"DE NEDBRLANDSE PADVINDERS

tI

District 't Gooi-Zuid
lIilv r

, juni 1959.

Aan aIle Oude Wolven en Assisterende Voortrekkers,
Zoals afgesproken zenden wij U hierbij de gegevend voor e
Welpen-olympiade,welke is vastgesteld op Zaterdag 27 Juni a.G. op en
bij het padvinderskampterrein "Beukenwoud" (tussen Groot Kievi tsdal en
Lage Vuurse).
PROGRAMMA-INDELIlW:
2·30 - 3.- uur
3.- uur
3.10 uur
3.20 uur
3·30 uur
3·45 uur
5·45 uur

6. 6.30
6.45
7.15

uur
uur
-7·06 uur
uur

7·45 uur

-

Aankomst Harden.
Opstellen voor defile.
Defile
Hijsen van de Ned.Vlag en Olympische Vlag
Aansteken vuur.
Uededelingen aan de 1Jfelpen betreffende deze olympiade.
Uitreiken van de kaarten,
AIle nesten naar de hun opgegeven punten.
Beginsignaal van de Welpen-Olympiadei 3 hoornsignalen.
Eindsignaal(3 hoornsignalen)Allen naar de
vlaggemast op speelveld.
Kaarten inleveren,fouragcren vandrinken.
1eegebrachte broodmaaltijd opeten per horde.
Verzamelen op speelveld.
Gecostumeerde handbalwedstrijd.
Opstellen op speelveld voor einduitslag.
Olympisch ceremonieeljuitrciking totem eren
Neerhalen vlaggen,sluiting.

Afgesproken is, dat elke horde een land zal vertegenwoordigen,
Naerdinclant
1.
China
2.
Turkije
Heidepark-Ten Boom
Pieter Marits
3.
Schotland
Generaal Winkelman
4.
Oostenrijk
Uango
Kwane
5.
Spanje
Die
Gooische
Treckers
6.
Arabie
7.
Hong::uije
Celliers
Athabascan .
8.
Zvitserland
Argonauten
9.
Griekenland
Zuider Kruis
10.
Indie
Wilco
Jiskoot
11.
Nederland
Albert Schweitzer
12.
Finland

-2
Per Horde meenemen: totem,flesopener,voor elke waip een broodmaaltijd,
en mok,p r horde viag van het land en voor elke elp
hoofddeksel van dit land.
Kosten:
De gcmaakt kosten mocton op bijga nd formulier op
27 juni worden ingelc'Verd.De verrckeningen zullen dan
in de daarop volgendc week per horde plaatsvinden.
Olympiade :
12 hord n,in totaal met 46 ncsten .
r/ vasta posten, genummcrd 1 tim 23.
Bij iodere post 1 of meer Leid(st)ers of Voortrekkers .
De nest~n doen de posten in cen vaste volgorde aan,
dus b.v. van no.10 nner no . 11 enz . leder nest krijgt
ne de opening een kaurt mee, wu~rop ~llo punton staRn
aangegeven.Op de achtcrzijde v&n de k~art is cen
indeling gCIDRakt voor de puntentelling.
Bij het klinken van 3 hoornsignalcn bcgint de Olyrnpiade,
daarna wiss(~ l~n als U o-pnieuw 1 hoornsignaal hoort.
Bij het einde weer 3 hoornsignalon.
Puntentclling:
Iadere welp kan bij 1 post 1 of gLen punt verdicncn . Er
zijn dus 2 mogelijkhedcn: doot hij het goed,dan wordt
1 punt toegekend,voldoot hij niet aan d~ gstelde Eis,
dan krijgt hij geen punt.
B.v. n st mot 5 7elp8n bij hoogspringcn:
3 jongens h~l G n de gc steldc hoogtc,2 ni t,op de kaart
die de gids bij zich !w c ft gCGft U dus 3 punh·n, notscr
dit acht cr post hoogspringcn.
Berek_cning ci_ndu}_t.!311l..,g·
Fer horde, door de puntan,wulke door de nesten behnald
zijn,bij clka~r op te tcllcn en door het u~nta l lelpen
van de horde tc dol en.
Gecostumce~de ha~~balwo~~tri~~

-

Als slotstunt van dczu middag io cen gccostumcerde hand
balwcdstrijd voor leid(st)crs geplanncd.Daar dit
voor de jong ~ ns C0n groot festijn moet wordc~ mede
doord3. t er di t jaar g,.:",n kdmpvuur gchouden word t, rekenen
wij crop,dut U allen om 6. 45 uur ~ost~e~rd op het
Spc u lv~ld zult zijn am d c ze 20 min.mee to spelen.Neemt
U dUB Uri vcrmomming van huis mee.
Vanzclfsprekcnd rekenon ,ij oak nu weer op IT allor m :d8JCrking om deze
I' clpon-Olympiade" goed te doen slagen . D<.; loid (st )crs, diG ni.;t bij cun post
zijn ingcdceld,bGhoCven niets voar tc bcr~idcn,maar ontvqng~~ hun
opdrachtcn op IIBeukcnwoud" op 27 juni a.s .
:C. H. B. O.

-

Schuin tcgcnover dEl "Blokhut" staat de E. R. B. O. tent
duidelijk voorzicn van cen witte vlag met rood kruis .
11en wordt dringcnd v rzocht ook de kleinstc wondjes even
t~ 1 ten verzor ~n .
Bij rcgenwcer zal Zatordag 27 juni am pr eies 13.-uur(1 uur) door de
ADC-en ~elpen beslist worden of dG Olympiade weI of niet doorgaat . Ba~rn
~n Loosdrccht zul10n d~n door do ADC-~n opgcbold worden . Hilvcrsum tracht
zclf eont~et te krijgen met tOGstel 12348. Wil de lciding van Baarn en
Lo08 rccht zorgen,dat voor ZatorJag 27 juni e·~n contect-telofoonnummcr
aan Akela Borst wordt OPFe cv

-;

.



oeht U onvcrhoopt vcrhinderd zi~n,v rg t U dm ni t in ied r gavel
hi ryan nog 8ven bLricht te sturun: tel . 12348, ilv rsum .
net vricndclijke P·dvindersgroet ,
Ak..:le
Akola
P . S. Rpielstalli.!!£.:,.

A . Borst - v~n Sch~ik

H . ~ . F . v . N~gt£vccht - do

Vries

Elke Hordt: zOLlkt zijn cigLln n :1.mbordj:_, r chts v"ln
d ingang v n "Boukonwoud" op ddzeIfde plaats als
het vorig jao.r .

Indeling van de poston :

1.

Nesten _~~o~~ _n.aal' ,R.o_s..!
"Gen . ~{inkolmun"
Bruin
"Atha.ba.sc nil
Rood

Post
Booklopcn

3.

Achthinken

4·

Balgooien

5·

Goalschieten

6.

Tvuwtje springen

Grijs

Hr . R. Jongcmrr
Hr. II. Houtmun

"Celllers"
"PiEter 1 uri ts "

Y·i t

M j . A.J . de Vries

"Argonnuten"
"Zuid · rkruis"

Z.Irlrt
Bruin

"Uilco Jiskoot"

Grijs

evr.~ . J . Marehal

lfcycr
Hr . R. J . v . d.Brink
Hr . R.C.Borst

"Hc.·rdinclant"
Z\'1"rt
"Hcidepnrk ten BoomWit
111)ie Gooische Trcckers"rood

Mej . C.C.v.d.BnRn

"I.lango

li j.G.R.v. Sehaik

"Alb . Schw itzer"

Zwnrt
Grijs

"Athba,scan"
"Gen v,inkelman"

Bruin
Grijs

7·

Hoogspringen

~l.ej .

B.

Vcrspringcn

Uej. I. Bnrk

"Celliers"
"Piet'r 1.."..ri ts"

Rood
Z/art

9·

rloogschietcn

Hr.J.Vcrwcy
Hr . C. D. Boom

"Ar';on LU ten "
"Zuidorkruis "

Bru i n
Rood

10. Ha.rdlopen

11 . . ogelsgooion

1). Sehol tens

KVH.~.ne II

fcj •• Binn ndijk
"I'ileo Jjskoot"
Mcj . R.vrm We ghel" "Nacrdinclant"
re j. E. v n L", u

~en

Z,mrt
Bruin

"Eeidcpark ten Boom Rood
"Die Gooische Trcckers l1 Zwart
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r

:!... rvolg posti_1l.<!.c1ing :
12 .

Krabbenloop

13.

Onder touw door
kruipcn

14 .

Kege1cn

15 .

Hoepc1cn

'ej . T. A. t olth rs

" 1..' ngo K "ne ..
"Alb. 'chwfJi tzc;r"

Bruin
Rood

Mcj . A.Lqg r a~rd
IT •j . 1. vn.n Dero

liGen inko1mrtn"
UAthabf!.sc nil

Hood
it

te.i . H. J . dcn
Hr . H. Boo m

"Pi tor rari ts"

Bre~jen"Cul1iers"

Hr . F . \1. Timpcrley

"Argonautch"

"Z u iderkruis ll

Bruin
Rood
Rood
Z ." rt

16 .

Ravijnzwaaien

Hr . tr/. H. Niouwcmhuis "\7ilco Jiskoot
"Nncrdinc1ant"

17 .

Touwtrekken

Mej.A.'.l.d. Gnnt

"Hcidep<1rk ten Boorn"Z.mrt
It Die Gooische Treckers "
Bruin

18.

Badminton

Mej . f. G. Treffers
Mej . H. v . 1Teningen

"I ango KWl'lne "
"Alb . Schweitzer"

Rood
Wit

19.

Stokwerpen

I oj . H. v . Rennes

"Gon Winke l m:m ll
ItCel1icrs "

l'{i t

Zw':nt
Bruin

Bruin
Rood

Zwar t

20 .

Touwk1 i mmen

MCj . H. Bos
Hr . D. Vorsselman

"1 thn.bC\scan"
"Pieter Mr'l.rits"

21.

Boksen

"Lrgonauten"
Wit
"Hcidcpt".rk-Tcn Boom " Br uin

22 .

Po1stokspringen

Hevr . J . H. Pl1.ets Wijkhuizon
Hr . f . Nijhof
Hr. J . dc Boer

23 .

Zaklopen

IINaerdinclnnt"
Wi t
"Die Gooische Treckers "
Grijs

Mej . E. v.Mastenbro k" ango Kwano"
Moj . 1. Starn
"Alb . ch'leitzer "

------- --- -- - -- -- -----

Wdit
Zwart

•
DSE PADVI DERS"

District It G oi-Zuid

ONKOSTEN-DECLARATIE

DISTRICTSRn:BO JACliT 1959

Ondergetekende, (naam)
heeft de volgende onkosten gemaakt ten behoeve van post no.
~

bij de Welpen-Olympiade op zaterdag, 27 juni 1959
Bedragz

Omschrijvingl

t

•

f
•

•

•

t

•
•

f

f

•

Totaal:

f
===========czc:;;a

Datum:
Handtekening:

Bovenstaand bedrag uitbetaald
per kas / per postcheque / per giro
Datum:
Handtekening"

