
Uw districtssecreteris heaft ~n het 
Gewest Amsterde-m het verdere verzoek 
gehed nO', te ~.en of en zo je., hoeveel 
groepen uit ons district voor dez,e 
mers bele·ngstelling hebben. La.et elke 
gro.epsvoorz,itt er hem, e.ls het ke n om
geend, melden, of Zoe mee willen doen 
e·en d.eze me·rs. We kunnen dC'n zorgen 
dIet Amsterdem de·erover bericht ont
V"figt·
N•• 
Het is je.mmer, det de de·tum ven deze 
me·rs se.menvel t met d.ie ve·n onze zwem
wedstrijden (zie peg. 10). 

ADRESSEERMACHINE 

De ' Pe·ter Demieen- en Denny Keyegro.ep 
hebben d.e besohikking gekregen over 
een C',dresseerme·ohine. Ae.ngezien de 
redeoteur V"n d.it bled op goede voet 
steet met d.ie groepen, meg hij die 
me.ohine ook voor het distriot gebrui
ken. Het resulteet ziet U nu reeds in 
de e.dressering ve-n di t nummer. 

GROEPSBLADEN 

Aen het verzoek, de rede·ctie /!,Toeps
bleden toe te zenden, is positief ga
ree.geerd. Binnen kwemen ble.den ve·n de 
volgend.e groepen: De Argone.uten, Pe
ter Demieen en De.nny Keye, St. Fren
oisous en Jeenne d'Aro, St.Paulus, Ge 
nere.el \'inkelme·n en St .Miohelll en De.g 
Hemme.rskj81d. We Blijven ons voor 
toezending, av. ook ""·n end.ere groe
pen, e.enbevolen houdenl 

.--------- -

Ohr. C.T.van , ••••t 
KI.ine drift 35a 
H i 1 v • r • u.. 1303 
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M E D E DEL IN .G E N 11 L A..•D 

TOOl! DE li1:IDSTERS, r.EIDERS EI PINO'S 

YAN Hm DISTRI<JT 'T GOar'- ZUlD 
VAN SCOUTING NEDERnlBD 

REDAC'l'IiJ!:.,U)!IDl: SIlUUSS!.PRAAT 10 

TEL. 5 6. 1 9 4 H I L V E R sui 


1e JAJ\RG/lllG no. C UEI/JUl:I 1975 

I 	 L'J j J.d !J .!J 
1. 	VAN DE REDACTIE (2) 
2. 	HIGHER AND WIDER (2,3,4) 
3. 	SCOUT SHOPNIEUWS (<1-,5) 
4. 	REGIONALE PATROUILLE

WEDSTRIJDEN (5,6) 
5. 	INSIGNE-WEEKEND (7,8) 
6. 	FLHSEN VAN DE 

LANDELIJKE RAAD (9,10) 
7. 	ZWEMWEDS TRIJDEN (10,11) 
8. 	AUTORALLY (11) 
9. 	GEWEST AMSTERDAM (11t12) 

10. ADRESSEERIIACHlNE (12) 
11. GROEPSBLADEN (12) 
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Het e.ciY"ste nummer w ·n dit districts
bled vC:':Johijmt in cen w<'.t eenvoucli 
r;e?:' je.sje. De."!; is gede,en uit bezuini
gingsov8r~legingcn. \-je hopen, de·t het 
t"9cn vere.,rming is en de:t de monsen , 
HV.ervoor het bestemd is, het tach llel 
zullen lozen. 
He.-, de,t lezen bctreft: Deer zet de 
:rede,otie Borns 1o/el eens een vr" "/Z't ekcn 
iJij. Vuk blijkt, d.e·t bep2.elde -medo
u Olirrgen niot zijn g~lezen. Toch zul
I on u e tlo mood ni o-t verliezen. 
C:"d"t or i n d e I:1e.C'nd. mei niet vol
,1 ·;) ond e oopie billl'.en wee , is er toen 
,; oen Gooi - Zuid Ko.)rier verschenen. 
I n de )!!'_\e nd juli ze l ('r, in 7erbe nd 
hlet eTc vt',k2.ntier.; 1 ook gcen nummer 
1l i tkomen. 01' de.t het gave 1 z2.1 zi jn 
in ".Ug'o.l8tU:J ile.ngt of \It' n het feit, of 
::0 rec12,c-ticse0ret ':- ris 2·1\·lcer wn .J"e 

ko n";ic teruG is. Die heeft d2.crvoor 
:11. no!! geen tijd bepe·c ld. 
In di t l11lr.lmo:' st.?cn versohillende er
tikelcn , di e !'let l czen beolist tve'c- r 
zijn . ~i2.t .-:e VO O2"'c1 hope n is, dC"t U 
or uti voorder,l meo kunt lio en. D"'t ze.l 
do-.l: in d e t0ekomst ,:el blijken! 
To.J" sl'yc: De rcc12 c·~ :' e l'iCnst clIo Ie
zeres;:;en e11 le:; o! 3 c en heel prettige 
en zonnigo v:,,l-:C'. rJ.·~ ie en ootuurlijk o~k 
C(;n bijc;onder good zomer kerap . 

9 ~ ~ ~ & ~ ~ 

~~ IG ~-- EF1 
ond WOER 

All.H DE LEID(ST)ERS VAn HET DIsrnICT 
'T GOOI-ZUID 

;,c de wc"', vcrontrustend e ui tle.tinl!'9n 
over tle ontliikkcling ve·n SC0uting, 
binnen ons district -is het wellicht 
goed om nu ook de positieve ontwikke
lingsn to uillen zien, 11t:'nt die zijn 
er ongetwijfeld oak. 
Op de lo-<: tBte distriotsreea. hebgen we 
nog::' 1 wc"t kritielc I!euit op het f'C
C::regspe.,troon ve n onZe leid.{at)ers i!'
ze,k e he, bezoeken ven de districtse c
tiviteiten met betrekking tot de por
soonlijke treining VO'.n de leid(st ) ers 
en het e.ctiveren -.re,n hun, jeugdleden 
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om e,en georg2.niseerde distriotsevene
menten deel te nemen. 
Wij verkeren in de gelukkige omstan
digheid, da t wij aen ectief distriots 
.speltee-m bezitten, de.t al hat mage
.lijke ~Iil doen om Soouting op een ho.
ger ple.n te brengen an hel",e,s z 'n in' 
spElnning niet ten volle be10cmd ziet. 
Ne,tu1ll'li jk i~ die belonin'g · wel te 
vin<-len in·..het feit, de.t er nc'g e,ltijd 
leid(st) ers z,ijn, die weI f!><: 1'l. een 
tr£'>initlgSElvond kunnen deelnemen · e'n 
de.t zeker de leid( st.)ersoonte a.~'m~.... 
den op ze.terd2,g de ' inspc\Iln:lm&." ten 
v olle we.erd zijn,· w2.nt j.e wilt uiter
e.erd. ook binnen Scouting weI eens em 
cwo ml.je "uittl zi jn. Misschien moeten 
wij O.p die "bewuste" z2.terdC\gEwond.en 
een comprorois zien te vinden tuse en 
een stulcje trC\ining of onderricht en 
een stuk onJ!;spe.nning . 
Op de l ectst gehouden. geweetelijjce 
districts-vooxz~tters-bije enkomst is 
mij gebleken. d",t ven de tien ' di 
stricten binn.en ons geweot Noord-lIol
lo-nd t.e .v. de verontrusting in Scout 
.i n g Nederle.nd de herkenbe.2rheid ' hier
v2.n ne.ul1elijks. bij de distric-,en C\2 n
wezig is, Wel W2.S. men w ,n mening, d.e,t 
wij 2.tt ent moeten zijn op d8 ,gl'hele 
ontwikkeling v2,n Scouting Ned erl.e.ndT 
M2,2r ven het vertromJde Soouting is 
to ch nog ni.et zo veel "over bco.r,:( .~e

_zet" en beslis t hierover uiteindel:Ljk 
d e L2ndelijke Re ed. 

. Wij pret en tegenwoordig over de plu
riformiteit ve n Scou.ting , me,!'r Soout
ing is !'·lti jd ",1 - ..ook bi j de d es 
ti jds besie:2nde vier orge.nis['ties

. pluriform geweest. En nu wordt gezegd 
de.t Scouting stuk k<'n ge.<'.n <'.an zijn 
pl1ll'iform spel<'.2nbod. Note bene, 1'.1 

. jeer en deg is de leid(st)er vrij om 
' hot spel ~C 2 r eigen in icht C\on te 
bieden M .n de mei~jes enz·j=gens. AI
leen nu wordt er vi2. lectu\U' e.d. 

' v e el mee r de 22ude-oht op gevestigd en 
de middelen e.C\n~ereikt om ze toe t e 
pe·esen. (De.e.rom -wil het districts
spel teem juiet V2,mlege die toep2s

.be.<?rheid zoveel mOt'eli jk leid( st )ers 
hierven deaagenoo1 m2ken ). 
In d.e 2 fgelopen weken is ".en ied.ere 
groe psvoo.rz,i t iier de note. omtrent de 
"SPELVISIE" toegezonden ter bespre
king op do groepsreed. En in deze no
te. zult U gemerkt hebben, d2,t Scout
ing in e.l z.ijn vereohil1enrle f <'. cett:en 
nog wel degeli jk beste2·t . 
Weleswe.er worden een e.ente,l z C\ken nog 

- e.l · ruim gernterpreteerd, mC'.e r het is 
tooh weer e,en de groepsleiding (ev. 
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districtslQiclin.? ) or.l 
' 22 n to bieden, di:>:t 
. ,en wGns E;.p , v~,.n de 
k.211 worclen• . ' " . 
HeIli6h t strui,kelt 

hot spol zo c1e i1ic 
I?:en. d:e behoeften 
grQ~ep( e'n) vold2:2n 

U .·over 'de voor
stollen om he.t ·· _p<'.t'rouillesysteem i

. dentiek <I<~ .n die .v"n de !<:ringen, ne8 
t on, va lkjes e . d . ,EN het v2 2rdigh cc.en 
's ysteem -te le,t'on w.llen~ M"" x: hiero
v or kon18n nag .d,iscuf\sie·s opge·n g . 
Vlel kun jo j e <" fvie gen .of "i j z,o z,it
'; en t o "J~ch·tcn " (,;:1 ·.bovensi:ae-nd·e ~ za,ken 

.te laton vervellen' en om er eens over 
te , 'g2,2n ,discus,sieren en ben ik met U 

jTen 'menin/! , de t or mO ID enteel weI ,be
ll? n&rijker z2k en zijn en d2t men de 
onrJ o·rsohc,id.ings t.ekens en w.2rdigheias 
iljsignes woxlopig " meer moet blijven 
eenmci.ken om de Soout-S'hops hiermee te 
bo'voorl??,d.en, z021s '"Ell ;net meordere 
e rtikelen zau kunnen. 
T0ch is, het gOed, det er een flink 
~ent~l verontrus ten de vinger op
s t eckt en het een e n ender s ,i gn21ecrt 
"';<?nt .1.(, h ebben ondenks Ons pl=ifol: 
me . spclsys teO'n. nu eenm2C'1 het oheuvi
n i stisch e trele jo om onsz,elf in de ei
g cn groop op te s luiten e'n te zegg en , 
dC' t ':lot "erg !];O ed" ge.2 t met Scouti n!!. 
Di t v erkl ce r 'c mi s sohien ook iets w n 
c1 0 [(cringe opkol))st op de :distriots
't r e.ining- c. q , s p ol instructieevon
den. 
_OC;lt 2,ns i s het 28n de groepsvoorzi t 
( s ter:)ters or.1 z i jn( hecr ) leid (st)ers
t ee·m t o <,.ct i v er e>u, steun t e geven, 
ge.2::' l'lC.r- r Ge t nodig. is en te _, b evorde
r on , d2 t Soout i ng oole voor ' hen e en 

,ploz i er ige v:'ijeti j do-besteding z21 
z i jn met d2 2rbi ~ e on s tuk z elfont"ik
leelinc' en pers oonl ijke vorming, Ne 2r
bij z ck er niet op de 12.ct s te p12,2 ts 
e.en d e 2.e n ons toev"ert rouwd e mei s j es 
~n jongens tc ka rt me./!, l.Jorden ged.e e n, 
;Ie nt zij zi jn het , d i e Soouti n!! h et 
gez,icht gev en. 
Denkt U er me·e r €.': ens over ne •• 0 ....... . 

Ik hoor het nol': weI vC'n U! 

l~ et vriendelijke sooutgroet, 
Ph. F. 'Smit , 

Districtsvoo.:Dzi t t er. 
+ 0 ~- 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 

SCO UT - SHO P 

N IE.UWS. 


Do Scout Shop ~'e ri de L2.ngestre,2.t in 
tiilversum is ti jd·ens . de vekentie ge
sloten ven 5 juiit/m 16 2UguStuD. 

ZOr/: er dus voor, de.t U voor d.ie tijd 
u" inkopen heeft gede,en I ! ! 
Mw. Borst laC't hierbij tevens weten, 
det de groene zomerblouses VQer Wel
pen uitverkocht zijn, en verve.ngen 
worden door ore,nje T-shirts, voorzien 
van het nieuwe vignet v~n Soouting 
Nederle,nd. Er wordt op gewezen, de·t 
het NIET de bedoellng is die shirts 
ve.n insignes en ondersoheidingstek ens 
t ~ V'Oo.rzien! ! ! 

= + = + = + = + = + = 

RBg 10 no B 
Po t I' 0 UI 8 

WBdstrlJdBn 
De ·· regione.le 
werden· net . 2,l s 
het Amsterd.«,m,:,e 
neweide. 
Over het <""-'"tEll 

petrouil1e-wed,stri jUen 
vorig jeer gehoud.en in 

Bos ,en weI op de Zon

deelnemers viel di t 
je~r niet t~ kle'geri : 02 . 120 men ver
deeld over 22 pe trouilles . 
Ret wedstrijdtheme, Wc\S "De reis vEn 
de Vikinge'n ne.2r Dorreste,d" (in Vi 
kingstijl dus). Een 2.2ntel Viking-
stemmen z,i jn op .weg ne,er Dorr",ste,d 
(Ommen) , m~2r er : kunnen er m2.er twe e 
gopleetst word.en. Ve,nde.2r deze "ed
stri jdeohtige v60rseleotie •• 
Ret zeterde gprogremme bestoJlct' u i t: O
pening, e e ntreden'.i -in Viking tenue en 
opbou" ven h et kemp in Vikingstijl. 

. Er moest ecnW2rme me,eitijd. b ereid 
word en o.p ho.utvuur en d.eze moest ter 
keuring worden 2,2ngeboden. IS A,vonds 
we·8 er ecn korte WC'ndeling en kemp
VUUI. 
D'e z,onde g werd doorl]cbre.oht met het 
IQpen van een tocht met diverse hliln
derniss en (posten) , d.ie binnen vijf 
uur 2fgele@:' moest zijn. Dit e·lles 
gebeurde in Vikingtenue , hetge£n een 
gezellig gezicht we·e. 
De ond erdelen waren e.e nge pEls t a2 n het 
theme, z,ol?ls buikschuif, p2.e lwerpen ) 
tekenen, E.H.B.O., hoefijzergoQien, 
ke2rt en kompC"·s, hindernisbEl2n, vlot

4 va-.ren J ZW2.2ischr2.2 g enz. 
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He ·d.e eindinspectie kWC'm om 16.00 uur 
de uitsl"·g met het uitdelen V2n de 
wisselschilden en prijzen. 
Het ",eheel w,,:s eEm erg geslC'egd. week
end en er werd met veel enimo deelge
nomen. Hele~s moet er bij vermeld 
word en, d2.t het peil z.eer· slecht wes 
en men over het "lgemeen minder-wist 
d".n vorig- je,er ," 'voorel wet betreft 
scoutingteohnieken en orge nisC'.ti e •. 
Ik z.ou el l e verkenner s leiders' op het 
hert willen d.rukken bij eventuele in
tere s se voor treinings- en gespreks 
e.vonden zich te wend en tot de >lerk_ 
groep, omd" t er dE'n eIleen nog een 
k2ns beste c t Scoutin g te behouder;! 
Als winn" ers ven d.eze r egionele '>led
strijd.en 1975 kWemen uit d e bus: 
De Keiz,er K,relgroep ui t Amstelle nd . 
De petrouilles uit ons distriot wer
den resp. 3 ,, : AthE' be scen (buiten mG
d ed inging), 1 j e Gerrere.21 Winkelm2 n , 
(IHss elsohil d) , 17e St.P2ulus en 18e 
Pe·ter ·D2mi2 eno 

Ed mond Sp",njersberg. 

H. :'; . 

Dc .vr~ 'C is [!:estelcl \'1eOron er e·en hct 

",,,nt ;:>,l pe,trouilles, dOlt e.e n dez,e >led

strijden ko n deelnemen, een limiet is 

verbona en. Het e ntwoQr d i s eenvoudig, 

cJ.e,t d e bos>l"·chter v.h. Ams terde·mse 

Bas d e grens getrokken heeft voor het 

e ente.l deel t e nemen pe trouillles. 


Een Clnd.ere vre e c! die er bij dez,e wed

s ·trijd en is gerezen is, >I"erom er 

geer. rond.es kond.en deelnemen. De re

denen d.a.ervoor W2,ren: 
1e . 	 De lend. >ledstrijcJefu zij~ pers~ 

niet toegenke,lijlc voor meisjes; 9 
2e. 	Ruimte gebrok ('z,ie hi·erboven) deed " 

de stef· besluiten voor de?oe >led.- ~ 

strijden de voarkeur te l"ten 
ve.llcen op pe.trouilles. 

U>I d.istrictssecreteris heeft n.e.v 
dez,e le,etste vre2g over het niet mo
gen d.e elnemen ve,n rondes conte,et op
/!enomen met het Lv,ndelijk Bureeu. Ve n 
hot Junior/Oidsenteem kre 8g J:lij 'be

.. rioht,· de·t (jOlt tee·m hem 20 spoedig op 
. d.e hoog-te z.ou breng en over l"nd.elijk 
te orgFniseren ro nd ewedstrijden. Er 
>lordt d.us ' ''en gewerkt . Ot'! het dit 
jE'.2.r nog te re2,liseren is, l':eten we 
niet, maer >Ie rekenen er tooh min

stens op, d2.t dit in 1976 zeker het 

geve,l 1'.2,1 zi jn. 

Doen de Hilversums-e groepen dOln mee?? 


J 
..... 
".\J') 
--> 

.op .10 en 11 mei 1975 >I«S het den zo 
ver: He t eerste insigneweekend sinds 
12 nge, 1" nge ti jd • 
Ve·nwege de "eer grate bele.n gstelling 
wes er gelegenheid z,ijn/he,2 r h".nd
veerdi gheid te tonen in pionieren, 
kok en kempecrder. 
Z«terdegmiddeg werd. onder leiding ve.n 
Be.rend Smi t en Died erik Vogelse.ng op 
h-et terrein. ve n de Hilfertheemgroep 
h e t insigne pioniercn E'fgenomen ve·.n 
elf . verkenners. Die midcleg moesten 
ellcrlei knopen, sjorringen, split 
singen en touwbezettingen vlot ge
me,2 kt en .getoond kunnen >lord en . He
122s koLlll en de meesten di t fiiet voor 
elk2 2r krijgen. Ook bleek men niet 
"ltijd de theorie goed te behecrsen. 
V~n de elf declnemers zijn er t>lee 
gesleC',gd, t.w. 'Eric L2·m en J2n vc.n 
Bussehw.eh, beiden ve.n de Fe,ter D2.mi_ 

e,2ngrocp. 

De insignes kok en k2.mpeerder werd.en 

e.fgenomen in een gehouden weekend op 

Uit>lij ck . A~n dit weekend WE-·S een in

structiee,vond vooref~:egE'.en. d.e l,e· 

le,ngstelling d£',c rvoor liet echter te 

wensen over ~ 


De 2.e nve.ng ve n het weekend W2,S z,2',ter

d"·g om 15 . 00 uur. Er >Ierd het gehele 
>leekend in koppels 'ge>lerkt, me,2r een 
ied er werd persoonlijk beoordeeld. In 
tote·e.l ~le,ren er . 13 koppels, !<iC'zrVl.'\n 
vijf meisjeskoppels. 
Het progr'«mm C' >le.s uitgebreid. en de 
b eoOJ,deli ng vrij Z>Je 2r. 
N2. de opening en kempopbouw krecg men 
tot 20 . 00 uur de tijd om vuur te sto
ken an hierop z,In eten k1e2r te m2.
ken. De meest vrecmde dingan h ebben 
we ter beoordeling e,2ngeboden gakre
gen . Men bleek veGl moeite te hebben 
met het s«mehstellen ven de gerech
ten, hat vuurs token en ook de orge,ni 
s2tie tussen de koppels W"·s niet e 1 
te best. We oni ge mo eilijke uren Her d 
d e rest ve n d e "·v ond gavu.ld met sen 
dropping. 
Zond.e.g om 7.00 uur uit de veren. We 
kregen ,thee, brood. en ei g es erveerd, 
nE-d"t dit e,lles weer bereid we s op 
houtvuur. Om 10.00 uur Hes het tijd 
voor "en uur theorie. Drie pe,pieren 
werd en Qi: tgedeeld met vragen, betrek
king hebbend op de insignes kok en 
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ke mperen . De resu.,l te.ten Weren b.edroe
vend . 
lie 	 eJln ·oelspel moest er een ~~npe ns FL TSEn 
me.cl·tijr.l. gckookt worden. 

Ne de e i nd i nspectie (d.ic veel voeten 

in d e eerde hE'd), wt'.s e r om 16 . 00 uur 

d e uitslC'.g. 

Het r osulte.e t was in de meGste gevt'.l 

len erg s lecht . Wel moet gcz.egc1 wor

den, a.e.t d e m€lisjes een eervolle ·yer

melding verdienen. Er werd door hen 

leuk gekempeer d en goed me cgew&,J1. I n 

i ed er gavel ~11~. S het voor velen e en 

1 eerz,2.em weekend . 

lfet ins igne KAMPEERDER oehe2.lden: . 


Gerd.i Streef (Fr!iken Pt'.rm) 

Bert Nieuwenhuiz.en (A thebC'soen) 

Rob ven Nigtenvecht ( i d ) 

Se.nd.cr Alme ( id ) 


Het insigne KOK behC'.e.ldenl 

Gerd.i Str eef (Froke n Pe.rm ) 
Roo ve.n liI'igtenveoht (Ath2be.soe.n) 
Be rt Uieu>lenhuizen ( id ) 

Het meisj esinsigne JeAl~PJmEN behE\el 
.... d.en : · 

M2,r j2 Str eef (Froken Pe rm ) 
Me.rl een He'gemC' n ( id ) 
Tiny Zweverink ( id ) 
Lis ette. \/C,n Ekeren ( id ) 
lfild.:>. v<'.n He.l s eme ( id ) 
Li en eke de Le.nge ( i d ) 

. Will.emien Smedene. ( i d ) 

De werkgrcrep wil nB dit result2·e t 
e..endringen op mear instructi e".vonden 
en de v erkennersleid.ers E\ensporen de 
volgende punte'n meer 1> e nde·cht te 
s ch enken: 

vuurstoken 
orge.nisetie 
hygiene 
t ent Op2•.ett e n 
ke.mpopbo·uw 

Succes , Mensen! 

Edmond· Spe.njersberg. 
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Rood 
U j; I FO R 1.: 

Ne " en i g" pr 2t en is he t voorstel met 

zeer grote meerderhe i d e2ngeno~cnfin
clusief de vol genclo wijzigingon: 
- ov er goo i er mei sjes on groepsh 2nger 

voor i erdereei1"'Verv211en - ---- ~

- oms chrijvin g blouse v oor ied.er een 
e 2nvull en me t: 
~6n zek me t 2fslu it be re k leo 
'01. kebouters en wel pen - ;..-;;no or e
p2 ulet ten -----_. 

b1. overi ge leden !'lET epe.uletten 
- hoofddeks e l: zWE' rt e oe·r ot met SN

vig ne t OF ho ed 
- we t erwer k :--,;reuwe t ok met Hitte 0 

v ertrek 
D I S T R IC T S V 0 0 R S '1' E L 
LE N ' T G O O I - Z U I D : 

e. 	over l eefti j asgrenze n: 
d oo r ons i n l?et rokken op voor
\'12er de , dc t het C0mment <? 2r V2n 
ho t bes t uur wora t ~epubli ceerd 
i n 	 ':Scouting" 

b. 	st emming over bel e ngr i jko ze.ken1 
d i t onclerw erp \'Io r d t doo r het be
s t uur.in studie gcnomon , wc2 rbij 
ernstlg zel wo rd en goprooecrd 
het i n d e verged ering ve n d ecem
ber 2 .S. ter o cs liss i ng e en de 
verge.d ering voor to l egren 

SPELVISIE ' 
, ·.,dct c e tijcl yen voor bereic i ug en 
overle g t o kort i s gewecst e cht het 
·b.8stuur he t o nver~·ntwoord hi erover 
IIU een beslissi ng te nemen 
WEL WORDT GEVRAAGn G R OT E AAII
DA CHT MIN DIT STUK TE B:E;3TEDEN IN 
ALLE DISTRICTEN .. 

VOORTGEZETTE TRAINIIIG EN VORMING: 
de voors tellen om te ko men tot: 
e·. e e n . verplioht e kempeer .../bivek

cursus voor tenminste ~~n lie 

Q. 
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vO'·n de leiding van elke ".:2.,,1een
h13i'a die op ke.mp ga.at 

b . 	 de overl<2ngsma-"tre'gelen 
c. 	invoeri;g ' ven niet verplichte 

voortgezette cursuss en onder de 
na.C'01 V2 n Gil well curSUBS en 

zijn 2enwerd 

ONRUST : 
ne,2r e.enleiding ven 9.e .Rrief door 

-

Ret J..S mogcl.iJI: E::on t ..~D-inillgsc v'"Ol1C: in 
cat bR·c te oreeni·seren. Wie hiervoor 
bela-ngstellfng heeft moet zioh in 
verbinding 3tel.len met Jiohe,n wn 't 
}fof, w. s . "f.lirege", rlwc. 1lchtergre,cht 
t.o. 97, i<mster dO'm , ·tel. 020-229097. 
Die Y.L'n de.e·r ovcr de·n verdere inlich
tingen verstrekken. 

AUTO RALLY 

de .z,o;n . verontJ:'uste l eden w·n Scout 
ing 'Nederlend opges teld (2;ie het 
aprilnumrner V2n "Scouting"), We·C'r 
mee i ed.ereen die d.at wild e , instem
ming kOD 1>ettligen door deze brief 
med ", te opa erteke ne n, werd en in' de 

.vergedering enkele vre.gen gesteld. 
Op 1 mei is er een gesprek geweest 
met het bestuur , 17 juni een tweede 
gesprek . Duic1el ijk werd gesteld , 
det het ni et de bed~oling 
t e i!!?O'n efsplitsen en 
OF zich u n te sluiten bij 
dere orge.nisetie 
OF een nieuwe vereniging 
richten. 

is 70ich 

een en

op t e 

h 2n poleris2tie best0' 2t niet· d e 
minsto beh~efte, m2e r vlel wil men 
w£',c rb~r/2:en, d2· t het Spel gespee1d 
z,e.1 kun;en wor(l en overeenkomstig c1 e 
id edin V1? n Be,d e n Powell. 
Het hestuur heeft, door gehoor to 
i!even e.€ n de wens, te leo men tot een 
gespr ek, eon stuk verontrusting 
wcg~enomen. 

II 	 \vi j zi jn semen o p weg om et)n 
koors uit te ?,etten voor een 
nieuwe vereniging met weI dezeIf
de ide een meer soms een gehee1 
.verschi11ende werkwij7oe. 
A11een e ls iedercen' bereid is 
zich er vo or in te 7oe·tiren om mee 
te helpen d.ie koers te bep2len. 
zullen we het fiksen ". 

N~. deze wo ord e n vr.: n d,e vice-voorzi t 

ster sloot de voorzitter de wel zee r 

trop.ische ver .gs.dering. 


P .. s . 

VIiI je meer weten vcn deze vergE'de

ring? KOII DAN NAAR DE EERSTITOLGENDE 

DISTRICTSRAAD !! !! 


Riet Binnendijk. 

0=0 = 0 = 0 = 0 0=0 

ZWEMWEDSTRIJDEN 

De district s -zwemw&dstrijden zu11en 
d.it j e.er weor in Bussum gehouden wor
den en >lOl op 4 okt',)ber 1975. Ntdere 
bijzonderhed en zu11en ne,tuurli jk nog 
vo.1gen. 
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De 	pr~ject .groep 11-16 j~rigen orge.ni 
s ecrt op 13 september 1975 voor £',11e 
le.i.ds'~ers on '!leic1era een c-utirC'lly. 
Ret 	is ce bedoeling , d<' t er nE' ef'loap 
een 	goz01 1:'ge O'vond worclt gehouden, 

• 	 H2crop e:t gcbt'l~becued ke.n wore en. De 
;;erkgroep zou het bijzoncler ~p prijs 
3tcll Gn r 21:l or vcn de kent ven de 
1e"1o.1.ng reC'c'.;':'cs kw~mcn , of dit eve
!1Crncn;,; in "d e ! ~ li1~{'k vf'lt. Die r ee,oties 
kUl"L7'lGn gel!0.r..d~i' 1-1 o r d en n.&-C' r: 
Edmonc SjX\n,iorsber€, ZonnelO'en 13b te 
fl:.. :'70rSl.:..;'Tl . 

H. :1 . 
Ov o.r' C~ (; }: :.'~ t (; l' }~2n :,) ~J :'!it moment nog 

I!li e. ~s 110rd ..J r-. e,c."" c -:=:C . • z.. t. ontvangenI.L

c ll e ,J, cid(,: t ) or s nog '·Ie.1 lw.c1ere gege_ 
"..tEnS ~ 

G:-::: \,'.f ES T /\ ivl 5 T EROIl, M 
!E' h Lvi: i}8":Il': ... ~, :~r.~£ · :::..:.rl em ontvingen t.,e 
~ e-t ...· j L~..c:1de s.;hri Jvcll: 

A2n du L.i.::Jt.eI'd t'm ;. o tuur-c1istricten: 

Gce ~hte 0),,-. ~G 0n ~0~'el'! ; 


I n IS7: v ic:.: v torij: 

70~- oj2 21o Ar. ": °i;e::-clem 
70- j2!' "' Scmt:J. n;;o 
he °l:; 	 v.'Jnu: len t cnj2 2r .. 

! n 	 h e ", k2(;er h i £r":2:1 b'left Scouting 
Ams t Lrdem :plel1ne:'l ~n verrege2nde 
steet ve·n voorhoreic1ing om op zetor
de'/!. 4 old'Jb rer c .8. eon tocht door de 
st,cd te orgen:'.ce.'en voor elle leden 

en be:;'2ncstcll endon. 

Do toch~ , ondor de n2em "Prins Dern

herd. T.le r ,, " , h e e r t c1 s mot to moogekre_ 

gen : 

"Doe moe G:i l' olccf lo}et onuer,o/eg, met 

muz::"ak clC'lJ r cl e Ltc' d en over het l -Ie
-t C!,n . 

De 	 tOloO.t zel r:;:: c n l C'nf.;S moooie Amster
demse ;:>lc'<jes en monumenten met we.t 
e ct:.v i 'c \; l. ten ond er~oH;g . 


l';i j lCc- ren -vcn mening, clet U dioht ge_ 

no eg bi j onZ 0 mooio sted woon2chtig 

bent om tot c£ belengstellend.en te 

behorsr. in de plC' nnell w n ons ge~lest. 

De kosten per deelnemcr zijn v.a.stge _ 

steld op f. 2,00. 
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