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Van de redactie. 
We zitten alweer aan Belboei nummer 160. En het zal nog wel ff doorgaan. Onze 
verwachtingen waren niet zo hoog. Toen we begonnen waren bleef onze mailbox maar 
volstromen. Goed zo jongens. 
 
In deze Belboei zul je weer heel wat verschillende inzendingen aantreffen. 
Uiteraard staat er het nodige in over de doop van de sleper. Maar we hebben ook bijna 
van ieder onderdeel een stukje. Bij de een wat meer tekst dan de ander. 
 
Afijn, we hebben de pizza weer verorberd, en met gevulde magen zijn we aan het knippen 
en plakken geslagen. Wij vinden het weer mooi geworden hoor. 
 
De vorige Belboei is voor ‘t eerst via internet naar de drukker gestuurd. Behalve het 
lettertype wat we niet goed hadden meegestuurd, is dit prima gelukt. Deze keer dus 
weer! Joke zorgt als vanouds voor het ophalen, stickeren en versturen van alle 
Belboeien. Waar ze de tijd vandaan haalt weten wij niet, maar we vinden het geweldig!  
 
Een aantal onderdelen vertelt wat ze hebben gedaan toen het zo 
enorm gesneeuwd had. De Albert Schweizer Horde laat ons juist 
weten wat zij laatst op een zonnige dag hebben uitgevoerd. 
Vinden wij hartstikke leuk om te lezen natuurlijk, al die verhalen 
over het weer. 
 
Om jullie nu de kans te geven je programma aan te passen op het 
weer, hebben wij vast de weersverwachting voor de komende twee maanden in deze 
Belboei gezet. Hebben we zelf van Pietje “ont moarn” Paulusma gekregen. Lees verder 
op pagina 29. 
 
Ook de stam heeft z’n beste paard voor gezet... euh, z’n beste been uit de stal... euh, 
nou ja: De stam is goed bezig. We kunnen dit jaar al voor de tweede keer lezen waarmee 
zij hun zaterdagavond vullen. Uiterst vermakelijk! 
 
De prijsvraag die we hebben gestart voor het verzinnen van een nieuwe naam voor ons 
Loosdrechtse clubhuis, heeft tot nu toe het zinderende aantal van… nul inzendingen 
opgeleverd. Misschien was het toch niet zo’n goed idee. Hier stoppen we dus maar 
mee. Mocht je nu toch nog een ingeving krijgen: Laat maar horen, wij sturen ‘m door! 
 
De redactie. 
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F I N A N C I E E L A D V I E S B U R E AU

ADVISEUR SPAAR- EN PENSIOENVOORZIENINGEN, HYPOTHEKEN EN ASSURANTIEN

Indien u een deskundige gesprekspartner zoekt, die u behulpzaam kan zijn
bij het oplossen van uw financiele vraagstukken, waaronder:

Neemt u dan contact op met Rolph P.W. Schmidt voor een orienterend gesprek.

Brinkzicht 22a, 3743 EX  Baarn, telefoon 035-5489090, telefax 035-5489091

(advertentie) 

Van het bestuur 
 
Terwijl ik dit schrijf zit ik te wachten om geïnterviewd te worden voor 
de radio. Voor de omroep Wijdemeren, in hun nieuwsrubriek op zondagochtend. Niet 
echt het 8-uur-journaal, maar toch leuk. Want we staan weer in de belangstelling! 
Met afgelopen week al diverse stukjes in de Gooi- en Eembode en de Gooi- en 
Eemlander slagen we er toch maar weer in om wat aandacht te krijgen! 
Maar wat is er dan zo spannend? 
 
Uiteraard is de aanleiding voor die media-aandacht de doop van onze nieuwe sleper 
“Invicta” op 2 april. Nadat de ouwe trouwe Antarctic 3 jaar geleden de geest had 
gegeven zijn we er met vereende krachten in geslaagd om een nieuwe sleper uit te 
denken, te laten maken, naar Hilversum te brengen, af te bouwen, te schuren, te 
schilderen, te water te laten, en nog te betalen ook! Tijdens de doop heb ik daarvoor 
Willem van Diest, Pieter Schoonens, Ron Klaui, Ronald Frank, John de Jong en onze 
eigen Ellen al uitgebreid in het zonnetje gezet, met al die anderen die er de afgelopen 
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tijd aan hebben gewerkt, maar ze verdienen het om hier nogmaals genoemd te worden. 
Want die sleper ligt er nu dan toch maar! Knap werk! 
 
Het was dan ook een prachtige dag, die 2e april. Schitterend weer (een waar wonder, 
zo vroeg in april), een grote opkomst, perfecte organisatie, een stralende sleper in het 
water, een gezellige wacht die precies op het juiste moment aan komt dobberen (daar 
doen we het allemaal voor, weten we nog?), een vriendelijke wethouder, lekkere hapjes 
(Joke, nog bedankt!), wat willen we nog meer? Dan blijkt toch maar weer de energie die 
zo’n groep als de onze bijeen kan brengen, met vele handen die licht werk maken. We 
hebben ons weer van onze beste kant laten zien! Niet in de laatste plaats dank zij 
Paulien, natuurlijk, die de dag perfect georganiseerd heeft, en die die pers 
gemobiliseerd had. 
 

Maar wat kwam er dan nog meer ter sprake op de radio en in die stukjes in die 
kranten? Dat was iedere keer weer: onze nieuwbouw in Loosdrecht. Want dat gaat nog 
niet echt vanzelf. 
Sinds een jaar weten we dat we weg moeten vanaf onze stek bij de brandweer (en al 
eerder van de Laan van Eikenrode). De gemeente geeft ons daar een stukje land voor 
terug — maar zijn wij daar wel zo blij mee?  
 
Aanvankelijk waren we daar wel redelijk tevreden over, maar inmiddels vragen we ons 
toch af of we ons niet een oor laten aannaaien: wij een stukje gras, en de gemeente 
twee locaties waar ze veel geld voor kunnen maken. Oftewel: de gesprekken met de 
gemeente zijn wat verhard van toon, en we proberen er nog wat meer voor de groep uit 
te halen. Volgende week gaan we weer met de wethouder praten, en wie weet wat er uit 
de bus komt. Ik hou U op de hoogte! 

Ruurt Stapel, Bestuursvoorzitter. 

Rrrrrradio Rrrrrruurrrrrt ! 
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Onze Invicta vlak voor de doop en de onthulling van de naam. 

Doop van de Invicta 
 
Mede dankzij het mooie weer dat Paulien geregeld had {als je man bij het KNMI werkt 
dan kan dat kennelijk ;) }  was het op 2 april een hele mooie dag. 
Ik ben die dag volop in het zonnetje gezet en ik kan niet ontkennen dat dat een 
prettig gevoel was. 
 
Maar... als ik het alleen had moeten doen was die sleepboot nu nog lang niet klaar 
geweest en of-ie ooit gevaren zou hebben durf ik best te betwijfelen. 
De Invicta is er gekomen omdat er heel veel mensen een financiële bijdrage hebben 
geleverd en omdat er heel veel mensen met heel veel inzet hebben samengewerkt. 
Ruurt heeft iedereen bij de doop al bedankt en die dank wil ik bij deze aanvullen met 
mijn eigen dank. Ik kijk terug op een tijd van gezellige avonden die best voor herhaling 
vatbaar zijn. 
 
Ellen Brouwer 



Belboei 160, april 2005, pagina 7 

En zo ligt het schip er nu dus bij. Schitterend! De belangstelling voor de doop was 

Hier werd (een flinke poos geleden) op de werf nog hevig aan de Invicta gebouwd. 
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 Matanca Stam 
 
De Zuiderkruisgroep bezit ook een heuse Matancastam, en die bestaat uit een echte 
Daan, Sander, Karel, Simone, Jelle, Roos, Linda, Heleen, Rik, Martin, Bart, Laurens, 
Michiel, Margot, Mark en Rick. In het belang van de wetenschap en omdat het simpel-
weg beter is, zijn de namen vaak niet geheel kloppend. Iedere overeenkomst van naam 
berust op louter toeval en achterklap, en de auteurs zijn dus niet aan te vallen wan-
neer namen met die van werkelijk bestaande (stam-)figuren overeenkomen. 
 
Op een zaterdag, zoals iedere zaterdag zou kunnen zijn, toen ook de veler laatkomers 
eindelijk aangekomen waren, kon het stamprogramma dan ook eindelijk beginnen. Na 
een kritisch kringgesprek, geleid door stamhopman Laurens, waarin de officiële 
“Matancastam gele scouting kaart” uitgedeeld werd aan de telaatkomers,  begon de 
doodnormale stamopkomst.  
 
“Wat zullen wij gaan doen?” Vroeg Übermatancastanstamhopman Laurens. 
“Meester!” zei Martin, “Laten we gaan voetballen!” “Is dat inspanning?” vroeg Über-
matancastanstamhopman Laurens? “Neen! Iets anders!” “Laten we gaan maxxen?” 
“Later”, besliste meester Laurens. “ Wij gaan nu een eikrijtspel doen.” “Hoe gaat dat, 
meneer?” vraagt Daan. Nou het gaat zo: Ieder team heeft 3 eieren, en maakt met 
krijt een moeilijke doch educatieve doch onuitputtende tocht, en na exact 46 minu-
ten zetten zij een punt. Op die plek zetten zij binnen een straal van 23 meter de 3 
eieren. Hierna met kloeke pas teruglopen, en dan kan het spel beginnen! Het team dat 
na het lopen van de tocht met de 3 eieren als eerst terugkomt, heeft gewonnen! En 
zo geschiedde, en omdat het eerste team een ei had laten vallen én de eieren in de 
brievenbus, het stoplicht en de Tsjaffer auto níét vond, won het tweede team dit spel. 
Zij vonden het ei in de eend en de bak namelijk wel. 
 
Het eerste team restte niets dan eeuwige roem, 36 dagen lof en een stenen stand-
beeld, welke nu reeds onder de wasbak geplaatst is. Hierna begon het ware stampro-
gramma pas echt, waarin na een heuse dartmarathon, maxmarathon, alle leden ver-
zadigd en verzopen besloten dat de avond nog niet volledig zeide. Überstamhopman 
Laurens zei: Laten wij (de ware stamleden die nog over zijn) alhier gaan Dynablaste-
ren, afgewisseld door een spel Lingo! 
 
Hierna ging een de helft van de stam naar huis, de andere helft naar de stam en de 
overigen bleven toen nog in het clubhuis achter, om te gaan schaken. 
 
En toen was het weer op naar de volgende zaterdag, de volgende stamopkomst…… 
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(advertenties) 
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WVA 
Het was een koude, besneeuwde 5 maart toen de WVA ging boogschieten. Dit is 
eigelijk iets wat ieder jaar word gedaan, maar de afgelopen 2 jaar ff niet, waarom niet 
zal je denken!? Ik heb geen idee!! 
 
Maar daar gaat het ook helemaal niet om in dit stukje. Goed we zijn dus wezen 
schieten bij de Nederlandse Vereniging van Traditionele Handboogschutters in 
Hilversum. Omdat het gesneeuwd had was het niet echt makkelijk om er te komen, de 
vereniging ligt namelijk ergens aan het einde van een geasfalteerde weggetje langs een 
rij sportvelden waar toevallig niet gestrooid was. 
 

Na dat deze redelijk 
moeilijke weg kwamen wij 
aan in een warme 
vereniging. Hier werden 
wij verwelkomt door 3 
begeleiders waar ik 
(helaas maar waar) de 
naam even van vergeten 
ben, deze zouden ons 
wat vertellen over het 
boogschieten en ons 
zelf ook laten schieten, 
ook Pauline zou ons 
gaan helpen bij het 
schieten omdat zij zelf 

op schieten heeft gezeten dus zij zou ook helpen waar ze kon. 
 
Toen iedereen er was (bijna iedereen wand Josse had problemen met zijn fiets en 
Ester was bij hem gebleven, ook Jochem was later) werd ons uit gelegd wat de 
bedoeling was en welke boog iedereen moest hebben (ja, je hebt namelijk rechts 
handige en links handige bogen). Er werden wat vaste regels verteld zo als niet 
schieten als er nog iemand op de baan loopt of andersom en er werd uit gelegd hoe 
dat schieten wel eigelijk in elkaar zat, tegen het einde van deze uit leg kwamen de drie 
overige binnen druppelen. 
 
Na dat ook zij snel waren bij gepraat mochten wij proberen om een doel te raken, dit is 
en blijf (vind ik zelf) toch moeilijker dan je denkt, er werd dan ook redelijk vaak mis 
geschoten en sommige pijlen kwamen niet eens in de buurt van het doel, maar er 
waren er ook zeker een aantal die wel in het doel terecht kwamen. Hoe langer we 
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schoten er meer pijlen in de doelen werden geschoten. 
Even een korte pauze en weer door, naderhand werd 
iedereen er wel beter in (dit is eigelijk van zelf 
sprekend) maar ik hoorde ook wel van een aantel 
kanten de klachten over pijn, dat de pees zo in hun 
vingers sneed, mietjes. 
 
Na ja zo hebben we een aantal uur geschoten en 
nadat iedereen eigelijk zo iets had van we stoppen er 
maar weer eens mee bedankte we de begeleiders 
hartelijk en gingen we er weer vandoor. Omdat er 
sneeuw lag werd er natuurlijk een sneeuw ballen 
gevecht gehouden, zucht hoe voorspelbaar. Na ja nog 
even een foto als aan denken en weer de gladde weg 
terug glibberen, hij was wel minder glad dan op de heen 
weg. 
 
Na ja daar na zijn we nog naar ons clubhuis in Loosdrecht gegaan en hebben zo daar 
ons ding gedaan, wat eten, een beetje hangen sommige van ons moesten al weer 
vroeg weg omdat ze naar CWO moesten, maar ja wat moet, dat moet. 
 
En zo is weer 1 van onze WVA opkomsten voor bij gegaan, en ik kan jullie vertellen dat 
ik wel eens saaiere opkomsten heb mee gemaakt en dat ik het je zeker aan beveel om 
(als je bij de WVA zit) zelf ook een keer een schiet opkomst te regelen. 

 
 
Made bay Iris 



Belboei 160, april 2005, pagina 12 

Mijn eerste dagen op scouting  ^_^  
  
Ik weet niet of jullie het wel interessant vinden, maar ik vertel lekker toch over "Mijn 
eerste dagen op scouting". Maar eerst mijn dag bij de WVA.  
  
Mijn dag bij de WVA -->  
Eerst gingen we boodschappen doen om cake te bakken, en daarna gingen we het 
bakken (met roze kleurstof!). Alleen iemand had de oven te hoog gezet en toen waren 
alle cakejes bijna verkoold.  
Ik ben niet bij de WV omdat ik op een tafel moest staan, en toen 3 rondjes moest 
draaien en mijn achterhoofd laten zien. Aan mijn achterhoofd zagen ze dat ik eigenlijk 
helemaal niet geschikt was voor de WVA en toen werd ik afgekeurd.  
  
Mijn eerste dag (bij de poca) -->  
Ik ging bij de poca kijken. Ik vond het een gestoord zooitje, maar wel gezellig.  
We gingen (Weet je hoe ontzettend niet interessant dit is:P) botenonderhoud en een 
paar spelletjes doen. Het spelletje dat ik heel tof vond (maar eigenlijk toch niet want 
Guno had het verzonnen) was dat je over de  grond moest rollen met iemand er boven 
op en zo moest je naar de overkant van het lokaal rollen. Het was heel gezellig.  
Voor de rest was het ook gezellig hoor :D.  
  
Zaterdag was mij eerste dag op het water (van Guno moet ik die van vorig jaar 
vergeten, toen ik gewoon een keertje kwam kijken samen met Rosa en.....SASJA :D ) 
alleen konden we niet zeilen :(. We hadden niet genoeg tijd daarvoor, omdat de doop 
van de sleper daarna was. Toen hebben we alleen gewrikt en geroeid. Sasja kan vooral 
heel goed roeien, alleen niet als ze moet lachen. Guno kan ook heel goed zien of Sasja 
weer lacht, want dan gaat het roeien heel fout.  
Ze kan ook heel goed wrikken, vooral als ze om wil draaien, want dan draait ze eerst 2 
rondjes ("er was heel veel tegenwind hoor!!"). 
De doop van de sleper vond ik trouwens verschrikkelijk saai, maar ik sta nu wel heel 
leuk in de krant :P.  
  
Sinds een paar dagen zit ik nu officieel op scouting, en ik ben verlopig ook niet van plan 
om er af te gaan. 
  
DikkeZoen van Roos en,,,, SASJA!!! :D 
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Ankerwacht zaterdag 10 april 
 
's Ochtends is de Ankerwacht verzameld bij het clubhuis. 
 
Eerst is er een groepje verkenners geïnstalleerd en daarna zijn we op de fiets richting 
Kortenhoef gegaan. Nadat we de boten hadden opgetuigd zijn we door de nieuwe 
sleper de plas op gesleept. 
 
Er stond een prima zeil wind en we hebben heerlijk kunnen zeilen. Nadat iedereen 
bevroren was zijn we voor de wind over het kanaal terug gevaren en waren we voor de 
regen weer in Hilversum. 
 
's Avonds was er CWO 1 en 2 examen. Hierbij waren er vragen over voorrangs regels op 
het water, zeilstanden overstag gaan en knopen. 
 

(advertenties) 



Belboei 160, april 2005, pagina 14 

Sioniehorde 

‘Door wéér en sneeuw!’ 
 

 
Zoals jullie misschien allemaal wel weten, heeft het voor 
de eerste keer in decennia weer eens écht gesneeuwd in 
Nederland. Zo erg dat er meteen weer een verbod op 
de visvangst is gekomen, zo erg dat de kinderen wel-
licht niet meer naar school konden… Maar wie zijn de 
bikkels, en wie gaan er wél door in wéér en sneeuw… 
Dat zijn wij: wij van de scôting!  
 
 
 
Het was weer zover… Zaterdag 5 maart, 9 uur in den vroegen morgen. Ik stap op 
mijn Fahrrad om naar mijn weledelgeleerde collega Martin te rijden. Nadat ook hij 
weer op de fiets gestapt is, zijn we -zoals altijd- boodschappen gaan doen bij de 
plaatselijke Super de Boer, oftewel de KoMarkt (ofzoiets…)! 
 
 
We vervolgden onze weg door de barre kou naar het houten huisje ver in het bos. Ons 
altijd even knusse en warme (als de kachel het doet…) Eikenlaangebouwtje! 
 

 
 

Daar aangekomen, stond Rik al te wachten. Deze dag 
was een bijzondere dag. Zoals al verteld kwamen er 
vanuit het hoge noorden winterse buien ons land 
inzetten, én we hadden vandaag een gast-leiding: 
Mirjam (van Scoutinggroep De Burcht). 
Helaas kon Hennie deze opkomst niet komen..! (wie 
begrijpt dit??) 

 
 

 
 
Openen, en natuurlijk begonnen we daarna met iets wat alleen maar kan als het 
sneeuwt: een sneeuwbal gevecht. Eigenlijk iets wat de hele opkomst niet is gestopt, 
maar ok… 
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Ook hadden we het programma mooi aangepast aan deze 

mooie pittoreske omgeving. We gingen namelijk de elf-
steden-tocht lopen-rennen-kruipen-spelen-doen.  

 
 
 

 
 

 
 
Allereerst door Sneek, daar moesten de kinderen zoveel mogelijk ijspegels van de ge-
bouwen afgooien, want tja… anders kon je niet naar binnen he, en die dingen zijn na-
tuurlijk levensgevaarlijk! 
 
Daarna door naar de volgende stop: Leeuwarden, waar er een fikse sprint werd getrok-
ken van de ene stempelpost naar de andere! 
 
 
Maar na het harde zwoegen in Stavoren, waar een vette wedstrijd werd gehouden wie 
de mooiste en grootste sneeuwpop kon maken, was het tijd om gezellig met zijn alleen 
rond de centrale verwarming te gaan zitten. Niet te vergeten met een ‘warme’ kop 
limonade, en koek! 
 
 
Na deze lange rust, gingen we door met het sleetje rijden. 
Dus we zijn met zijn alleen naar de rocky mountains van 
het Corversbos gegaan, en hebben daar de natuur 
overwonnen met onze geïmproviseerde sleeën.  
 
 
 
Uiteindelijk hebben gelukkig al onze lieve welpjes de moeilijke barre toch afgelegd, en 
zijn ze allemaal weer heelhuids terug naar huis gekeerd!  
 
Groetjes, 
B@rt (Sioniehorde) 
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Neuweghorde 
De Neuweghorde heeft weer alle creativiteit aangewend om de Belboei stevig te laten 
concurreren met de gerenommeerde puzzelboekjes, en de Lonely Planet serie. Op de 
volgende pagina’s staat het resultaat. 
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Tim 

 
 
 
 
Begin in het midden en maak 
een woord. Maar de vakjes moe-
ten aan elkaar plakken. 

Waar staat het woord “regen”? Je mag met bochten. 

A F T R P       
T H V S H       
I X R E Z       
M N E G A    Daan   
A B L K U       
V O Q S J       
C W D IJ A       
K N S T E       

E N R S Z Y M N O P S T A B R N A U  gaas letten 
L E P E L K N P E P E R C D N L A R  nat weken 
R L O T O E O N E P E R L I T S L S  loto lopen 
N E C B P D A N A L E T T E N IJ I R  weg een 
E Q A P X X L O P E N E P O Q H K Z  red iji 
F G E R E R D E N L S O F N M L R X  plaag pop 
G N J N S N E K T A R P U G R H S X  neppen lepel 
H V U T A E N K A P T E W S A T T P  repen dek 
I W X D A K R G N K N R X R X A Z O  nektar peper 
R Y K P O E E N E L R N T Z T S L P  is het 
E Z I M N W I N V E N E E A B U W P  nee open 
D I S H E T S T U W N P W I R E T L  harten stil 
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10 vragen aan… Guno 
1. Wat is je naam, hoe oud ben je en bij welk onderdeel zit je van het Zuiderkruis? 
Mijn naam is Guno (af en toe zelfs Groeno). Ik ben leiding van de engeltjes (ahum) van 
de Pocahontaswacht, dat is erg leuk. Tegenwoordig schijn ik mezelf zelfs schipper ofzo 
te mogen noemen. Verder zit ik ook al bijna een jaar bij de Rimpelstam, waarvan we 
binnenkort de eerste opkomst hebben! 
 
2. Werk je, of volg je een opleiding en wat doe je dan? 
Ik werk (of eigenlijk: ben aan het afstuderen) bij een it-bedrijfje in Utrecht, en ik zit op 
school aan de Universiteit van Utrecht. Hier doe ik de opleiding Informatica. Om 
precies te zijn de  Masteropleiding Software Technology. Komende zomer hoop ik dit 
allemaal af te ronden, en daarna zie ik wel wat ik ga doen... Maar wat ik dus eigenlijk 
vooral doe is met computers prutsen enzo. 
 
3. Waar woon je en wie zijn je huisgenoten? 
Ik woon nu nog bij mijn ouders en mijn zusje in huis (met de nodige huis- en andere 
dieren erbij) maar als alles lukt ga ik over iets van een maandje verhuizen naar een 
eigen kamertje in het centrum van Hilversum. De oplettende lezertjes hadden in de 
vorige Belboei al gelezen dat Jochem hier mijn buurman wordt. 
 
4. Wat is je functie binnen het Zuiderkruis? 
Ik ben dus schipper van de pocahontaswacht, en ook nog eens leiding van de 
Pocahontaswacht (zie rode boekje). 
 
5. Wat houdt dat in? 
Ik probeer er samen met mijn medeleiding een beetje voor te zorgen dat kindertjes een 
leuke tijd hebben en een beetje leren zeilen en andere dingetjes. Als schipper probeer ik 
er verder voor te zorgen dat alles een beetje goed loopt qua organisatie, dat we geen 
dingen vergeten, dat er op tijd brieven komen enz. 
 
6. Wat is jouw loopbaan binnen het Zuiderkruis? 
Die is eigenlijk nog niet zo lang, in vergelijking met vele anderen. Ik ben zelf (helaas?) 
nooit jeugdlid geweest bij het Zuiderkruis, en (gelukkig?) ook niet bij andere groepen. In 
1998 ben ik begonnen als leiding van de Neuweghorde (welpen) en in 2003 ben ik 
overgevaren naar de Pocahontaswacht (verkenners). Verder ben ik nog een blauwe 
maandag stambegeleider van de Matancastam geweest, en heb ik ook hier en daar 
nog wat andere dingetjes gedaan zoals geld beheren en soosmanager zijn.  
 
 
7. Waarom zit je bij scouting? 
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Voor de lol, en die is er nog steeds volop wat mij betreft! 
 
8. Wat zijn je hobby’s naast scouting? 
Zeilen vind ik erg leuk, maar dat valt natuurlijk wel een beetje onder scouting. Verder 
hou ik wel van andere dingen waarbij ik weinig of niks hoeft te doen en lekker in de 
buitenlucht enzo kan zijn, bij voorkeur als het mooi weer is. 
 
9a. Wat vind je de grootste uitdaging in jouw functie binnen de Zuiderkruis? 
Oke deze vraag is duidelijk te ingewikkeld dus daar ga ik geen antwoord op geven. 
 
9b. Heb je een ochtendhumeur? 
Weet ik niet, maar als ik dat heb, dan alleen 's ochtends. Binnenkort kunnen jullie dit 
navragen bij Jochem. 
 
10a. De persoon die ik de volgende keer in deze rubriek wil zien: 
Wouter (J.) omdat hij volgens mij nog niet eerder in deze rubriek heeft gestaan. 
 
10b. Welke nieuwe vraag wil je aan de volgende persoon in deze rubriek stellen? 
Waar blijven de naambandjes?  

Guno wordt geïnstalleerd als schipper van de Pocahontaswacht. 
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(advertentie) 
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Hier even een stukje van de Albert Schweitzerhorde! 
Want ook wij hebben een heftige tijd achter de rug! Nadat we de gehele winter in bo-
men, onder  bomen, tussen bomen, naast bomen keihard gewerkt hebben aan een zo-
veelste massieve en degelijke boomhut, begon hij al ergens op te lijken. Echter nadat 
onbekende individuen weken achtereen besloten de ladder andersom neer te zetten, 
gingen we maar ‘ns op een zonnige dag terug naar het mooie bos, wat ver lopen is 
maar wanneer je er eenmaal bent, dan maakt het een hoop goed ook. 
 
Wat schetst onze verbazing, wanneer we na een barre wandeltocht de hut weer terug-
vinden. Hij is zoals hij bijna een jaar geleden achtergelaten is! Onze jarenlange hutten-
bouwervaring, de weken van noeste arbeid en de totale opofferingsgezindheid bleek zijn 
vruchten afgeworpen te hebben, want hij stond er nog altijd! Na de nodige schouder-
klopjes en lofuitingen, begon de werkelijke opkomst. 
 
Na een spelletje buskruit en wederom een onderzoek in de verdachte megakuil, werd 
besloten om op het veld te gaan smokkelen. Toen het na nog een paar spelletjes al-
weer heel erg tijd bleek te zijn, gingen we maar terug. Omdat het terug altijd veeel 
verder lopen blijkt te zijn dan heen, waren we weer eens enorm te laat terug….  
 
En toen was ook die ene niet eens zo speciale opkomst weer achter de rug. Om het 
blad niet té vol te maken, hebben we het dus maar niet eens over de wél speciale op-
komsten! 
 
Akela 
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HIER HAD 
UW ADVERTENTIE 
KUNNEN STAAN 

 
 
 
 

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

(advertentie) 
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Mededelingen 

Gratis af te halen: Een paar skischoenen 
maat 41. Zijn niet nieuw maar nog wel 

bruikbaar. 
 

Wel even bellen voordat je 
komt. 

 Hans de Ruiter 
035-6285015 

 

Dit is eigenlijk geen mededeling, maar 
de pagina was anders zo leeg. 

 
Vandaar dus deze volslagen nodeloze 

en overbodige woorden in dit prachtige 
kadertje. 

Invicta 
Nog één fotootje dan. Wat is ‘ie mooi heh! 
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Oude kranten, Wilde Vaart 
Op de volgende dagen staat er een container bij het clubhuis aan de Diependaalse-
laan: 

 
14 mei 
11 juni 
9 juli 

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

 
Wilt u een los overzicht, vraag hier dan aan één van ons 
om bij de container. 
 

Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
Jochem Harteveld 

06-24585426 

(advertentie) 
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Telefoonnummers bestuur 
Voorzitter Ruurt Stapel 035-6242471 
Secretaris Ellen Brouwer 035-6216022 
Penningmeester Harry Rörik 035-6945263 
Onderhoud gebouwen Jan Lieste 035-6931793 
Beheer Diependaalselaan Joke de Jong 035-6232564 
Beheer Schuttersweg Margot van der Horst 035-6219927 
Groepsbegeleiding welpen Wieke Broeders 035-6234006 
Groepsbegeleiding bevers Herma van Ouwerkerk 035-6215533 
Groepsbegeleiding zeeverkenners <<vacature>> <<>> 
Materiaalmeesters Erik Rosendal 035-6288045 
 Bastiaan Verbeet 035-6852745 
Vertrouwenspersonen (intern) Danny van der Linden 035-6839850 
 Ellen Reurings 06-50966511 
 Maud Pellen 035-6285015 
Vertrouwenspersoon (extern) G. van Voorst Vader (huisarts) 
Ledenadministratie Gerda Kooger 035-6915117 
 Mossenmeent 9 
 1218 AT Hilversum 
Secretariaat Ellen Brouwer 035-6216022 
 Diepeweg 15 
 1211 AE  Hilversum 
 

Telefoonnummers teamleiding 
Bevers Margot van der Horst 035-6219927 
Pieter Maritshorde Ysbrand ten Houte de Lange 0294-418723 
Albert Schweitzerhorde Rick Stapel 035-6242471 
Neuweghorde Sander Blase 06-14140594 
Sioniehorde Rik Broeders 035-6234006 
Ankerwacht Erik Rosendal 035-6288045  
Pocahontaswacht Guno Heitman 035-6230543 
sWilde Vaart Antarctic Ronald Frank 035-7726973 
Matancastam Laurens van Wageningen 035-6284829 
Rimpelstam Guno Heitman 035-6230543 
 
Telefoonnummer clubhuis Diependaalselaan 035-6219965 
 
Website Zuiderkruisgroep  www.zuiderkruis.nl 
Webmaster Danny van der Linden 035-6839850 
Postmaster Ben van Hengstum 035-6236766 



 
 
 
Algemeen 
1e dinsdag van de maand bestuursvergadering 
1e zaterdag van de maand schippersraad 
2e zaterdag van de maand krantenactie WVA 
Op afspraak akelaraad 
 
Data 
23 mei spelraad overvaren 
1 en 2 oktober leidingweekend 
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