
prestatie van jeugdige amateurs. Een 
goede steun hierbij was de begeleiding 
van het Shell Dansorkest. I!! !!,!!, - !!.W , 
Stijlvolle en goed afgewerkte bijdragen 
werden tens lotte geleverd door de 
Haagse Padvindersband, de Drumband en 
het Jachthoornkorps Scouting Haagse 
Randstad. 

Maarten van Aken. 

~,J lEU W JAAR SIN 5 T tJ I F 
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Traditiegetrouw houdt het district 
,. 

op 1 januari z 'n IHeurl.j2.=sinstuif. U " 
heeft hiervoor reeds een persoonlijke 

uitnodiging ontvangen of zult die I 

een dezer dagen ontvangen. De instuif 

1Vordt deze keer gehouden in het ge M E D E DEL, I Ii G E N :s L A.·D 
bou\'! van de speeltuin achter de 110- VOIDR DE tm:IDSTERS, LEIDERS EN, pm ;) 'S 

YAN RET DISTRI:CT tT GOQl '- ZUI.O
ningen 90 en 92 aan de Erfgooiers VAN SCOUTING NEDERJJaND 
straat. De speeltuin is echter ALLEEN 

REDACTIE-.A.DlID3 : SIRIU3S,7.Lti T 1 0 
te bereiken via de inrit tUBsen de TEL. 5 6 1 9 4 rrJ.LVER8 l1~1 

woningen '142 , en 144 aan de Erfgooiers 

straat. Als U het zgn. "zwarte pad" 

voIgt kornt U er vanzelf. Auto's kun

nen in voldoende mate op het speel

tuinterrein geparkeerd worden om van 
2e JAARGANG'no. 10 ' DECEllffiER 1975fietsen en brommers maar te zwijgen. 

Het districtsbestuur hoopt U tussen 

4 en 6 uur te mogen begroeten. Een N H 0 UD 
c ab,aret is weer in yoorbereiding. 

::C:O;""
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l 1. VUUR'I!ERK (2) 

2. ICARUSTOCHT (3) 

3. RET RUIGE VlEEKElm (3,4)
f 4. PERS ONALIA (4,5) 

5. POOLTOCHT (5) 
6. DRUMBAMJl (5 ) 
7. BIS:::SCURSUSSEN (6,7) 

8. ONTBOEZEMING (8,9) 

9. N'JAP KADERWERVING (9) 

10. KOM MET ADRESSEN (9) 

11. U\. G. V. ONTVING (10) 

12. DOODDOENEaS (10,11) 

13. GANGSHOIV (11,12) 

14. NIElJl:i JAARS INS TUIF (1 2) 

1 




De Landeli,jke RJad van 14 december '15 
heeft een vrij bewogen karakter gehad. 
Dat was ook weI te ~erwaohten, gezien 
de agenda . 
Hier volgen enkele balaDgrijke punten, 
die mogelijk de interease van onze le
zeressen en lezars hebbenl 

1e. Het landelijk best~ur heeft het 
mandaat tot verkoop van het "Naalden
veld" ter~gegeven!!! Het wordt dM 
voorlopig N1ET verkoohtll! 

2a. Het "Voorstel SPELVISIE" is met 
118 stemmen v66r, 11 stemmen t$gen en 
1 blancostem uit eindelijk aangenomen. 
LET WEL: N lE T de nota "Samen op 
Weg", maar het voorstel met motive
ring inzake Spalvisie. Duidelijk is 
benadrukt, dat zowel een vaste ala 
een wisselende subgroepleid(st)er ge
hanteerd kan worden (met uitzondering 
van de Jongerentak) en dat aan dit 
aspeot bij begeleiding van leidsters 
en leiders OP GEL1JKWAARD1GE W1JZE 
aandacht zal worden besteed. 
Door de aanneming van amendement no. 
23 is de afronding van individueal 
verwerkte activiteiten in de vorm van 
insignes N lET vervallen,. maar 
wordt men hierin vrijgelaten. 

3e. Buitenoentra. 
De LaarhQeva te Ommen wordt verkocht 
voor f. 600.000. De beslissing over 
de bestemming van Gilwell-St.Wslriok 
te Overasselt is uitgesteldtot de 
volgende vergadering. 
«(Het geruoht gast, dat het Landel~K 
Burea~ zioh dear (of op e6n van neg 
drie andere mogelijke plaatsen) zal 
gaan vestigen»). . 

Riet Biruiendijk, 
afgevaardigde L.R. 
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-:- lCA.RU,,-, TOCHT 

~ , . . 

z.Qa~s U r eeds ver nomen hebt i s er ook 
dit j aar \'leer de jaarlijkse I CARUS 
NIEUWJAARSTOCHT geor ganiseerd .. 
V·nor .: diegenEm , di e nog geen kenni s 
hebben gemaakt : Dit ·is een t ooht voor 
t E t D ~ T E R S ~ N L EI D E R 8 
. RO W A N S E N SHE RPA ' 8 

P ..1 V 0 ' .S E N L 0 0 D 8 E N 
en·over o. er V'oor event ue l e vrienden , 
bekenden en andere be l angs tellenden . 
Kenni s . van kaart en kompas is NIET 
nodfg . ·Het is n l . de bedoeling , dat 
het een geze'llige avond- of na.chtwan
de l ine; \'lorc.',; . Eij aankoms t in de blok ... 
hut (ove1~achtingspl aats) is er een 
mok snert voor de l ief hebber, waarna 
er bij de ~odige (s terke ) verha.len een 
pils j e of iet" dergeJ.ijko .gedr onken 
kan wor c.en (tegen r ede l ijke prijs). 
Di e :nollsen , die interess e hebben., 
worden '~w,s en "9 . 00 en 20.00 uur op 
he't hoofJkwart io ~' van de J<'r anc i scusj 
.Tean..'le d: Arcg:::'oep , KoninginneITeg 42 
te Hilv\~r.Ri.:m ver -wacht ., 
De dat um ::'8. yol geno traditie vastge 
ste ld o~ he"!; ;;or stE, we~kend van he t 
nieuwe j aa~ , nl, 3 en 4 j anuar i 1976 . 
De bcnodigdheden Yoor dit weekend 
zijn : 

. Een r ugzak (alIAS. moet zelf mee 
genomen wor den) 

Slaapzak (Lnchtbed i s niet nodig) 
Nachtkl edi ng 
Toiletger ei 
Ee.1 brooful)aal tijd yoor de zondag·· 
mo:.'-gan 
Een goeo. !)um9ur 

De koaten zijn vastge8t el d 01' f. 7 , 50 
Pc..c · pe::1's oon. Voor . i;1~ichtingen kunt 
U 'te:,ech'c bij : 
Roe l ar. 't. EJ:Ghuis , ·Burg . Lambooylaan 23 , 

t01 ; 4 75 01 , Hilver sum;· 
I::artir. . van Rooyon, S , Hoogewerffstraat 

82, tol. 5 95 97, Hilversum. 

--.......--. -- '--..../ ~ ........-.-..... -----~ 

1~IET "QUIC:tt Lt)r=-F~ND 
-----..-..... -:.::...::.. ' ~ - ---.. ""---- -,.---...../ 

Eeli kor t :· v .,r s lag van he t "Ruige week
end" op 29 e:1 50 nOY8l!lbe:::' j .1'. 
St ar t , in k OPP0ls , met primitieve 
kamp ee I·tli ·~ l·LlS·i; ing, om 16. 00 uur vanaf 
de " G(\l i t e':1ej.de" met een 18 - tal jon 
geni!. Di t' aa.nial " as s leoht s de helft 
van dab ."z i ch h J.d opgegeven ; de r est 
was z.onaer .(geldige) redenen ni et ko
men opd1).gen !!! 
De jongens . vertrokken naar Aus t erlit z 
waar~ na hot kampter r ein bereikt te 
hebben , een p:!'imitie.~ 'i7eekendverblijf 
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moest worden i ngericht per tV/,ee man. 

Hierna moes t inen op houtvuur z,'n pot

je koken, hetgeen met 0.1 het natte 

hout niet rr.eeviel. De gep1ande nacht

tocht startte + 2 2 .00 uUr. 

De tocht bestand uit het 10pen van 

een st'ripkaart, vo1gen van wa t coor

dinaten, cross-country, kaar t -eolaat, 

en een routeschets. Ondervr eg moest 

men een kort logboek bijho uden en wat 

kleine opdrachten doen. Met enige 

kennis van zaken (hetgeen .verwacht 

Vlerd voor een t r apper;'1eekend) kon men 


~ d e t 'ocht i n 4 U\U' vo l brengen. Niets 
bleek echter minder "aar" De j'Ongens 
waren zd l aa t (vroeg-in-de-morgen ) 
terug , dat n a he t eten van d oor de 
leiding gemaakte s oep en de broodno
d i ge uren slaap , het zondagmorgenpro
gr amma (ruige sporten) helaas lev/ am te 
ver va l len. . 
Toen ons kampement opgebroken was om 
c. a . 12 .00 uur, hebben we onder . het 

nut t i gen v an een kop. soep nog Vlat ge

evalueer d met de j ongens. Hier bleek 

NIETS ui t te komen . De mees te jongens 

o l eken · geen k~k te hebben op wat 

kaart- en kompaswerk om over an dere 

onderwerpen , die betrekking hebben op 

he t t r apperins igne maar te zVl~gen. 


,Ret gespr ek, dat in hoofdzaak v~~r 
de . jongens 'oedoe ld lIas en ook om meer 
o'rer de sfeer en programma I Fl in de 
.troepen te wet en te komen, werd ech
tar geheel d.oor de leiding gevoerd. 
De j ongens h ebbe"\ geen enkele mot iva 
tie voor wat z e doen. De animo is zo
doende ook ver t e z oeken . 
Bij dez e laatste Op~'oep a e.n de le i ding 
van a Ile tro ep en , r aden Yl~ dringend 
die verkenners l eiders, die geen r aad 
wet en . met de troep, een programma., 
verkenners activi tej.ten etc. aan '.de 
Vl er kgroep te r aadplegen. Ons is ge
bleken , dat 0.1 sinds geruime t~d het 
pei l SNEL zakt ., De wer kgroep .' eigert 
zich verder uit t e sloven voor zo'n 
duffe , i nteres s e loze en net deze 
s l enht e ment a liteit bevangen tr oepen, 
waarvan de verkenners niet eens "'eten 
wat ze . 's za terdagsmiddags doen (ci 
tao.i ) ; 

Edmond Spanjersberg •. 

PE·RSON/~L IA 

Cor van ,Duinhoven, de G.V. van ' de ' 
Ri lfertheemgroep en Mej. Engeline van 
Wettum hebb.<m zich op 29 november '· 
VG"loof d . Namens het districtsbestuur 
worden 'z e met deze belangrijke "t ap in 
hun leven v an harte gefeliciteera. 
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Tilly .Tongmans-v . d .• Coterlet (spela cl 
viseuse voor V/elpen) en Wlm Jongmans 
(van de St. Tarc isiusgroep) werden op 
2 december verblijd met de geboorte 
van hun dochtertje Danielle. Vooral 
omdat Tilly enige t ijd van te voren in 
het ziekenhuis moes t worden opgenomen 
z~n we erg bl~, dat alles zo goed is 
verlopen. We feli ~ iteren hen en hun 
z00ntje Mart~n hartel~k en hopen, dat 
Danielle, di e een schattige baby is, 
voorspoedig zal opgroeien. 

P()OL-IOCHT 

De werkgroep 11-16 j arigen wil, 0.1 is 
zij zeer teleurgesteld over de resul
taten van het "Ruige Weekend", een 
LAATS TE poging doen wat leven in de 
brouwerij te brengen. Daart oe wordt er 
door hen een POOLTOCHT georganiseerd 
op een nog nader te bepalen datum in 
januari of' f' ebr'uari. Het is de bedoe
ling er di t keer GEEN weekend Van te 
maken, maar de tooht af te handelen 
op een za.terdagmiddag en -avond. De 
verantVioordelijk leid (3 t) ers van pad
vindstersvendels , g idsenkringen en 
verkennerstroepen worden t.z.t. weI 
nader geinformeerd . Gr~pt deze kans 
uw meisjes en j ongens te aotiveren 
met beide handen aan! 

DRUM BAND 

Velen van U z a l het bekend z~n, dat 
er in het district van de oud-N.P.V. 
een drumband heeft bestaan, die de 
Nautilusgroep heette. Gebrek a8.n ac
tieve leden heeft ",[..11 het bestaan van 
deze drumband helaas een einde ge
maalct. 
Toch z ~n er op de afgel open twee 
districtsraden s temmen opgegaan weer 
met zo'n band te beginnen. De instru
menten z ~n er nog. 
AIle verantwoordelijk leid (st)ers en 
a Ile groepsvoorzit (s)ters hebben van 
het secretariaat een schr~ven gehad 
am intern eens over deze zaak te den
ken en no. bespreking in de groepsraad 
i ets te l a ten horen aan het secreta
riaat. Dat wacht nu vol spanning af' 
of er ant woorden komen! 
Ja toch zeker? 
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BEWEGING. 	 I IJ 
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u 

H E T TC) C H 0 0 K [\1] FeE ENS ?? 

/ 

HOE KOMT HET DAi\) , D;'>"T ER NOG ZO 

VEELLEIDSTERS EN LEIDERS MEE_ 

S PEL EN Z 0 N 0 E R 0 A T Z iJ E EN 

'U5 C U R :J(IB R 
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DE GEVVEST ELIJK ~ BURO) S VAN: 


NOORD-HOLLAND Z AN DVOO R TER ALLEE 41, 


H E E M S T ED E , TEL. 023 - 28 60 03 


:J TRECHT: 	 M ALIE GT RA A T 18, UTRECHT, 


TEL. 030 - 31 09 36 


OF 8 1J JED 1ST R I CT SEC R ETA R IS . 

B E R T K E R K H 0 V ENS I R I U S S T R A A T 10, 


TEL. 02150 - 5 61 94 , H I L V E R SUM • 
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ONTBOEZEMING. 

Op gevaar at door meerdere personen 
verkeerd begrepen te worden, Hil uw 
secretaris graag het volgende aan U 
Irnijt: 
Het "Spel van Verkennen" wordt in de 
oud -1L P .V. - groepen meestal aangeduid 
met "Padvinderij". Ook oud - N. P . G. 
groepen gebruiken deze term. 
Het woord "Padvinderij" heb ik nooit 
een prettige aanduiding gevonden. Het 
wekte bij mij associaties op van: bak
kerij, slagerij, grossierderij. Ik ben 
dan ook a ltijd blij geweest , dnt men in 
de oud- K.V. s prak van "Verkennerobe
weging" en niet van Verkennerij. Afge
zien van het feit, dat de vertaling 
van het woor d "Scout" in "Verkenner" 
een veel betere is dan "P e.dvinder", 
(zoals "Gids" het woord "Guide" ook 
beter weergeeft dan "Padvindster",) 
dacht ik, dat het , nu de fusie reeds 
enkele jaren een feit is, het 't bes 
te zou zijn , a ls er een ander woord 
voor i n de plaats zou kunnen komen . 
Natuurlijk is dat niet zo eenvoudi g, 
maar de vier gefua eEl rde vereni gi ngen 
noemen zich "Scouting Nederland" en 
daarom zou het , dacht i k teruninste, 
niet zo gek z ijn het woord "Padvin
derij" te veryangen dc>or "Sr. out ing " 
en de leden alle!l1aa l aan te duiden 
door "Scout" (al s verz amelnaam) . 
Wie van U he t ,'raaggesprek van de 
Yoorzitter van S"outing nederland met 
Fons Disch van de K. R. O. op vr ijdag 19 
december j.l. hecft gehoor d , kan we
ten, dat dhr . van Dor p het over die 
naamgeving van Scou ei ng Nederland ook 
heeft gehad. Hat bezwaar van het En
gel se ,",oord "Scout" in het Noderland
8e spraakgebruik he eft hij weI onder
kend, maar men heeft nog geen goed 
alternatief . Als er invent ieve mensen 
zoudsn opstaan, die een goede naam 
zouden bedenken , dan zou hij hen dank 
baar zijn . Mogelijk heb ik een knuppel 
in het hoenderhok gegooid en komen er 
atape ls brieven van mensen, die of 
kwaad op mij zijn, dat ik een zo'n tra
ditioneel woord a l s "Padvinderij" toch 
is, kleineer of die het met me eens 
zijn en met suggeRties komen. In elk 
geval is het zeke1', dat VIe, als we 
het woord "Padvinderij" prijsgeven we 
ook a llerlei mens en de kans ontn~men 
te spreken over "gepadvinder" e.d., 
zoals je 20 vaak badinerend kunt ho 
ren gebruiken. Zelf heb ik a l enkele 
jaren sen begin gemaakt . Onder alle 
brieven en oircul aires, die van het 
district uitgaan , zet ik alt ijd aan 

het eind: Met vriende lijke scoutgroet. 
Voelt U er wat voor om mlJ In deze 

'" zaak te he lpen? Of 111ijft U bij het ou 
de? Dat l aatate zou mij s~ijten. Of ben 
ik i n UVl ogen te r adicaal ? Laat het , 
mij weten. U kent mijn adres . 

Tot slot w11 ik ' ,asts 'oellen, dat ik 

hoop, niemand gf"kwotst te hebben, 

want dat was zeker 'de 'bedoeling niet! 


t\I!AP KADER WERV ING 
Op ds hat l a at st gehouden districts
r aad k on de s ecretaris ~en map tonen, 
die .hem doo!' he t La.'1dclijk Bureau "'as 
toegezondan. Daari n zat 'allerlei ma 
te=iaal, gaschikt vo or kaderwerving, 
Deze map, waar-;ran de aal"..kondiging ook 
in het dec em1' e:L'1lUImnSr Vall "SooutingH 
s t anci., is verkr ijgbaar 700;:: de som van 
f . 5,GO. 

K (j:V1 rvl E T 

ADRES SFf\j 


De Gooi- Zuid KoeTl.er word-t ook onder 
de PIVO'S vor3preici. . Tot nu toe ging 
het zo, dat eL1(a 6t. ~" een aantal num 
mer s ter bp.Ach~kking kreeg ter vcr
apr ei.dir. • Vie stoJ.le:1 nu voor, dat de 
s t ammen die' PIVO ' s , d~. e geen leidste1' 
of le ido= in een gra ep zijn , met naam 
en adres ann hst so(' =etariaat opge
ven. Dan fl rden zc ook. persoonlijk ge
ad.ressGc:co. . 

" Ret is oak de bedoel ing, dat de be·.. 
- s tuUrsloden van gr 0 ~psbesturen en 

--s t i ohtingen de G0oj . ..· Z~id Koerier 
ontvaneen, Maa r dan is h3t weI z',2.k, 
d-at yan iadera gr oap de namen van clie 
p~r80nen bekend zijn, Via een formu 
l i er, dat e lke gr oepsvoorzit(s)ter 
heef t ontYangen, kWL'len die ' namen aan 
hat distriot sl!ccr etar i aat: "o=den op
gegeyen . Van 14 g=oep en b1aIDCn 'de 
formuliersn reads terug , zodat er nog 
z G S ver wacht I'lorclen . Doen de 
G. V.' S van die groepen dat nog een 

dezer dagen? 

Ale al l e namen bekend ' zijn, za l het 

aantal to verzenden Gooi - Zuid Koe~ 


riers boyen de 250 komen en kan er 

overVl ogen worden om de verzending per 

frankeri~g bij abonnement te laten ge

beuren. 
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·-U"W"GV. -O NTVTN G : 

a . 	 Een memorandum van de . distric ts

voor'zitter •. Dac.rin ward verzocht 
bepaalde iio.f'ormP-tie ·met spoed door 
t e geveh arm r,Q leid(st)ers. Die 
·informatie bevatte de volgende on"· 
.derwerpen: 
1e • Aankondiging , dat het district 

de kosten yoor de kaart- en 
kompasinstr uctietocht, uitge
schreven door het Landel~k Bu
r eau , voo:!' 50% yoor haar reke
ning wilde nemen, Resultaat: 
Geen enkele aanmelding!?! 

2e. 	Aankondiging , d·at het dagelijks 
bestuur van het district op 
27 novem"ber ';75 spreekuur z ou 
houden , waarop tevens van ge 
dachten kon worden gewisseld 

··over de stukb,>n van ·de Lande 
lijke Raad met de af gevaardig
den van ons distriot. Resul
t aat : Er verschoen NIEMANIl. 

3e, Het veruoek o:u aan de penning
meest €. ::;::, v;] s e van vns di.st"rict J 

M\7 ~ Riet EiJ:J~ londijk , een opgave 
t e ver3 t r ekken van het ~~ntal 

l eden .en kaderleden. Zij heeft 
die gegecreE8 n0di g om een be
gro·~ing t,e maken en om te be
r ekencn, ho e hoog de contribu
.ti e moot gaan yro:'den voor het 
jaar ·1 976. Res ultaat: Bijna de 
l1elft '-an de G. V.' 's liet . niets 
van z ic!! hOl:'on~ 

;:'0 	 Een aant a l circula i res Yan het Ge
viGs telijk Bure ati Hoard-Holland van 
Scouting .Nederland OVer : Een Pool
tocht, een HQuthakkerskainp, een 
basiscursus voor Welpen+ciding en 
een Dj lUlge l f ilm, We hopen, dat een 
ieder van U a u hiervan op de hoog
te 	is. 

DOODDOENERS 

1e. 	De Doodd oener die beslist afremt: 

DAT GAAT riflET 
2e. 	Al zo oud ale de weg tiaar Rome : 


WAAROM WI JZIGElf - HET LOOPT TOCH 

LEKKER 


3e. 	Holidt Uop de! v lakte : 

DAT IS NmT MIJH TAAle· 


48. 	 Smijt kraaiepotcm op de ,veg ; 

HET MATERIAAL I S HIET AANilEZ I(} 


5e. Damper Van formaat: 

MAGNIET BELEIDSK'lJESTIE . 


6e. St·iiur ze op een zijspoor : 

AL EENS EERDER GEPROBEERD 


7e. 	Deze heeft het eeuwig leven: 

LATEN WE HET NOG EVEN UITSTELLEN 
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8e. Klinkt gewiohtig: 
liE ZIJN AL OVER DE BEGROTING HEEN 

ge. ·Geeft blijk van superieur inzioht: 
\7E ZIJN ER NOG NlET RIJP VOOR 

10e. Kies de veiligste weg: 
VIE !CUlmEN NU NUT MEER WIJZIGEN 

(wordt vervolg) 

GAN 	 HOW 

Voor niet zomaar een welpencabaretje 
of kabouteruitvoering, maar voor een 
op alle fronten uitgebouwde grnot

. soheepse (padvinders)show met de naam 
"GANGSHO,[ MADE IN HOLLAND* ging op 
zondng 14 december het doek op. Een 
show, die zioh een eigentijdse plaats 
wil verwerven in het Hangse artistie
ke leven. 
In het begin van de jaren dertig werd 
dit soort shows - een mixage van re
vue en musioal - in Londen geintro
duceerd door Ralph Reader, een voor
trekker van de Holborngroep. 
Het woordje "Gang" van de "Gangs how" 
is ontstaan toen Ralph Reader t~dens 
een repetitie vroeg of de cast trol
bezetting) klaar was voor de show. 
Een verkennl'r riep toen: "oh the gang 
we are aliready now". Sindsdien is 
het woord "gang" in de show gebleven• 

De "Haagsche Courant" sohreef na af
loop van de show: "Dat padvinders nog 
wat anders willen en kll1Ulen uerd zon
dagmiddag en -avond gedemonstreerd in 
het Congrescentrum vraox voor het eerst 
in Nederland een Gangshow werd gege
ven. Aan de Garigshow werd meegewerkt 
doorbijna 400 leden in alle leeftijden 
van Scouting Nederland, Engeland en 
een groep Amerikaanse meiSjes uit Den 
Haag. 
De show is opgebouwd uit een aantal 
los van elkaar staande sc~nes waarin 
muziek, zang en ballet op een speota
oulaire manier de ingredienten vormen 
Ook de kleurige kostuums, de summiere 
maar doeltreffende deoors en vooral 
ook de beliohtingen en hier en daar 
een aohtergrondprojektie, zoals in de 
Sooutingsdne het portret "an Lord 
Baden Powell en de wolken in de zee
mansdroombootsc~ne, werkten mee om 
het geheel levendig en onderhoudend 
te maken. De show eindigde met een a
potheose waarin uit de zaal door wel
pen en verkennera vlaggen 
landen werden aangedragen. 
Art1stiek moet het geheel 
worden ala een plezierige 

uit alle 

besohotIWd 
vrijetijds
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