te trekken en om de weg te wijzen.  
 
Blussen 
� kijk welk blusmiddel waarbij past: een prullenbakbrand kun je waarschijnlijk met een 

emmer water blussen, een heel clubhuis in de fik: bel dan onmiddellijk de brandweer; 
� controleer of de brand echt gedoofd is, soms moet je met water nablussen omdat 

schuim of poeder de brand oppervlakkig voor het oog de brand blust, de brand on-
der de oppervlakte is dan nog wel degelijk aanwezig;  

� als je een brandblusser pakt, probeer dan ter plekke of hij werkt: als je er eerst een 
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eind mee gaat lopen en hij blijkt het niet te doen, dan ben je veel kostbare tijd 
kwijt; 

� branden ontstaan door problemen met elektriciteit niet met water blussen;  
� een blusser is in 9 seconden leeg: knijp hem dus niet in 1 keer leeg maar blus met 

korte stoten; 
� als een blusser gebruikt is, moet hij vervangen of hervult worden, meldt dit dus 

aan het bestuur;  
� als er een persoon in de brand staat kan hij of zij ook in een branddeken gewikkeld 

worden (zorg dat de vlammen van boven naar beneden gedoofd worden zodat ze 
niet uiteindelijk in het gezicht uitkomen);  

� ga aan de goede kant van het vuur staan (zodat de vlammen van je af waaien).  
 
Na deze theoretische kennis was het tijd voor de praktische kennis.  
Om de beurt konden we ervaren wat er gebeurt als je met een brandblusser aan de 
slag gaat. Dat er niks gebeurt als je de veiligheidspin niet losmaakt. Dat de vlammen 
alle kanten opschieten als je in het wilde weg gaat lopen spuiten (je moet rustig aan 
van onderen naar boven werken, beginnen met de vlammen die het dichtstbij zijn en 
van je af werken). Dat een schuimblusser een ander resultaat geeft als een poeder-
blusser. 
 
Al met al een leerzame ervaring die nog gevolgd gaat worden door ontruimingsoefe-
ningen waarbij de heer Castein ons ook nog een keer wil helpen door te laten zien wat 
er gebeurt als de gangen echt vol met rook staan. 
 
Brandpreventie 
Realiseer je dat er per jaar  25.000 keer brand uitbreekt, dat er ongeveer 100 men-
sen per jaar omkomen bij brand, dat er ongeveer 700 mensen min of meer ernstig ge-
wond raken en dat er een immateriële schade op ongeveer 13 miljoen euro ontstaat. 
Best een behoorlijke kans dus dat je er ooit mee te maken krijgt! 
 
Daarom: 
� ken het nummer van de brandweer;  
� weet waar de brandblussers zijn, waar de nooduitgangen zijn, spreek een verza-

melpunt af (onderzoek dit iedere keer als je in een voor jou vreemd clubhuis bent, 
juist dan kunnen er in paniek rare dingen gebeuren);  

� controleer of vluchtgangen vrij toegankelijk zijn, of er geen stapels troep in de weg 
liggen en of ze open kunnen; 

� speel geen spelletjes met de brandblussers (het onnodig leegspuiten van een poe-
derblusser is erg ongezond en levert ook grote schade op omdat het poeder aller-
lei materialen erg aantast);  

� houdt af en toe een brandoefening en vertel de kids wat ze wel en niet moeten 
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doen; 
 
Gevaarlijke situaties zijn:  
� het plaatsen van lampen, spots (of andere warmteverspreiders) dichtbij of tegen 

brandbare stoffen; 
� kortsluiting ten gevolge van ondeskundige montage, bijvoorbeeld onvoldoende iso-

latie, te dunne bedrading; 
� las- en snijwerkzaamheden, waarbij vonken vrijkomen;  
� het overschenken van vluchtige, brandbare vloeistoffen, waarbij dampen vrijkomen  

(explosiegevaar);  
� het drogen van textiel op of in de nabijheid van verwarmingsapparatuur; 
� roken (bijvoorbeeld in bed);  
� vergeten elektrische apparaten uit te schakelen of vuurresten van sigaretten te 

doven; 
� het leeggooien van asbakken in prullenbakken;  
� of (zoals mijn baas persoonlijk mocht ervaren) het op een hoop gooien van poets-

doeken waarin broei ontstaat en die dan vanzelf in de brand vliegen.  
� wees alert op dit soort zaken, doe er iets aan als je dat zelf kunt of meldt het aan 

het bestuur; 
 
Brandwonden > Eerst water, de rest komt later! 
Zorg eerst dat kinderen en je collega’s in veiligheid zijn voordat andere zaken aan de 
orde komen. Dat zullen moeilijke beslissingen kunnen zijn, maar blijf kalm en probeer te 
overleggen.  
 
Bij brandwonden is koel houden (nathouden) het allerbelangrijkst. Als er een douche in 
de buurt is, zet je iemand onder de douche als het om grote oppervlakten gaat; klei-
nere oppervlakten kunnen ook onder de kraan. Met redelijk koel water (zeker geen ijs-
koud water, dan raakt iemand binnen de kortste keren onderkoeld en niet met een 
keiharde straal). Maak je niet druk om kleren, die kunnen gewoon aanblijven, moeten 
zelfs aanblijven want als je kleding uittrekt, kun je de huid kapot trekken. Koelen is 
belangrijker. Bel zo gauw mogelijk om een ambulance of arts (112) en de ouders (!).  
Is er geen douche dan kan al het water uitkomst brengen, zelfs slootwater! 
 
Bij een brandwond groter dan 50 eurocent waarschuw je altijd een arts! En bij twijfel 
ook.  
 
Ellen Brouwer 
 
Meer weten? Er is vast wel iemand in je omgeving die een bedrijfshulpverleningscursus 
heeft gevolgd. In het lesmateriaal staat alles nog veel uitgebreider omschreven.  
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W.W.W. of wel het Winter Wandel Weekend 
Dit jaar is het WWW door de Stam georganiseerd. Zaterdag 01-02-03 kwam de lei-
ding tussen 10:00 / 11:00 uur op Diep. Daar werd nog even lekker gegeten en na wat 
bekers koffie was het  al snel 11:00 uur. De verkenners kwamen langzaamaan binnen 
druppelen. Toen zo’n beetje iedereen er was, was het even puzzelen wie er met wie mee 
ging rijden, maar dat was snel geregeld. Op naar het beginpunt.  
 
De route was goed te volgen, iedereen kwam op de zelfde plek uit. Helaas was dit toch 
niet de juiste plaats?! O, ja natuurlijk Links = Rechts. Foutje…..  
 
We zijn uiteindelijk toch op de goede plaats gekomen. We kwamen helemaal in de 
stemming want het sneeuwde goed en alles was al mooi wit. Nadat alle verkenners 
vetrokken waren met een strippenkaart route (nee, geen buskaart) en de WVA ook 
weg was kon de leiding ook gaan lopen. Jochem, Diederik, Erik, Daniële, Wouter, Basti-
aan en ik.  
 
Onderweg kwamen we regelmatig groepjes tegen die verdwaald waren, of niet echt op 
de goede weg waren. Nou ja, soms waren ze de weg op papier een beetje kwijt!!  Na een 
lekker stuk gelopen te hebben kwamen we op Post 1 aan. Door de goede sneeuw moch-
ten we daar een grote sneeuwpop maken. 
 
Op naar Post 2 door middel van bolletje pijltje en 
kruispunten routes. Het was weer een leuk stuk lopen 
met bijna onmogelijke maar leuke paden. Op post twee 
kregen we lekkere (warme) Cola of Fanta. Vandaar 
mochten we verder met een mooie lap tekst.  
Dat was even goed lezen , ja we zaten toch wel goed. 
Het werd witter en witter. Er lag een akker aan onze 
rechter kant en nu maar het paadje zoeken. Dat was 
lastig. Alles wit, maar het moest hier wel ergens zijn. 
Het was inmiddels donker geworden, waardoor het nog 
moeilijker te zien was waar je liep.  
 
Kraak kraak krak, daar liepen we over  een bevroren plas gelukkig lag er niet veel water 
onder. Op post 3 aangekomen kwam het einde inzicht. Nog even een oliaatje plaatsen 
op de kaart en toen wisten waar we moesten zijn. Om 19:00 uur waren we op het club-
huis.  
 
Daar hebben de verkenners hun bedden uitgestald en zijn daarna gaan eten. Heerlijk 
Macaroni op zijn vegetarisch.  
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Er waren vandaag wel wat blunders gemaakt. Het was tijd voor een goede rechtszaak.   
Even voorstellen. Onze aanklager Heleen had 4 zaken voor de rechtbank. Verdedigers 
Margot en Jochem hadden de lastige taak om iedereen te verdedigen.  
De jury: Sander, Rik, Rick en Simone 
Advocaten: Erik, Wouter en  Ronald   moesten het zooitje in goede banen leiden. 
 
Om het kort te houden zijn hier de zaken en de uitspraken. Er werden behoorlijke plei-
dooien gehouden.  
 
Zaak 1 
De inkopers van het avondeten van dit weekend, Sander en Laurens waren het vlees 
voor in de macaroni vergeten !!  
Uitspraak:       schuldig  
Straf:               een jaar geen vlees eten tijdens kampen.  
 
Zaak 2 
De bakboorders  
Waren met een auto naar post 1 gebracht, en zijn ook  bij McDonalds geweest.  
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Uitspraak:      schuldig  
Straf:              een sneeuwballengevecht tegen de Ankerwacht (5 min.) 
 
 
Zaak 3 
De Poca het groepje van Josse  
Ze waren tussen post 2 en 3 verdwaald en zijn opge-
pikt door een andere scouting groep. Die groep heeft 
ze  toen de weg gewezen en ze zijn toen rechtstreeks 
teruggelopen naar het clubhuis.  
Uitspraak:      schuldig  
Straf:              zondagochtend corvee 
 
Zaak 4 
De Wilde Vaart 
Zij hadden hun begeleiding bij zich. Wat een watjes!?Als excuus gebruikten ze dat de 
begeleiding het ze extra moeilijk heeft gemaakt. Ze wilden een extra uitdaging!! Ook 
gaven ze zelf aan niet toerekeningsvatbaar te zijn (klopt ook nog volgens ons).  
Uitspraak:      schuldig  
Straf:              met straf vermindering, omdat ze zeker niet toerekeningsvatbaar zijn.

En rekening houdend met het geschreeuw dat ze niet weer in een 
dwangbuis wilden, kregen ze de volgende straf. Volgend jaar mogen de 
wildevaarders het WWW uitzetten. Aan de reacties te zien is dit eerder 
een straf voor de verkenners die volgend jaar de tocht moeten lopen., 
maar dat zien we volgend jaar wel weer. 

 
Toen was het de hoogste tijd om naar bed te gaan. De laatsten sliepen om 3:30 uur.
Zondag even uitgeslapen en nog wat geklooid in en om het clubhuis. Om 13:00 uur 
werd iedereen weer opgehaald. 
 
Ik wilde namens alle Verkenners, Wilde Vaarders en Leiding de Stam bedanken voor dit 
gezellige en leuke kamp.  
 
Groeten Ronald (Poca) 
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Verhuisberichten en cyberinfo 

Erik Rosendal & Shirley Fiene 
Geert Grootelaan 99 
1216 LS Hilversum 
035-6288045 
rosendal16@zonnet.nl  
 
 

Ester van Leeuwen gaat bij  
haar Ramon wonen en verlaat dus haar kamer in Utrecht.  

Per 1 februari is haar adres: 
Kurkstraat 45  

1561 RB  Krommenie 
075-6280343  

06-44772210 
 

“Het klinkt verder weg dan het is dus  
jullie zullen me nog vaak genoeg zien  

hoop ik!! tot gauw, liefs Ester” 
 
 

Maarten Prins meldt 
“IK BEN WEER HET HUIS UIT!!!!!!! 
Ik ga verhuizen naar:  
Toulonselaan 130-1 
3312 EW Dordrecht” 
 
 

Karel van Voorst Vader 
Is ook verhuisd.  

Van Hoornekade 191 
3554 AV Utrecht  

0611-413319 
karelvvv@dds.nl of karel@zuiderkruis.nl  



Belboei 147, februari 2003, pagina 26 

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

8 maart 
12 april 
10 mei 
14 juni 

5 juli --> eerste weekend zomervakantie (en 1e weekend van de maand, i.p.v. 2e week-
end zoals gewoonlijk) 

 
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                035-7720131 
Pim Dorrestijn            06-24284220 

(advertentie) 
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Telefoonnummers bestuur 
Voorzitter                                        Ruurt Stapel                                       035-6242471 
Secretaris                                        Ellen Brouwer                                      035-6216022 
Penningmeester                               Harry Rörik                                          035-6945263 
Onderhoud gebouwen                       Martijn Haringman                              0650-640445 
Beheer Diependaalselaan                Joke de Jong                                       035-6232564 
Beheer Schuttersweg                       Herma van Ouwerkerk                          035-6215533 
Groepsbegeleiding welpen                 Wieke Broeders                                   035-6234006 
Groepsbegeleiding bevers                Dorien Meester                                   035-6215361 
Groepsbegeleiding zeeverkenners    Ben van Hengstum                              035-6236766 
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 teamleiding 
Bevers                                              Herma van Ouwerkerk                          035-6215533 
Pieter Maritshorde                          Heleen van der Horst                          035-6219927 
Albert Schweitzerhorde                   Rick Stapel                                          035-6242471 
Neuweghorde                                   Guno Heitman                                     035-6230543 
Sioniehorde                                      Simone van de Staak                      035-6238522  
Ankerwacht                                      Erik Rosendal                                      035-6857196         
Bakboordwacht                                Wouter de Jong                                   035-6217398           
Pocahontaswacht                           Ronald Frank                                       035-7726973 
Wilde Vaart Antarctic                     Wouter Klein                                        035-7720131  
Matancastam                                 Laurens van Wageningen                035-6284829  
Rimpelstam                                     Niels Brügemann                                 0655-732860 
 
Telefoonnummer clubhuis Diependaalselaan                                               035-6219965 
 
Website Zuiderkruisgroep                www.zuiderkruis.nl 
Webmaster                                      Danny van der Linden                           035-6839850 
Postmaster                                     Ben van Hengstum                              035-6236766 



 
 
 
Algemeen 
1e dinsdag van de maand               bestuursvergadering 
1e zaterdag van de maand              schippersraad 
2e zaterdag van de maand             krantenaktie WVA 
Op afspraak                                  akelaraad 
Op afspraak                                  spelraad 
 


