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Trad1t i ege trouw geven wij U rond de j aarwia ae ling een verslag
van onz e akt ivite i ten ove r he t afge lopen jaar .
Begin januari 1961 telde onze starn 21 leden , waarvan 5 Ereleden , 9 VT ' s en 7 VTG ' en .
V~nz~lfsprekend namen niet Ll daze led en nan aIle ~~tivitoiten
deol . De VT~ training is een i ndividuele training zodat het bo venstnnnde te verklnren is .
Januc.ri bood het tr:""lditionele wi nterleer (winte.rkamp), dit j['.er
te Amersfoort , \7c.erean ::Ille Goo is e en .Amer sfoortse stc.mm.en deelnamen . IF w<!s d,' -,..r met 1 man v ert egenwoordi gd .
28 jonueri herdo.chten wij ~ns " roemrijk vcrleden l1 in een daverende
reunie, wnE'.r U2.n niet ".lleen oud- leden , ma.er ook de jongere gerde
pr e ttige herinneringen hebben overgehouden .
In februari 1k eken we wet rond ' op de distrikts - PIVO- bijeenkomst
ter"l7ijl eind febr1l£!Xi in Nf'. erden i n he t a t e li er van een pot tenbi'.kk.er een st£l..lD.:""'_vond werd gehouden .
&, n de distri kts - VT - trRi ningsbijeenkomsten werd door twce man
doelgenoroen .
Begin maart hielden we een s~cicle evond , waarop Oftbaas Ons t ein
onze gC'.st ms, terwijl op 18/19 m&c.rt het distri ktswinterlaer
&en staartje kreeg i n de vorm yen een st~verkenning langs ver geten hoekjes V~ oud Amersfoort .
26 maa.rt nerd Henk Wedmun tot VT gei nstallcerd . Daar de Imhlala
P~nzist t'.m tot op heden geen oa.b~ heeft "Nerd oQ.bae.s ve n dor
M~ urel, oud VTL v~ onze stam , bere i d g ovonden om Henk te installeren . Deze gc.f merne.. een bl oernlez i ng uit het nu bijna 25 jc.rig
vcrledcn V{l.n de IP- st'"'lll , die velen nog lang zal heugen .
Dc drie ce rste dcgen V f '.U de gr asmt".and zag men 7 zwart e dassen
op de Rendier hoeve ta Moergest el , het VT - buit encentrum , wsar
het voorjac..rswe4:.:weekend werd gehouden .
Hoe\lcl 23 e.pril di t j <.~::,r op zondng viel wm-en t'lij niat de mening
V~ 1e distriktsleiding toeged3an am de St . Jorisvier ing naar de

zatcrdo.gavv:t;lQ. en do zondagmorgcn te
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"res Cok
onzo st$l Yortq;cn,To orcligJ .
Een vo orproefj8 v e n het zomcr sci::.toen hc:d ( en v"n onze l oden, rlic
in doze tijd nC'..-[~ hot zOllnige Grickenl c.nd reisde am d::,~'.x cen voct··
t ocht over de Peloponnesus to m~cen .
In de Pinkst or~d(2nt i o ',-;erd door twee ste;mle den gec'ssisteerd in
het uelpenkamp v £'n groep I, Die Gooische Treckers, tcrdjl ook de
Ce llicrsgroep niet werd vore-c ten .
Juni kenmerkte zich door l1einig st0lllr.kti vi tei ten . A[L"1- de nntionr.le
Koempoelo.n i n Ommen "!erd door drio stunledon deelgenomen.
Piot v p.n de Beek hed in Rot terd,-;.m een goede golegenheiti het N~,t i o 
n m,l BBndconcours bij te Vlonen .
Eind j uni C'..-ss ist eerdc een v~ onze laden in het k emp, dnt de
Delftse Zwervcrs voor kindcren v ......"'l vluchtelingen in Ommen hndden
g eorgrmis eerd .
8 juli hicldcn \7e met een bijnc. vol t~,lligo stem onze tr2-di tione le
slu itings uv ond v en ha t seizoen . ne Nouve~ute (nieuTItje - vD) TIas,
dat \:0 voor deze' b ijeenkomst 10 .tdere vcrkenners u it arie VE:rschillende troepen h r.dden ui t genodigd . Tucc-'Yor kenners liete n :::f Tieten, zeven verkenners \1c.rcn op deze speci; ie groepsbijeenkomst
a2-nwe zig, waarbij we zelfs de r f'.dio h(~ddcn ingBsch<'.ke ld, die voor
ons een g cs lui erd bcrich t de ether inzond .
J~er " £. S het d.t een tropische rege nbui een gedeclte v en het
progrc.mm2. in het honde r d deed lopen o
Op dezelfde middag "'er d ['.£'.n PiGt Y",n de B(.:ck een AWL-volm[",cht
u i tgereikt (Ath~bnsc~nhordc) .
Tot begin september "e.s e r geen l~onto.kt meer met de st::un in zijn
geheeL Er werd individue el gez\,orven door Brnbc..nt , de .iITdennen ,
en oak '.'lerd in zomerkGJIlpen gonssisteord . Het volgend j ,J,~'r hopen
wij in ons zome rprogrnmrna vera nduring te brengen door he t orgunis e ren van een gezarnenl i.ilie tre ktocht. Plannen bestF'.2ll1 om urctische
gebieden in Noord- Euxopa to g <:"nn v crkcnnen , maa r d nt.rover t . z . t .
meer.
Hoe •• el het corste h:::lfj z,er v ,'n 1961 zich kenmerkte door veel e.ktiviteiten was toch het c:.entnl deelnemers vrij beporkt . (T""' ';zonderingen w2,Xcn Winterl.:> cr en Mo-ergcstcl ) .
Do st-:mleid ,r bloek begin s eptember ook voortvluchtig te zijn . Di t
wcorhi c ld ons nict o:n met hot vrij cheuvinistische motto I1WIJ ZIJN
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tc start en met cen tweede - niet

t'7a,~nemend

kon men in de

rlildb ~n \'~1 het
grocpjes , e-in V~.Tl cen en
6':n v:on J.ri(; m2.n., zion tcr~kercn v ('.n een ' morgcmwndeling ' coor
de ',Iildb:".tm . Het vC.i· lorcnge"l7Q.~nde " eenmc.nsgroepje" word later op
h..:.t k~.opterre i n ond<Jr ean verf'riss ende douche ",-,or teruggcvondell;
"fC u:;.ren e c hter nog l:-ng viet in Hilversum . .. . . .. ........ .... .. .
Begin scpte~bcr vcrlieten Robert Bruinem:;.n en Joh~ v~n de Beek
de s t am respekt ieve l :ijk t7egens ve rhuizing Jm2.r Delfzijl en Delft (se
Zwervers) .
\
,

In dc

!';,_· l dr1~.F v~·n

3

~,ji>-'... ':;:::i!"b.;r

r:~.:'::io::c::o..·.tl Pc..ck Ire;} HoC~ Velun:e " t'.7€C

16 september stond "oor in het token vnn het distriktsweekend me t
de oudere verkenners . Ook dient zekor het Net iona8.1 VT- Laer i n

Arnhem (23/24 september) in deze opsomming te ~orden opgenomen .
4 ok tober keken TIe < l ~', : :::;
. ~erstr a.c.t \veg "iets v erdcr " dL'n de
st".mhut , in do richt i ng B~.crn, cl2.<:r Qen rcceptio in Groot Ki evits d<.!l i e ts v."n cen hrcede -.:Illlie ucghnd . Di t [tHes ter e r e v :'.n het
huuel~K v nn ons Ere- lid Gerd Cl oo .
10 dagon lc.ter e tcn we , ··.nplac..ts v an bitterb c -len , kncl;:worstjes in
h et po.leis v ,~n koning Minos ( Beukem7oud ) t ijdens cen welvcrdicnde
rustpn.uze V':---.ll de Argon2.uten- wMdeltocht .

28/29 oktob e r trok."k::en
.

brilj<'!.nte herfstkleuren
ons di t ne j aur
opni etIT"{ nn.ar de Roge Vcluwc . Hoewcl de vcrhoudingcn V2.n declnome
\'{[!.t vr€ E::m d l':gen 11.:'"$ hie r toch sprclce v an een geza!nenl:ijk weekend
v c'.ll Peddelc: crs en Imhlc~c"" P.s.nzi . Eon onve rgetel:ijk "eekend in meer
den Sen opzicht .. ..•.. . . . . .
In deze mCJ'_nd geb ... llI'de ook he t wonder d~t zich zom"..8.r vi e r 2.Sp .
VTG ' n ncnmeldden met de wens om llE.der kennis to waken met het st ~m
l e ven . W"ij konden het niet r-.nders zien d"..l1 dc,t dit het gevo lg W2S
VL".n do grocpsle idersb:ijocnkomst vn.n media oktobcr . !: .Jz..: ,, ~:'~ ,d ering
w;>.s ook de uo.r- ")op tot he t v e rlenen v ".n assistenti e in de
Ath.::b,~. scrmtroe l" die zone.er leiding wc'.s gekomen . Sinds november
,~.ssisteren twee leden V;'.ll de st['.ID i n do ze troep .
Op 4 novemb er viel er f'. luecr iets tE; vi eren . Jeep de Rc,cd hcd
irunidde ls ook k:"'.rxtj es l::.ten drukk en , VOOI'""'.'H'..2X t Ylee dure fiG-enden
voor de penningmeester .
Tijdens d itz elf de 1"leekend noonde ce n v~n onze leden in ~ "' aw Cus tl e up on- Tyne de generf'.le repeti tic v~.n Ral ph Re ~dc rs G,;.ng Show bjj .
18 novembe r stand in het t eken V ?~ een sociologische vcrke ~ning
tcrnjjl op 24 nov ember het bericht werd ontv rcngen vc.n de s t C'.mleider
v rn de J .::tson-stc.m dc..t een eerste prijs \7~_S gewonnlo:!n in de o.fdcling
VT vr..n de nt'.tion2.lc fotowedstr:ijd, die door dcz e stam Tlas georgnni -

-

seerd .
In december bczweek de st ~~ ut b~na onder n1 het bezoek, d~t
we in d i e mp~~d mochten ontvengen.
2 december vierde Sint Nicol O£'.s z~n verj a...'1Xdng met de leden
v~ de Heidepnrk- Ten Boomtroe p.
Onze st ~~ bleef het TIeekend over in de hut en zorgde veer een
houtvoorre..c.d voar de wintermcnnden . De nieum:l: mnteriCtlcn ('.ls
Tilleyll'JD.p , grat e bijl en SP['.Jlz ['.['.g ~erden t1:-~c..rd ig ingcl1ijd.
16 en 17 d·~ c (!l!lbcr hc.d het kr-.der v('.n de AthnbE'.sc".l1troep de
bcschikking OYer do str..mhut , gevolgd door het Ce lliersk:cdcr,
df'.t 22/23 decembe r een winterkc..mpje hield . ,Het vurhn.nl gc<'.t,
dnt op 23 december de ochtendbb.dcn ~.ls Tc l egrr... f en Nicll\7S
V".l1 de Deg vanuit do st ~mhut zijn b czorgd • •. ... . .
UHe t B§lhouden Huyslt werd in de n...".ch t v:!n 28 op 29 decemb er bcW"Oond door tien laden v c.n de R:J.boesgroep ui t Li'.rc n, die hier
ove rn~ chtten tijde ns de door hen georg~s eerde Pooltocht .
De fdnterse tempero tur en ~ullen de deelnemer s c~~ deze tocht
ongetwijfeld bebben herinner d ;'.<:.Il de overwintering in bet
II Behouden Huysll op Novl'. ZOJ!lble. door HccLlskerck en Br:.re:nt .-J z i n
de winter V ['..n 15.96-1 597 .
In di t ja...:.rvcrslc.g hebben ',;ij alochts getr ....cht eon wC!,t :.1 tc droge opsomming v a n fei t on t e v oorkomen door ~,1 1 0"tl V G:i."':J.cl d3:l.":I" no.:I'dige z0ken te nOGman.
De stQJ1U'Co.:o..d is de mening toeged ,~.c.n d n.t 1961 een goed jc.. :.r vae r
de st~ is geweest en z~ is voornemcns om i n 196 2 in grot e lijnen
op de zelf"de v oot door t e gt!~ . Tenslotte r: illen vrij nog mededeling
doen v .".n de sterkt e v:>.n de stD.!D.; ap 31 december 1961 tel de deze :

5

Ere- leden,

9

VT'&,

4

VTG l n en

7

~sp . VTG ' n .

Hiervr-.n z~n 5 mc..n r..l s gevoIm:!chtigd en 3 Flr..n :,.ls niet - gevolmr.chtigd
leider· in de Hilversums e/B~D.rns e groepen 'lerkz.::l.[,~ .

Hilversum, 31 decenb er 1961 .
De St:'.lIU'I:......d v".n de Imhlc.l l'.. Pn.nzistf'.m.

