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RREN 
tlet enorme clrkelvormlge ze I rukte aan de uigage. er drie zou het zover zijn. 
T och voelde Dr. Bart Parmentier zich volkomen In zl n element. ook gebeurde, als de 

e strlj!lleider het startsignaal gaf of h\l' zou winnen 0 nlet - in ieder geval zijn doel 
ereillt. Na zljn hele leven chepen' on orlfen Ie hebben voor 'Broderen. bestuurde hij nu zijn 

elgen 'jacht' 

'T min melden.' 

Een vo un antwoordden d andere 'schlp per:.s'. herkende alie stemmen, het 

waren de ;ste,mmen van zljn vrlenden en ry:),alen. Ze hier aliemaal. Aan de startlijn of 

aan boord an de eec01evaartuigen 33.000 kilometer boven de equator. 


/. 

"Nummer en G08samer. klaar VOM eta en glinsterde in de zon. 
nummer twee Santa Marta, aUe. O.K. Het leek Parmentier, als hij door zijn peri scoop keek en 
nummer drle Zonn••traal. oil<. hij zag het zeil voor zich uit, alsof het de hele lucht be
nu mer vier dekte. 900.000 vierkante meter 'zei!' aan de capsule ver

bonden door bijns honderdvijftig kilometer tulgage. AI 
Parmentier gllmJachte het zeildoek van aile oude klippers, zou nog niet vol
de ruimt a doende zijn voor dat ene zei! van de 'Diana' . T och was 

het nauwelljks steviger dan een zeepbel, het 'Zeil', was 
Nummer vUf Lebedev, . w'U zpn '!klaa~ slechts een paar 'miljoensten' van een mll\imeter dlk. 
nummer zes Arachne. O.K. !" • 'T min t ien seconden, aile camera's AAN'. 

lets dat zo groat was en tach zo fragiel, dat kon je je 
Nu was het zijn beurt, aan het eind van de rij. nauwelijks voo(stellen. En je kon je nag moeilijker voor
'Nummer zeven - Diana, klaar voor de start.' stellen, dat deze 'braze ' spiegel van plast ic je bu iten de 
'Een tot zeven, klaar om te starten', klonk de onpersoon aantrekkingskracht van de aarde kon uekken, aIleen 
lijke stem van de scheidsrechter. 'Nu T min twee minu door het zonlicht, dat het opving. 
ten.' ' ... Vijf, vier, drie, twee een , OOOASNUDEN: 
Parmentier hoarde het nauweJijks; voor de laatste keer 
checkte hi] alles aft De dynamometers stonden nog pre Het lemmet van zeven messen sneed door de zeven dunne 
cies zoals een kwartier geleden. Het immense zeil was lijnen die de jachten met het moederschJp verbonden, dat 
strak gespennen. Het sp iegelend oppervlak ervan vonkte ze had verzameld en service verleend. Tot op dat o~en-
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blik hadden ze gezamenlUk rond de Aarde gecirkeld in 
een stevig bijeengehouden formatie, maar nu begonnen 
de 'jachten' af te drijven als de zaadjes van een paarde
bloem, op de wind. De winnaar was hU die als eerste 
de maan passeerde. Aan boord van de 'Oiana' scheen 
niets Ie gebeuren. Maar Parmentier wist wei beter. Hoewel 
hij het niet kon waarnemen, vertelde het Instrumenten
paneel hem, dat hlj langzaam acceleerde met bijna ~~n
dUizendste G. Voor een raket zou een dergelijke ver
snelling gewoonweg belachelijk zUn geweest. 
Het ontwerp van de 'Diana' was goed geweest, wist hij 
nu. Op deze manier zou hij na twee omwentelingen om 
de aarde de 6ntsnappingssnelheld hebben berelkt. En 
dan kon hiJ in de rlchting van de maan koersen. 
Met de volle kracht van de zon. Hij glimlacht zuur als 
hij aan zijn pogingen denkt om zonzeilen aan het publlek 
op aarde uit Ie leggen. Oat was de enige manierwaarop hij 
toen aan geld kon komen. Hij had chef-ontwerper kunnen 
ziJn bij de Kosmodyne N.V. met een hele reeks succes
volfe ruimteschepen op zljn naam. Maar de maatschappij 
was niet erg gelukkig met zUn hobby geweest. 
'Houd je handen in de zon' zei hij dan. 'Wat voel je?' 
'Warmte natuurlljk. Maar er is ook druk. Hoewel je dat 
nooit hebt gemerkt, omdat het zo gering is. Op dat op
pervlak is de druk slechts een duizendste van een ons. 

EN VERDER I 

Maar in de rulmte kan zells een dergelijke kleine druk 
belangrijk zijn. Want zU Is er de hele tijd, uur na uur, dag 
na dag. In tegenstelling met raketbrandstof kost het niets 
en ar komt geen eind aan. Ais wij willen kunnen wij het 
zelfs gebruiken. We kunnen zellen maken, die de strallng 
van de zon opvangen '. 
Als hij zover gekomen was, haalde hij een paar vierkante 
meter plastic folie, met een alluminiumlaag bedekt, te
voorschijn en goolde het naar de toehoorders. Het zil
verachtlge spul wentelde en kreukelde als rook en dreef 
langzaam naar het plafond door de stroming van warme 
lucht. 'Je kunt nu zlen hoe IIcht het is', ging hij dan 
verder. 'Een vierkante kilometer weegt slechts een ton 
en kan vljf pond stralingsdruk venamelen. Dus zai het 
beginnen te bewegen - en wU kunnen ons laten trekken 
als wij het vasthouden. 
Natuurlljk zal de versnelling klein zijn, ongeveer een
dulzendste van een G. Oat Iljkt nlet veel maar laten wij 
eens kijken, wat dat betekent. Oat betekent dat wij de 
eerste seconde slechta een halve centimeter voorult
gaan. Ik veronderstel. dat een gezonde slak het beter zou 
doen, Maar In een minuut hebben wij 20 meter afgelegd 
en wij gaan dan aJ iets sneller dan anderhalve kilometer 
per uur. Oat Is nlet gek voor iets wat voortgedreven 
wordt door puur zonllcht. Na een uur ziJn wij veertlg mijl 
van ons uitoangspunt vandaan en hebben wij een snel
held van honderd kilometer per uur. Jullie weten wei, dat 
er In de rulmte geen 'wrijving ' optreedt, dus als je een 
keer lets een duw hebt gegeven dan blijft het voor altljd 
bewegen. Je zult verrast zijn als ik je vertel. wat onze 
zeilboot voor sne/heid heeft na e~n dag. Bijna drleduizend 
kilometer per uur.' 

'Als je dus vertrekt vanuit een baan om de aarde dan 
heb je in een paar dagen de ontsnapplngssnelheid be
relkt, zonder een druppel brandstof te hebben verbrand.' 
Nou, hlj had ze overtuigd en tenslotte was hij er zelfs in 
geslaagd Kosmodyne NV. te overtulgen. Gedurende de 
afgelopen twintig jaar was er een nieuwe sport ontstaan. 
Nu was er deze wedstrijd. Het prestige van vier continen
ten en twee planeten stond op het spe!. Er hadden nog 
noolt in de geechiedenia zoveel mensen naar een wed· 
strij d gekeken. 

'Diana' had een goede start gemaakt; tijd om naar zUn 
tegenstanders te kljken. 
Voonlchtig ging Parmentier voor de perl scoop zitten. 
Oaar waren zlj. Vreemde zilveren bloemen geplant in de 
donkere akkers van de rulmte. De dichtstbijzijnde ZUid
Amerika's Santa Maria was slechts vijfenzeventig kilo
meter ver weg. Zij leek veel op de vlleger van een kind, 
maar dan een vlieger van meer dan anderhalve kilometer 
breed. Verder nog het jacht van de universiteit van As

, ' , 
" 

trogad 'De Lebcdev' . dat er uit zag als een maltezer kruis. 
De zelien, die de armen ervan vormden zaten er waar
schijnlijk aan om hel geheel te kunnen besturen. Oaaren

tegen was de 'Woomera' van de federal le van Austra
lische staten een eenvoudlge parachute zes kilometer In 
omtrek. De 'Arachne ' van kap itein Spacecraft zag er zo
als de naam suggereerde, ult als een splnneweb. Het was 
ook op dezelfde princlpes gebouwd. De 'Gossamer' van 
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Eurospace N.V. was qua antwerp ldentiek, maar dan op 

iets kleinere schaal. 


'De Zonnestraal' van Mars was een platte ring met een 

gat van 700 meter in het midden. Het geheel draaide 

langzaam, zodat de middelpuntvJlegende kracht hem ge

spreid hield. Het was een oud idee, maar niemand had 

het ooit in de praktijk toegepast. Parmentier was er bUna 

zeker van, dat de kolonialen in moeillJkheden zouden 

komen als zU begonnen te wenden. In ieder gevel zou dat 

over zo'n uur of zes wei blUken als de jachten de eerste 

kwart omwenteling erop hadden zitten. 

'Tijd voor de eerete check', zel Parmentier. Hij had geen 

navtgatieproblemen. Met de periseoop onderzocht hij 

zorgvu ldlg het zeU en wei het nauwkeurigst op de pia at

sen waar het tuig was vastgemaakt. De IIjnen - smalle 

stroken, niet van alluminium voorziene plastic folie 
zouden onzichtbaar zijn geweest als zij niet waren be

dekt met lichtgevende verf. Nu waren het strakke IUnen 

van gekleurd lieht, die zich honderden meters voor hem 

ult naar het gigantische zei! strekten. Elk van deze lijnen 

had een eigen kleine elektrische windas. Deze kleine 

windassen liepen voortdurend. vierden of haalden Iljnen 

aan, al naar de automatlsche piloot aangaf, om het zei! 

in de juiste stand te houden. 

Het was prachtig om het spel van het zonl icht op het 

oppervlak van de buigzame spiegel te zien. Het golfde 

met lange statige bewegingen. Je kon elk ogenblik, plot

seling hevige trillingen In dit zeil verwachten, die meestal 

onschadelijk waren. Parmentier keek er toch gespannen 

naar. 

Soms konden er daardoor plotseling catastrofale golvingen 

ontstaan, die zij de 'Kronkels' noemden, die het zeil aan 

stukken konden rijten . T oen hlJ er zich van had overtuigd. 

dat alles spik en span was, keek hij met zijn periscoop 

om zich heen om de positie van zijn tegenstanders op· 

nieuw Ie bepalen. Het ging zoals hij gehoopt had. De 

minst efflc il!nte 'Jachten' lagen nu al achter. 


Het scheen vreemd om nu te gaan slapen, nu de wedstrijd 

net was begonnen, maar het was een goed idee. De 

tweemans-ploegen in de andere jachten konden elkaar 

aflossen. Maar Parmentier was aileen. Hij moesl met zlJn 

krachten woekeren. Er was niemand am hem af te lossen. 

Parmentier gespte de elastische banden van zijn stoel 

rond zlJn borst en benen en zette de elektroden van de 

slaapinduetor op zijn voorhoofd. Hij zeUe de tijdklok op 

3 uur en ontspande zich. 

Zacht als een hypnose aktiveerden de stroomslootjes 

de voorste lobben van zijn hersenen. Spiralen gekleurd 

licht verwljdden zich voor zijn gesloten ogen lot hij sllep. 

'Nummer 6, Arachne O.K.'. 

Het lawaai van de alarmbel rukte hem uit zUn droomloze 

slaap. HU was onmiddelllJk wakker. Zijn ogen gleden over 

de Instrumenten. Er waren slechts twee uren voorbijge

gaan, maar boven de versnellingsmeter fl ilsle een rode 

lamp. Parmentier's eerste gedachte was, dat er iets met 

het zeil was gebeurd. Misschien had de installatie, die 

moest voorkomen dal het zei! begon te wente len, niet 

gewerkt en was nu het tuig In de war geraakt. 

Snel eheckte hlj de meters, die de trek op de 'stagen' 

aangaven. Vreemd; aan de ene kant van het 'zeil' stonden 

zij normeal, maar aan de andere kant nam de druk op het 


zei! geslaag af, zelfs terwiJI hij keek 
Pioiseling begreep hlj het en greep naar de periscoop. 
Ja, daar had je de moeillJkheden. Een geweldige schaduw 
met een duldelijke afgelekende rand gleed over hel glln
sterende zilver van het 'ze1l'. 
Duislernls vlel over de 'Diana' alsof een geweldige wolk 
tussen hem en de zon voorblJlrok. In het danker beroofd 
van de stralen die hear voortstuwden, zou zij hulpeloos 
door de ruimte ,weven. 

Parmentier grinnlkte toen hlj de perlseoop omdraaide in 
de richtlng van de zon, terwlJI hij de filter voordraalde 
die hem in staat zou stellen naar hel laarende oppervlak 
Ie kUken zonder verblind te worden. 

Manoeuvre 4a mompelde hij. Nou, Jalen wij eens kijken 
hoe we dat spelletje het beste kunnen spelen. Zo'n dertig 
kilometer achter hem probeerde de 'Gossamer" een 
kunstmaUge zonsverduistering te bewerkstelilgen, am de 
'Diana' Ie benade/en. 

Dit was een volkomen toelaatbare manoeuvre. Vroeger 
in de lijd van de oeeaanraces, hadden de schippers vaak 
geprobeerd elkasr de wind ujt de zeilen te nemen. Par
mentier was niet van plan zich zo gemakkeUjk Ie laten 
'nemen'. Hij moest nu wat doen. 'Diana's kleine computer 
- niet groter dan een lucifersdoosje, maar met de ca
paelteit van 1000 menselljke wiskundigen - overwoog 
hel probleem een seconde lang en gaf onmlddelllJk het 
antwoord. HIj moest de controlepanelen drie en vier 
openen, lotdat het zeil een twintig graden was gekanteld, 
de straling van de zan, zou hem dan bulten het bereik 
van de schaduw van de 'Gossamer' hebben getrokken . 
Jammer, dat hlj nu de automatische pi loot buiten werking 
moest stell en, omdat die zorgvuld ig geprogrammeerd was 
de snelst mogelUke vaart te maken. maar det was het 
tenslotte waarvoor hij hier was. Oil was datgene wat van 
zonzellen een sport maakte, in pleats van een strUd tus
sen computers. De controlelijnen 1 tot en met 6 rolden 
uit als slaperlge slangen terwijl zU ogenblikkelUk door het 
wegvallen van de druk In bochten slap vielen. Drie kilo· 
meter verderop begonnen de drlehoekige panelen zich 
langzaam te openen, zodat het zonlieht niet meer werd 
opgevangen In het zei! . Toch scheen er lange tijd niets te 
gebeuren. Het was moeilijk om gewend te raken aan deze 
wereld van langzame beweglngen, waar het minuten 
duurde voordat het resultaat van een aktie voor het oog 
zichtbaar werd. Toen zag Parmentier, dat het zei! ztch 
meer op de zon richUe en dat de schaduw van de Gos
samer onschadelijk weggleed. Lang voordat de schaduw 
was verdwenen braeht hij het zei! weer in zijn oude po· 
sitie terug, zodat de Diana weer op zijn oude koers lag. 
De zijdelingse snelheid, die het jacht nag had zou haar 
bullen gevaar brengen. Het had geen zin te ver te gaan 
en zijn berekening teniet te doen, door verder uit te 
wijken. Want er was nog een andere regel die ook moei· 
lijk was Ie leren : op hetzelfde ogenblik, dat je iets begon 
te doen In de ruimte moesl je erover nadenken hoe en 
wanneer er mee op Ie houden. HiJ stelde de alarmbel 
opnleuw in, misschlen zou Gossamer of een van de 
andere deelnemers hetzelfde trucje nog eens proberen 
uit te halen. 
Het was Inmiddels tUd geworden om Ie eten hoewel hij 
zich nu niet bepaald hongerlg voelde. Je gebrulkte weinig 
lichaamsenergie in de rulmte, het was gemakkellJk het 
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eten te vergeten. Gemakkelijk en gevaarliJk, want als de 

nood zlch aan de man deed zou je wei eens nlet genoeg 

reserve kunnen hebben am moei1JJkheden het hoofd te 

bieden. 

Hij brak het eerste voedingspakket aan en onderzocht 

het zonder geeatdrift. De neem op het etiket 'Spacetas

t ies' was genoeg om hem misselijk te maken. Bovendien 

tWiJfelde hij aan het garantie-etiket, dat aan de onderkant 

van het pak beloofde: 'Gegarandeerd Kruimelvrij'. Men 

zei wei eens, dat kruimels een grater gevaar waren voor 

ruimtevaartuigen dan meteorieten. Zij konden In de meest 

onmogelijke hoekjes verzeild raken, kortsluiting veroor

zaken. vi tale brandstofultlaten verstoppen en aile Instru

menten, waarvan men veronderstelde dat zij hermetisch 

waren gesloten bulten werking stellen. Tach smaakte de 

leverworst hem goed, evenals de chocolade en de sinaas

appelpuree. De plastic koffiecapsule stand op de elek

trische verwarmlngsinstallatle warm te worden toen de 

telefonlst van de wedstrijdleider zijn eenzaamheld verbrak. 

'Doctor Parmentier als U er tijd voor heeft dan zou Jan 

Bosma graag een paar woordjes met U spreken.' Bosma 

was een van de belangrijkste nieuwscommentatoren en 

hij had Parmentier 81 meerdere malen in zijn programma 

gehad, 'Ik neem hem over', zei hij. 

'Hallo Doctor Parmentier', klonk de stem van de com

mentator ogenblikkelUk. 'WIJ zijn blU, dat U een paar 

ogenblikken voor ons over hebt. En nag wei gefeliclteerd, 

het schiJnt , dat U aan de kop ligt.' 

'Wei een beetje voorbarig am daar nu al zeker van te 

zijn', antwoordde Parmentier voorzichtlg. 'Zeg, doctor 

waarom besloot U de Diana zelf te besturen? Aileen om

dat niemand dat nag eerder heeft gedaan?' 

'Is dat dan geen reden genoeg?', Hij hield even op, terwijl 

hij zorgvuldig zUn woorden koos. 'Je weet, hoe krltisch 

zo'n jacht is. Een tweede man met aile uitrusting, IOU 


nag eens 200 kilo extra hebben betekend, Oat kan heel 

gemakkelijk het verschll zijn tussen winnen en verliezen.' 

'Bent U er wei zeker van dat U Diana aileen de baas 

kunt bliJven?' 

'Zo goed als, dankzU de automatische inrichtlng, die Ikzelt 

ontworpen heb. Mijn voornaamste taak is op te letten en 

beslissingen te doen.' 

'Maar drle vterkante kilometer zeil! Het lijkt mij v~~r een 

man onmogelijk om bij manoeuvres de hele boel aileen te 

klaren.' 'Ja, waarom niet? Je moet er even rekening mee 

houden, dat de maximale kracht, die op die drie vier

kante kilometer wordt uitgeoefend zo'n tien pond is. Oat 

doe ik met mljn pink.' 

'In ieder geval bedankt Doctor. Veel succee. Ik roep U 

nog wei eens op.' 

Toen de commentator de verbinding verbrak, voelde Par

mentier zlch een beetje beschaamd. Want zijn antwoord 

was slechts gedeeltelijk waar geweest; en hij wist det 

Bosma 'keen' genoeg was om het te weten. 

Er was slechts een reden waarom hij hier in de ruimte 

was. BUna veertig jaar lang had hij met teams van hon

derden soms zelfs dUizenden mensen gewerkt om de 

meest ingewikkelde voertuigen te ontwerpen. De laatste 

twintig jaar had hlJ zelf zo'n team geleid en zag hij zijn 

scheppingen de sterren tegemoet trekken. (Soms, maar 

er waren mislukkingen, die hij nooit kon verge ten, zelfs 

als het zijn fout niet was geweest). Hij was een gevierd 


man met een succesvolle carriere echter zlch, T och had 
hlj nag nooit lets zeit gedaan, altljd was hlj een van een 
grote graep geweest. 
Oit was de laetste kans am zich individueel te ontploolen 
en hij zou dat met niemand anders delen. 
Er zouden geen zeilwedstrijden meer zijn in de komende 
viJf jaar. Want nu begon slechtweercyclus, met stralings
stormen, die door het zonnestelsel raasden. Ais het weer 
veilig was voor deze onbeschermde tere vaartuigen, zou 
hlJ te oud zijn, Hij keek nog eens door de periscoop. Eerst 
kon hij slechts vijf andere jachten zien. Er was geen 
'Woomera' , 
Het kostte hem verscheidene mlnuten haar te lokaliseren. 
Een vage vlek. Zorgvuldig gevangen in de schaduw van 
de ·Lebedev·. Hij kon zich de vertwijfelde paging van de 
Australi~rs voorstellen om uit de 'Iuwte' te komen. HU 
vroeg zich of hoe zlj zo in de val geraakt waren. Het kon 
betekenen, dat de 'Lebedev' ongewoon wendbaar was. Hij 
moest hear nlet uit het oog verliezen, hoewel zij te ver 
weg was om een bedreiging voor de 'Diana' te beteke
nen. Op dit ogenblik tenminste. 
Nu was de sarde bijna onzichtbaar geworden, slechts een 
smalle lichtende boog, die langzaam In de richting van 
de zan bewoog, Vaag begrensd door de strook IIcht was 
de nachtkant van de aarde. Slechts de vage fluoriserende 
gloed van enkele grate steden gloeide door wat gaten in 
het wolkendek. De donkere schut had al een gedeelte 
van de Melkweg verduisterd, binnen een paar ogenblik
ken zou de schaduw de zon gaan bedekken. 
Het licht werd minder, een purpreen schemernevel, de 
weerschiJn van de grote zonsondergang, spiegelde over 
de onzichtbare Horizon. Nog een paar minuten en het 
het gigantlsche zeil. De zon zonk nu volledig weg achter 
was nacht. Een voor een zag hij de lichtpuntjes, die de 
andere Jachten waren 'uitdoven' toen ze oak 'de nacht' 
binnenvoeren. Over een uur zou de zan weer achter dat 
enorme zwarte schild vandaan komen . 
Gedurende deze tUd waren zij volkomen hulpeloos. Zon
der de kracht , die hen voordreef. HiJ schakelde de bul
tenschijnwerper in en beg on het nu donkere 'zeil' te on
derzoeken. De duizenden hectares folie begonnen al te 
rlmpelen en slap te worden, zodat ze opgerold moesten 
worden om te voorkomen dal alles, tuig en zell, in de 
war raakte. Natuurlijk was dit niet onverwacht. Alles 
glng zoals het gepland was. Vijfenzeventlg kilometer ach
ter hem waren 'Arachne' en 'Santa Maria ' minder gel uk
kig. Parmentier hoorde vanh un moeilljkheden toen de 
radiO onverwacht begon te werken op het noodcircult. 
Nummer twee - nummer zes, dit is de controle, U bevindt 
zich op een kruisende koers. Uw jachten zullen over 
vUfenzestig minuten dezelfde plaats hebben berelkt. Wilt 
U assistentie?' 
Er heerst een paar mlnuten stllte, Parmentier vroeg zlch 
af wiens schuld het was; misschien had het ene jacht 
geprobeerd het andere de zon 'ult de zellen te nemen' en 
was het hem niet gelukt de manoeuvre te voltooien voor 
zij In het donker kwamen. Nu was er niets meer dat zij 
konden doen. 

(wordt vervolgd) 

VeTtaald uit het Engels door D. H. Ringenoldus. 

OOTspTonkelijk geplaatst in Boy's Life onder de 
titel 'Sunjammer', 
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HULPVAARDIG
SC I<I Pf'!:R, 

+1f;f VIN6ER
VI'R.BAN I> 1:7 

kt.AAR/ 

In5tallatie ei5Ch 

Een vingerverband en een mitella aanleggun. 

Voor het aanleggen van een vingerverband gebruik je 

een hydrophiel windsel ( = smalle zwachtel). 


Leg de zwachtel vanaf de handpa lm over de vingertop 

naar de rug van de hand. 


Herhaal dlt, nu van de rug naar de pa lm van de hand, 

weer over de vingertop. 


Vervolgens een slag om de yinger. van de onderzijde 

naar de top. 
Nu een aantal keren rond de Yinger, van de top naar de 
onderkant van de yinger. 

Dan de zwachtel ovef de rug van de hand (dus nooit 
ovef de handpalm) naar de pols, waar je hem eenmaal 

omheen draalt en vastmaakt met een stukje leukopJast of 
met een platte knoop. 

HElD 

Een verkenner wil zich dienstbaar maken en 

anderen helpen. Dit kan op vele manieren. Een 

vorm waarbij wei heel sterk de nadruk ligt op 

HULP en VAARDIGHEID is het verlenen van 

eerste hulp bij ongevallen. 

Hoewel de vaardigheid om te kunnen helpen 


na het afleggen van de eisen in deze rubriek 

zal zijn toegenomen, zul je moeten bedenken 

dat het gaat om e e r s t e hulp. 

Olt houdt in, dat je je steed. moet afvragen of 

deskundige hulp alsnog geboden is. 

In heel veel gevallen zal dit nodig blijken. 


Soms al blj ogenschijnlijk kleine verwondi.n

gen. Je kunt nooit voorzichtig genoeg zijn. 

Beter twee keer te veel naar een dokter dan 

een keer te weinig. 


Draagdoek of mitella voor de arm 

Leg een driekante doek over de borst rnet de punt achter 
de elleboog van de gekwetste arm en de bovenste slip 

over de gezonde schouder. Breng de onderste slip om 
de gebogen onderarm heen, over de schouder aan de 

gekwetste zijde en knoop de slippen aan de gezonde 

zijde vast . De knoop mag niet op de halswervels drukken. 
Bevestig de punt met een velligheidsspeld aan de lIoor

ztjde van het verband. 
Met een brede das kan oak een draagdoek worden aan
gelegd. Deze wordt aangelegd wanneer geen opwaartse 
druk (asdruk) tegen de elleboog mag worden uitgeoefend 
(b.v. bij breuk bovenarm; elleboog e.d .). 
(6ij gebrek aan een driekante doek kan de gekwetste arm 
oak worden opgehangen in een neer boven geslagen slip 
)Ian jas of mantel, die met een veiligheidsspeld op de 

borst wordt vastgemeakt). 
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1. 

1. Z. 

3. 
MITWA 

VIN6~R
VERSANP 

2. 

Eenvou~ige ongevallen welen te behandelen 

• 


Snelverband kunnen aanleggen 

Neem in elke hand een zwachtel en houdt het verband 
minstens 10 em boven de wond. 
Breng met een vlugge beweging de handen uit elkaar. 
waardoor het verband opensiaat. Leg het verband ap de 
wond en wind de zwachtefs z6 af. dat ze bij de eerste 
omwikkellng half op het gaasje en half op de huid komen 
Ie liggen. 

Wikkel de zwachtels nu verder over het gaasje af en 
knoap de beide elnden vast. De knoop mag niet op de 
wond li9gen. 

Blaren. Tengevolge van niet goed P8ssende schoenen, 

gestopte sakken, rubberzolen, e.d. Is het mogelijk dat je ' 

na veel lopen last krUgt van blaren. 


Behandel die als voigt: 


Maak een blaar eileen dan open, wanneer het strikt nood

zakelijk is, dus als hij teveel last bHjft geven biJ verder 

lopen. Plak de blaren dakspansgewijs met stukjes leuko

plast af - je zorgt als het ware voor een extra-huid. 

Als een blaar wei geopend moe'l worden, dan eerst een 

naald of schaarpunt uit910elen; op de blaar en de huid 

er om heen Betadeine tinctuur doen; de blaar aan de zij 
kant doorprikken; njet uitdrukken dan aileen door de huld 
rond de blaar te spannen; op de prikplaats jodium doen 
en op de blaar een stukje hansaplast. 

Schrammen en sneden. Bjj kle ine verwondingen kan met 
een stukje hansaplast volstaan worden, eventueel na op 
het wondje Betadeine tinctuur gedaan te hebben. SiJ ern
stiger verwondingen gebruik je in geen geval tinctuur o.Ld. 
Leg een snelverband aan en zorg voor deskundige hulp. 
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Kneuzingen. Een kneuzing is een onderhuidse verwonding, 

die nogal wat pijn kan veroorzaken. De gekneusde plek 


wordt vaak dik en verkleurt, aanvankelijk tot rood en 

blauw, later tot bruin, groen en geel. 


Lichte kneuzingen - de blauwe plek - behoeven hoege

naamd geen verzorging. 

Bij wat ernstiger kneuzingen leg Je - indien mogelijk 
het betroffen lichaamsdeel wat hoger. 

Met een spons koud water pI ens en op de kneuzing en 

vervolgens drukverband met vette watten aanleggen. 


Verstulklng. Zelfde behandeling als bij kneuzing. 


1. 

r
""-_-...·'"""k 

Brandwonden. Je doet het beste, zo mogelijk het ge

brande l ichaamsdeel in koud water (aileen le idingwater) 

te dompelen of anders met veel koud water te begieten. 

Oat voorkomt vaak blaarvorming. Daar ga je mee door 

tot het gloeien over is, echter niet langer dan een minuut 

of tien (bij open brandwonden geen water gebruiken). 

Blaren in geen geval open maken of met een of ander 

middel besmeren. Verbind de gebrande plaats losjes met 

een steriel verband. 

Brandblaren kunnen het best door een dokter behandeld 

worden. Sij brandwonden is medische hulp noodzakelijk. 

Sij uitgebreide verbrandingen bestaat er gevaar voor 

shock (zie 2e klas). 


Neusbloeding 


Pat i ~nt rechtop laten zitten; kleren aan de hals losmaken. 

Met yinger en duim de neus dichtknijpen. juist onder het 

neusbeen. Macht de bloeding na een minuut of vijf nog 

niet gestopt zijn , laat dan de patient wat verder achter

over leunen en probeer de bloeding nu, door koude doe

ken op de neus en in de nek te leggen, onder de knie 


te krijgen. 


Vuiltje in het oog. Wijsvinger onder de wenkbrauw, duim 

direct onder het onderste ooglid. Hierdoor kun je de oog

leden van elkaar houden. Verwijder het vuiltje met een 

watje of met de punt van een schoon doekje. 
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Mocht je het vu iltje niet direct zien. laat de patient dan 
eerst sterk naar beneden kijken, terwij l je het bovenlid 
hoog houdt (het ooglid niet om laten klappenl! t). 
Vervo!gens sterk naar boven laten kijken en het onderste 
lid laag houden. 
Vind je het vUiltje nie t of zit het op het hoornvlies, bl ijf 
er dan verder af en breng de patient naar een dokter. 

Insektenbeten en -steken. Eventueel achterb!ijvende angel 
zo snel mogelijk verwijderen. Steeds zo laag mogelijk 
vas tpakken, om te voorkomer. , dat je het gifzakje aan de 
top van de angel, alsnog leegknijpt in het wondje. 
Uitzuigen van het wondje kan nut hebben. U itspuwen l 

Een druppel ammonia. een papje van sig8rettenas of een 
papje van soda kunnen het vergi f enigermate onschade· 
lij k maken. 

Weten wanneer en wie te waarschuwen 

Hoe een goed EHBO'er je ook bent, je mag je nooit be
schouwen als een dokter-i n-de-dop. Je bent geen des
kundige. dus raad iemand altijd aan naar een dokter te 
gaan, wanneer dat maar even nodig IUkt of roep - dit in 
erns tiger gevallen - zel f de hulp van een dokter in. Zorg 
er daarom in de eerste plaats voor dat je namen, ad res
sen en telefoonnummers van in de buurt wonende artsen 
bij de hand hebt, zowel thuis, als in het troephuis en niet 
te verge ten, wanneer je erg ens een kamp gaat houden 
met je patrouille of met de troep. 

Bij elk ongeval geldt voor degene die eerste hulp moet 
bieden: 

blijf rustig; 

waarschuw een arts of laat een ander die waar
schuwen; 

doe aileen wat ken en mag, in afwachting van de 
komst van een arts; 

moet je een wond verbinden, gebruik dan aileen goed 
en vooral steriel materiaaL 



In staat zijn tot het verlenen van levensreddende 
eerste hulp. 

Mond-op-neus-beademing kunnen toepassen 

Wanneer iemand niet of onvoldoende ademhaalt, pas je 
kunstmatige ademhaling toe en wei onmiddellijk, zender 
oak maar een seconde aan tljd te verllezen. Elke seconde 
die je wacht kan noodlottig zljn. De mond-op-neus-be
ademing nu is gebleken. de beste methode te zljn, ook al 
omdat je merkt en ziet of je werkelUk lucht in de longen 
van het slachtoffer krijgt. Het is een gemskkelljk te leren 
methode, waarbij geen hulpmiddelen nodig zijn. Soms 
echter is het gelaat van het slachtoffer onfris om te zien 
en dat zou je tot aarzelen kunnen brengen. Leg dan des 
noods je zakdoek over het gezlcht, maar wacht niet en 
aarzel in geen geva1. 

de bovenkaak en slult de mend van het slachtoffer door 
met de linkerduim de IIppen tegen elkaar te drukken. 

Tot zover kun je de methode demonstreren met een 
andere verkenner. Veor het vervolg heb js een oefen
model nedig, hetzij een eefenpop, hetzlj een eenvau
dige houten kop. 

4. 	 Nu komt het eigenlUke lnblazen: 

a. 	 Adem diep in en plaats je wijd geopende mond ruim 
am de neus van het slachtoffer. 

b. Blaas 	 zoveel uitademingslucht In de longen van het 
slachtoffer, dat zijn borstkas duidelijk naar boven be
gint te gaan. 

C. 	 Nu je mond van de neus af en laat het slachtoffer uit 
ademen. LUister of hij uitademt en kijk of zijn borstkas 
naar beneden gaat. 

d. 	 Adem zelf pas weer in vlak voor de volgende inblazlng. 

KIJK GEDURENDE HET INBLAZEN VOORTDUREND 

NAAR DE BORSTKAS VAN HET SLACHTOFFEA. 

e. 	 Aanta! inblazingen : 
voar vol was sene slachtoffers 18·20 keer per minuut 

,. 	Leg het slachtoffer op de rug. 

2. 	 Knlel links van hem neer. 

3. Til 	met de linkerhand de nek iets omhoog en oefen 
met je rechterhand een zodanige druk uit op de boven
zijde van het hoofd, dat het maximaal achterover wordt 
gebogen. 

Druk vervolgens met je linkerhand de onderkaak tegen 


(1 	 keer per 3 seconden ongeveer), 
voor kinderen ongeveer 12 keer per minuut (1 keer per 
5 seconden dus). 

Lukt de inblazing nlet, dan is de luchtweg niet vrij. 

De oorzaak hlervan ken zijn: 

het hoofd van het slachtoffer wordt niet ver genoeg 
achterover gehouden; 
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de neus is verstopt. 

Houd dan met de linkerduim de lippen van het slacht

offer iets uit elkear en plaats je mond wijd om de mond 

van het slachtoffer. Ga dus over op de mond-op-mond

beademing; 


een voedselbrok. kauwgom, o.d. blokkeren de keel. 

Verwijder deze met twee vingers bi] opzij gedraaid 

hoofd. 

Nakijken van mond en keel heeft dus pas plaats wan

neer blijkt dat dit nodig is. 


Voel je je duizelig worden. onderbreek dan de beademing 
gedurende 15 - 30 seconden. Verminder bi] hervattlng der 
beademing de hoeveelheid lucht. die per keer in het 
slachtoffer wordt geblazen. 
Ga met de beademing door tot de patient zelf weer gaat 
ademen, of tot een dokter de dood constateert . 

. Als de levensgeesten terugkeren, begint de patl~nt weer 
. te slikken en zelf te ademen. Stop de beademing pas op 

het moment. dat de pati~nt zelf weer regelmatig adem
haalt. Laat het slachtoffer pas weer drinken. wanneer hi] 
zelf de mok. o.Ld. naar de mond kan brengen. 
Laat in verdrinkingsgevallen het zgn. 'uitdrukken van 
water uit de longen' achterwege. Dit is zinloos tijdverlies. 

Emstige bloeding kunnen stoppen 

In de eerste plaats is het van belang de ligging van de 
belangrijkste slagaderen te kennen. 
Het verschil tussen een aderlijke en een slagaderlljke 
bloeding is, dat bij de eerste denkerrood bloed uit de 
wend vloe it, terwijl bij een slagaderlijke bloeding helder
rood bleed stootsgewijs uit de wond spuit of danst. 
Bij aderJijke bloedingen leg je de patient neer. Maak de 
plaats van de verwonding vrij, door snel de k leding weg 
te nemen. Verbind de wand met sterlel verband en druk 
daar met de duim op. Leg het gewonde lichaamsdeel zo 
mogelijk iets hoger dan het hart. Neem de duim weg, leg 
een nog toegevouwen snelverband op het wondverband en 
leg daaroverheen een stevig drukkend verband aan. Laat 
de patient zo enige tijd liggen. 
Bij slagaderJijke bloedingen is zeer snel handelen ge
boden, om het bloedverlies tot een minimum te beperken. 

laat de pati~nt gaan Iiggen of zitten. Leg het gewonde 
lichaamsdeel hoger; 

ga bij een matige bloeding te werk als bij een ader
lUke bloeding; 

bij een sterke blaedlng druk je de slagader tU5sen de 
wond en 't hart dlcht. Laat lntussen een ander een druk
verband aanleggen, zoals bij de aderJijke bloeding. 
Leg een voorzorgsknevel aan. 

GEBRUIK DIT ECHTER ALLEEN WANNEER HET 
STR IKT NOODZAKELlJK IS. Zander knevel Is de 
bloeding meestal wei tot staan te brengen. EEN 
KNEVEL IS ZEER, ZEER GEVAARLIJKI! I 

bU zeer ernstige bloedingen - bij e€n doorgesneden 
dijbeenslagader of een wond aan de halssJagader 
onmiddellijk de slagader dichtdrukken . Bij de diJbeen
slagader even onder het midden van de liesplooi (met 
beide dUimen of desnoods met de volle vuist). Bij de 
halsslagader aan weerskanten van de wand. Lukt dit 
niet, duw den de Yinger in de wond en probeer het 
gat in de slagader dicht te drukken. 

Ga verder te werk als bij een sterke bloeding. 
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Na het aanleggen van het drukkende verband, kan de 
druk op de slagader of de knevel, zo dIe onvermiJdeliJk 
was, worden weggenomen,. Begint de bloeding opnleuw, 
dan weer gedurende enige tUd de slagader dichtdrukken. 

Nogmsalso PROBEER ALTIJD ZONDER EEN KNEVEL TE 
GEBRUIKEN, DE BLOEDING TE STUITEN. 

Zie verder oak het Oranje-Kruis-boekje, dat in elke boek
handel verkrijgbaar is : biz. 168 tIm 177 en 131 tim 133. 
Siagaderlijke bloedingen kunnen de dood tengevolge 
hebben. Zorg er daarom voor dat je precies weet hoe je 
in deze gevallen moet optreden. En denk er in eerste 
plssts aan DAT SNELLE MEDISCHE HULP NOODZAKE· 
LIJK IS. 
Een bewusteloze op de juiste wijze weten te behandelen 
De volgende verschijnselen zUn kenmerkend voor bewus
teloosheid: 

a. 	 Het s l<lchtoffer antwoordt niet op vragen of aanroepen, 
noch op voorz ichtig aanstoten, knljpen of prikken: 

b. 	 Het slachtoffer ademt; de pols is voelbaar. 

c. 	 Meestal ligt hlj bewegingloos, maar soms is hij zeer 
onrustig. 

d. De gelaatskleur kan zijn: rood, bleek of blauw. 

Zijn bU een bewusteloze ademhaling en bloedsomleop 
voldoende, dan als voIgt handelen : 

1. Ademhalingsweg vrijmaken en vrijhouden (mond
inspectie). 

2. Leg het slachtoffer in een stabiele zijligging met het . 
hoofd achterover gestrekt. HierbU letten op wonden 
en botbreuken. 

3. BU een rode gelaatskleur (zoals bU een beroerte)·knel
lende kledingstukken om de hals losmaken. Het bo
venl ichaam iets hoger leggen. 



4. Bij een bleke gelaatskleur, (zoals biJ in· of uitwendige 
bloedingen) het hoofd omlaag en de benen omhoog. 
Toedekken met jas of dekens. 

5. Zorg voor frisse lucht: omstanders op een afstand 
houden. 

6. Raakt iemand onder het eten bewustelaos, verwijder 
dan ogenblikkelijk het voedsel uit mond en keel. 

7. Geef een bewusteloze nooit eten of drlnken, ook 
geen water ; het voedsel kan in luchtpijp of longen 
raken en het slachtoffer kan stikken of later een long· 
ontsteking kriJgen. 

8 . 	Soms slaat een bewusteloze hevig met armen, benen 
of hoofd. Let op, dat hij zich niet ken bezeren. 

9. Houd hem nooit met geweld vast. 

10. Laat een bewusteloze nooit aileen . 

11. Vervoer de bewusteloze bij voorkeur in stabiele zij
ligging. 

' 12. Regelmatig pols controleren en polsbriefje aanleggen. 

Enig inzicht hebben in het gebruik van de zgn. afdekken
de· , druk- en snelverbanden. 
De vaardigheid in het aanleggen van een vingerverband 
-	 dal je reeds eerder geleerd hebt bij de installatie-eisen 
en 	 dat tot de afdekkende verbanden behoart - ; het 
druk- en snelverband - dat bij de 3e klasse-eisen be· 
oefend werd - zal bij het 8fleggen van deze 2e klasse
eis verhoogd zijn. 

Daarnaast wi je je vaard igheid tonen in het aanleggen 

van het elleboog-, knie-, hiel-, hand- en middenvoetver

band. De tekeningen op biz. 140 spreken voor zichzelf . 

Aile verbanden beginnen en eindigen met een cirkeltoer, 

er wordt zoveel mogelijk van links naar rechts gewerkt 

waarbij de zwachtelrol naar boven gekeerd vastgehouden 

wordt. 

Elke nieuwe slag laat een derde deel van de vorige on

bedekt. zodat een zwachtelverband drie lagen dik is. 


f8 klaS5e ei~en 
Organisatorisch kunnen optreden bij ongevallen te 
water en op het land, 

Dit betekent. als je in een ongcvalssituatie geplaatst 

wordt, dal je weet wet je Ie doen staat. 

Veelal breng! de onbekendheid met een situatie een ge

voel van paniek teweeg. Hoewel dit begrijpeJijk is, eist 

het berang van het slachtoffer van een ongeval dat dit 

niet gebeurt. 


Organisatorisch optredan betekent in het algemeen het: 


maatregelen treffen, die verder onheil aan patient en 
omgeving voorkomen: 

zorgdragen v~~r een snelle communicatie met dokter 
of G.G.D. en zo nodig geestelijk door het op de jUiste 
wijze opstellen en doorgeven van een ongevalsbericht. 

Oit bericht moet bestaan uit: 

1. 	 naam berichtgever ; 

2. 	plaats ongevaJ, waarbij tevens zo exact mogelijk aan
gegeven wordt hoe deze plaats te bereiken is. 

3. Opgave van de ernst van het ongeval. 

4, 	 Een 'na-bel' adres. 

- Verzamelen van belangrijkste gegevens betreffende de 
patient(en), (naam, adres, leeftijd, adres om te waar
schuwen, eventueeJ bijzondere bescheiden: diabetes
kaart, bloedtransfusiekaart), 

Elektriciteitsongevallen, Wanneer iemand in aanraking 

komi met elektrische stroom, kan dell ernstige gevolgen 

hebben. Bewusteloosheid, schijndood, ja, zelfs de doad 

kunnen het gevolg zijn. 

Tref je iemand aan die kennelijk het slachtoffer is van 

elektrische stroam, tracht dan allereerst de stroom uit Ie 

schakelen, als dat tenminste al niet gebeurd is (stekker 

uit contactdoos trekken; hoofdschakelaar omdraaien). Is 

dat niet mogeJijk (blJ bavengrondse leidingen buiten), 

waarschuw dan onmiddellijk technlsch personeel , brand~ 


weer of politie. 

Als de getroffene nag staal , spoor hem dan aan om op te 

springen en de geleider los Ie laten. 

Als helper kun je ook proberen zelf een eventuele draad 

te verwijderen. Je moet echter eerst alles in het werk 

stellen om ze lf geen (isico te lopen. Ga zelf op hout, een 

opgevouwen deken of jas staan; neem dlkke kleding

stukken in be ide handen, pak daarmee een plank, een 

stok of een stuk touw vast, waarmee je gaat proberen de 

draad weg Ie trekken. Als dat niet lukt, probeer dan het 

slachtoHer zelf - op dezelfde manier als hiervoor be

schreven - weg te trekken aan zUn kleding en niet aan 

zijn handen a.i.d. Handel verder, afhankelijk van de toe 

stand van het slachoffer, Hij kan bewusteloos of schijn

dood zijn en brandwonden hebben. Deze wonden kamen 

natuurlijk op de tweede plaats. 


Gasverstikkingsongevallen. Ingeval iemand vergiften in· 

ademt als mijngas, lichtgas, kolendamp of uitlaatgassen, 

treden vergiftigingsverschijnselen op: hoofdpij n, klop 

pende slagen, misselijkheid en braken, vermoeidheid en 

zwakte, krampen en tens lotte bewusleloosheid. 

remand die l ichtgas, kolendamp of uitlaatgassen haeH in

geademd krijgt vaak een hoogrood gezicht. 

Wat kun je doen? 

Allereerst je zelf beschermen. Help daarom bij voorkeur 

niet aileen. 

Indien je een donkere ruimte ingaat. gebruik dan aileen 

een zaklantaarn en geen open vuur (als lucifers). 

Probeer frisse lucht in het vertrek Ie krijgen door van 

buitenaf ramen Ie openen of in te slaan. Als je een ge

deeltelijk met gtlS gevuld vertrek binnengaat, adem dan 

eerst een aantal mtl len fH ink in; ga dan door het vertrek 

heen nClor een raam. Open dit, schep apnieuw fr isse lucht 

en probeer dan het slachoffer het vertrek uil Ie krijgen. 

81u it eventueel opensttlande kranen af. 

Ga nooit een kleine bijna afgeslolen ruim te binnen , als je 

weet of vermoedt det het slachtoffer daarin vrijwel on 

middell ijk bewuste loas is geraakt, tenzij je over een 

ademtoestel beschikt (geen gas masker). 

Heeft het slachtoHer het er langer uitgehouden dan een 

half uur, dan mag je het er op wagen. Maar span je in die 

ru imte niet te veel in. Neem een touw mee am het slacht 

offer uit de ruirnte te kunnen trekken en ga hem niet 

dragen. 
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Heb je het slachtoffer in de frlsse lucht, houd hem dan 
warm en geef hem warm te drinken. In geval van schijn
doad of bU oppervlakkige ademhaling pas je kunstmalige 
ademhaling toe. tenzU de vergiftig ing veroorzaakt is door 
prikkelende gassen als ammoniak of chloor. 

Brand. Als je brand ontdekt: 
1. 	 alarmeer de bewoners met aile middelen die mogelUk 

zUn; 

2. 	 Waarschuw brandweer of politie (zorg de telefoonnum
mers uit het hoofd te kennen) ; 

3. 	 bied je hulp aan. 

Ontdek je brand in een huis of gebouw waar je zelf bent. 
sluit dan 20 mogelijk de luchttoevoer af. Sluit dus ramen 
en deuren opdat er geen trek kan ontstaan. Moet je door 
een deur. open deze dan eerst voorzichtig op een k ier en 
kijk of de weg vrij is. Is er vee l rookontwikkeling. bind 
dan een natte doek voor je neus en mond. terwUl je je zo 
laag mogelijk over de grond beweegt. omdat de rook daar 
het minst dicht is. 
Raken iemands kleren in brand, dan is de eerste opwel 
ling van het slachtoffer: weglopen. Maar juist hierdoor 
worden de vlammen aangewakkerd. Zorg er voor dat de 

Verdrinking 


lemand die te water raakt kan: 


- door de schrik dadelijk een flauwte krijgen en zinken; 


- zich gedurende lange tijd drijvende weten te houden. 


Hoe eerder de drenkeling echter op het droge of blnnen

board gehaald kan worden. hoe beter. 

Dat iedere zeeverkenner eigentijk reddend moet kunnen 

zwemmen zal dUidelijk zijn. 


Eerste hulp bij een drenkelin~ 

A. WANNEER DEZE 	NIET HET BEWUSTZIIN VERLOREN 
HEEFT. 

1. 	 Tij dens de redding behoeft geen eerste hulp te worden 
verieend. 

2. 	 Zodra hU ap het droge is gehaald, breng hem dan zo 
mogelUk binnenshuis. 

3. 	 Kleed hem snel uit en wrUf hem met warme droge 
doe ken, trek hem droge kleren aan, of wikkel hem in 
een deken. 

4. Laat hem rusten. 

4 5 

3 

getroffene op de grand komt te liggen en rol hem lang

zaam om en om. terwij l je met je handen de vlammen ult

slaat. Heb je een kleed, een deken of een overjas, o.Ld. 

bij de hand, rol de patient dan hierin. 

Zorg det je weet hoe je brandblusapparaten moet ge

bruiken. En komt het tot blussen. denk er aan dat olie

en benzinebranden e.d. het best met zand geb\ust kun

nen worden. 

Als Je iemand aileen moet vervoeren, maak dan gebruik 

van de brandweergreep. 


Verkeersongevallen. Oak bij verkeersongevallen is het 

onmogelijk aileen eerste hulp Ie vedenen. Voora l wan

neer het angel uk op een druk punt plaats heeft - en dat 

zal meestal het gevel ziJn - va It er veel te doen: 


politie bellen en indien nodig am een ambulance

wagen vragen; 


Indien nodig. onmiddelliJk medische hulp inroepen; 


verkeer stopzetten of indien mogelijk omleiden; 


nieuwsgierige omstanders op een afstand houden; 


eerste hulp vedenen aan eventuele slachtoHers. Denk 

er aan hen niet te vel"\loeren, ook niet over korte af

standen. 


B. WANNEER DEZE HET BEWUSTZIIN VERLOREN 
HEEFT. 

Deze bewusteloosheld is meestal veroorzaakt door een 
ernstlg zuurstofgebruik van de hersenen. als gevolg van 
verstopping van de luchtwegen of voHopen van de long
blaasjes. Wanneer deze verstikking van de hersenen 
enkele minuten voartduurt verlamt de ademhaling en ten
slotte staat ook het hart slil. 
Onderzoek bij een bewusteloze drenkeling direct of hij 
nag ademt. eventueel 2elfs al in het water. 

1. 	 Maakt het slachtoffer nag adembewegingen : strek dan 
het hoofd zover magelijk achterover en houd dlt 20 tot 
hij op het droge is gebracht. Leg hem daar op de zij, 
met het hoofd op de grand, zodat het water uit neus, 
kee l en mond naar buiten kan wegvloeien. Reinig zo 
nodig de mond en de keel met de vinger. Blijf nauw
keurig letten op de kleur en de adembewegingen. 

2. 	 Ademt het bewusteloze slachtoffer niet meer: begin 
dan direct kunstmatige beademing. zoals omschreven 
bij sChijndood. Ook in het water kan reeds met de 
mond-op-mond, of mond-op-neusbeademing worden 
begonnen. 
Probeer niet eerst water uit de maag of luchtwegen 
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te verwijderen. Dit Is kostbare tUdverspilling en het 
water dat eenmaal in de long en is geraakt, is er toch 
niet meer uit te verwijderen. 

Op eenvoudige, doch doeltreffende wUze Eerste Hulp 
kunnen verlenen. 
Alles wat hiervoor over het verlenen van Eerste Hulp Is 
vermeld, moet je als zeeverkenner eerste klasse grondlg 
beheersen. Hetgeen nu voigt maakt de stof compleet. 

ShockverschlJnselen. Het woord shock wordt nogal eens 
ten onrechte gebruikt. luist Is als je zegt. dat een shock 
kan optreden als er bloed of bloedplasma verloren is 
gegaan of het bloed slecht verdeeld is in het bloedvaten
stelsel tengevolge van wijder worden van een deel van 
dat stelse!. 
Dus kortom, als het vaatstelsel onvoldoende gevuld Is 
met bloed. 

SHOCK IS EEN ZEER GEVAARlIJKE TOESTAND. 

Een shock kan optreden bij: 

een hevige inwendige of uitwendige bloedlng; 


emstlge brandwonden; 


verbriJzeling van een lichaamsdeel, doordat het bloed 

daarheen wordt gestuwd; . 


onoordeelkundig hanteren van een knevelverband. 

Verschijnselen bij een shock zijn : 
een snelle pols (110-160 per minuut); 

oppervlakkige en snelle ademhaling: herhaaldellJk 

zuchten en geeuwen ; 


de patient wordt bleek en koud; transpireert vooral 

aan het voorhoofd; zlJn vingers en tenen tlntelen; hU 

heeft dorst, enz.; 

de patient wordt suf, soms verward, soms bewuste
1005. 

Een shock ontwlkkelt zich; wordt langzamerhand erger. 
Tengevolge van brandwonden kan het b.v. wei 24 tot 48 
uur duren voor de shock zich volledig heeft ontwikkeld. 

Behandellng: 
eventuele bloedingen stoppen: 
behalve biJ hoofd· en borstwonden het hoofd taag en 
de benen iets omhoog leggen (handbreed); 


absolute rust; patient kalmeren; 


met behulp van elln deken verder afkoelen tegengaan. 

Geen warmte toevoeren met kruiken o.i.d.; 


geef de pati~nt te drinken: warme thee· melk - water. 

Wanneer hU echter braakt , dan niet. Aileen als hij zelf 

kan drinken. 


rcep snel hulp In. 


Botbreuk 

1. In de prakiiJk is het zelfs voor een dokler - zonder 
rontgenfoto - vaak lastig am kneuzing. verstuiking. 
ontwrlchtlng en botbreuk scherp van elkaar te onder
scheiden. V~~r een leek is d!t natuurlUk nog veel 
moeilijker, vooral omdat hij zich - zoals reeds her
haaldeliJk gezegd is - nooit op het terrein van de 
dokter mag begeven. De E.H.B.O.-er ken dus aileen 
bU heel duldelijke gevallen vaststelien, of hlj met een 
kneuzing. verstuiking, ontwrichting of botbreuk te 
maken heeft. Meestal blljft het bij een vermoeden. 

Neem blJ twlJfel echter alUjd het ernstigste geval aan 
en handel daamaar. 

2. 	Wees voorzichtig en veroorzaak zo welnig mogelijk 
plJn. Pijn wiJst altUd op nieuw letsel en dlt moet na
tuurlijk zovee! mogelUk voorkomen worden. 

3. Stel altijd 	op de voorgrond: vooral niet schad en. Ais 
U door Uw hulp (een goed aangelegd spalkverband) 
weet te voorkomen, dal er in de diepte nag meer 
weefsels verscheurd worden, dat een bloedvat of een 
grate zenuw door een scherpe botpunt wordt gewond, 
dat de huid wordt aangeprikt en de gesloten breuk 
daardoor In een open overgaat - dan hebt U al goed 
werk gedaan. Een onvoorzichtige handgreep of be
weging blj het opUllen en wegdnigen kan een derge
lijke verergering van de toe stand al veroorzaken. 

4. Verleen, als het maar enigszins m0geJijk is, 	de eerste 
hulp op de plaats zelf. Is dat onmogelijk en Is het 
slachtotfer niet In staat om te lopen, laat hem dan 
door lwee of drle helpers voorzichtig opnemen en 
wegdragen, terwijl U z.elf het gebroken lid aan weers
kanten van de breukplaats met beide handen zo goed 
mogelljk ondersteunt: een hand boven, de andere 
hand beneden de breukplaats. Laat hem op de pleats 
van behandeHng voorzichtig neerleggen. 
Zorg dat het gebroken lid, gelijkmatlg ondersteund, 
op een zachte onderlaag komt te li9gen, b.v. een kus
sen, opgevouwen kledingstuk. 

5. Kan op een 	spoedlge komst van de dokter gerekend 
worden, wacht dan rustig af. Moet het slachtoffer op 
Uw eigen verantwoordel ijkheid verder worden ver
voerd, leg dan eerst alles klae.r wat voor een verband 
nodig is en ga het daama pas aanleggen. 

6. Ontbloot het gebroken Iichaamsdeel niet, behalve wan
neer U ziet of vermoedt (b.v. door het voor de dag 
komen van bloed), dat het een open botbreuk is (zie 
punt 10). 

7. Laat twee helpers het gebroken Ild, arm of been, aan 
weerskanten van de breuk vasthouden, z6, det er vol
doende ruimte blijft voor het verband. 

8. Blj een open botbreuk mag het lid beslist niet van 
stand veranderen. Een naar buiten stekende been punt 
mag in geen gevel naar binnen schieten: dan worden 
Immers infektiekiemen mee naar de dlepte gesleeptl 

9. Leg 	 nu een spalkvel"band aan, om de breukelnden 
zoveel mogelijk onbeweeglUk op hun plaats te houden. 
Bedenk, dat een goed spalkverband shock kan voor
komen! 

10. Wanneer U vermoedt dat de breuk open is, dan is het 
meestal beter, het lichaamsdeel eerst te ontbloten. 
Trek de kleren Hever niet uit, maar torn, snijd of knip 
ze open. De wand moet ruim bloot liggen. Verbind de 
wond - om verdere verontreiniging te voorkomen 
met een snelverband, waarvan U de zwachtels afknipt. 
Bevestig dit verband door de randen van het snel
verband met breed kleefplelster zodanlg af te pleiste
ren dat het geheel Is afgesloten. 
Spalk nu het gebroken IIchaamsdeel in de stand, waar
In U het gevonden hebt. Hiervoor Is een beetje handlg
heid en overleg nodig. Bij open botbreuk Is het ge
wenst een derde spalk te gebrulken (beenlade). 
Het beste kan men draadspalken gebrulken, die na
tuurlijk goed met vette watten en/of schulmrubber 
moeten worden bekleed. Een aantel dassen zijn nodig 
om de spalken vast te zetten. 
Vergeet niet, v66r het spalken een voorzorgsknevel 
aan te leggen. 
Het is oak mogelijk dat er gespalkt wordt met behulp 
van het lichaam. Men spreekt dan van 'body splinting'. 
Bljv. een onderbeenfractuur wordt gespalkt met behulp 
van het andere, gezonde been. 
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jaargsng 12 - nummer 5 

groepsblad van de maand 

samengesteld uit ail e 

nederlandse groepsbladen 

GODFRIED BOMANS 

in de schoolkrantenkiosk 

Met een beetje beteuterde gezichten, zaten zij aehter in de 

zaal met zijn zessen. De redaktie van 'Ogave', Koning 

Groepsblad. 

De Jury van de grote Nationale School. en Groepsbladen

wedstrijd had in de groep padvindersbladen nlet 'Ogave'. 

maar 'De Zeeduivel' uit Krommenie als beste bled uit

gekozen. Godfried Bomans. die de prijzen uitdeelde had 

het zOjulst gezegd. 


AV.R.O.-studio 19 april 1966. 's middags half vier. 

Langzamerhand was iedereen nu binnen in de grote stu

dio een. Zo 'n 400 redaktieleden van school- en groeps 

bladen, waren er. De meesten natuurlijk met de stille 

hoop, dat zlj misschien een prijs hadden gewonnen. AI· 

leen de redaktle van 'De Zeeduivel ' uit Krommenie was 

er zeker van. det zij in ieder gevel niet tot de prljswln

naars behoorden. 


Om half vier precies werden de grote dubbele deuren 

gesloten en k~n. na de inleiding van het Skymaster

combo, gastvrouwe lieke van Sommel, haar welkomst 

woord spreken. De schoolkran tenkiosk was van start. Na 

vele maanden gesloten te zijn geweest. stond het ge

bouwtje nu op het podium van studio €len. 


Herman Jordan en Marian in 't Hoi verkochten de bladen, 

terwijl het Skymastercombo en de Luckberries (ja, die 


van het Song festival) de muzikale omlijsting verzorgden. 
Het applaus kwam spontaan, op teken van Imre Somogiy. 
terwijl Hans van Zijl. de regietouwtjes In handen had. 
Tussen de bedrij ven door zorgde de Journalist Lars An
derson met een forum van schoolbladredakteuren voor 
het tot ler lng strekkend gedeelte van het programma. 
Bovendien kwam Thea Strengers jr. even binnenstappen 
om van zjJn jaren lange ervaringen als schoolbladredakteur 
te vertellen. De A.V .A.O. had aen expert gezocht en dat 
was hij, naar hij zelf mededeelde. 
Na het voorlezen van het algemeen gedeelte van het jury- ' 
rapport door de heer W. J. BuUtendorp. voorzitter van de 
jury, 'Oat is ie ' was het woord aan Godfried Somans, die 
de jury voarste lde en de afzonderlljke prijzen noemde. 
Op onnavolgbare, humoristische wij ze deed hij dlt. En er 
waren geweldige prijzen: vee I boeken, beschikbaar ge
ste ld door Uitgeverij De Klaroen, Dc Spaarnestad en 
Malmberg. Een gouden Fabiola Zodiac hanger, een Belair 
beauty-set. Hudson nylonkousen. d it dan voor de meisjes. 
Om half zes ging ieder huiswaarts. een beker rljker of 
een illus ie armer. 

D. H. RINGENOLDUS 



Kroonverkenners 


EVENEMENTRIJKE ZATERDAG 

IN DE 

HOEKSE WAARD 

Hel distrikt Hoekse Waard had zaterdag 16 april een 
groot distriktsspel, waaraan aile groepen ult het distrikt 
deelnamen, in totaal zo'n 120 land· en zeeverkenners. 
Zo'n 85 kroonverkenners kwamen op diezelfde dag bijeen 
om geinstalleerd te worden door Hoofdcommissaris Dubaas 
E. J. H. Volkmaar • . 
Die installatie vond plaats in het raadhuis van Qud
Beijerland in de Hoekse Waard. 

's Morgens om half tien waren aile adsplrant kroonver
kenners aanwezig op het Centraal Station in Rotterdam, 
om per bus vervoerd te worden. Aan de grens van het 
distrikt de Haekse Waard wachtte de DC, oubaas W. A. 
A. Verkouw, de bus op om de kroonverkenners in zUn 
distrikt welkom te heten. Zij zouden na hun installatie 

een groat spel van het distri kt bUwonen. In het raadhuis 
sprak oubaas Volkmaars de verkenners toe, 
'Het Verkennen' kan vee I betekenen in je latere teven . 

A/s kroonverkenner heb je insignes moeten haten, die 
voora/ gerich t zijn op het dienen. Als je die training in je 
verdere leven nuttig kunt en wilt gebruiken dan ben je 
werke lUk Kroonverkenner.' 
Hierna herhaalden aile aanwezigen hun belofte gelijk met 
de jongste kroonverkenner. 

Vervolgens ging men naar de kantine van een suiker 
fabriek, waar men na het eten op de hoogte werd gesteld 
van de taak van een waterschap, door de dijkgraaf, de 

heer Overwater. 
Hij toonde aan, dat de taak van de dUkwachten uiterst 
belangrijk is. Aan de hand van voorbeelden liet hij zien 
hoe een en ander georganiseerd is. De dijkwacht con
troleert een bepaaJd dljkgedeelte, Ais zich moeilijkheden 
voordoen, meldt hij dit onmiddellijk aan de centraa [post, 
waar de dijkgraaf zit. De dijkgraaf kan dan met zijn 
medewerkers de nodige Instructies geven, materialen 
laten vervoeren e.d. 

Dit was nu ook het thema van het grate distriktsspeL Op 
aile sectoren van de ringdijk rond de Hoekse Waard 
waren dijkwachten aanwezig. Men vetwachtte die middag 
bijzonder haag water. De dijkgraaf zat op zijn centraa l
post, aile te lefoonposten waren bezel. 
Koeriers konden ingezet worden. Om tien minuten over 

en het waterschap 


half twee werd de toestand in Puttershoek zo kritiek det 

de dijkgraaf Putters hoek moest laten evacueren. Huive


ringwekkend reeel ging alles toe. Padvinders-telefonisten, 

werkten op de centraalpost onder hoogspanning. Na af 

loop kon men dan ook spreken van een bijzonder ge

slaagd 'spet'. 

120 padvinders hadden zich de heIe middag ingezet, als 

dijkwacht, koerier, telefonist of als dijkgraaf, om de 

Hoekse Waard tegen het water te verde dig en. Moeilijk

he den hadden zij overwonnen. (Op een kritiek ogenblik 


waren aile speciale telefoonlijnen gestoord en hoorden 

de telefonisten slechts het station waar muziek in zit). 

Het was een spel, maar als het werkelijkheid was ge

weest, dan had het niet beter kunnen gaan. 

Zelfs de echte dijkgraaf prees de voortreffelijke werk

zaamheden van de padvinders. 


De kroonverkenners, die dit spel meemaakten konden 


naar huis gaan met een redelUke indruk van de beJang

rijkheid en het nut van een waterschap. Zij zagen hoe 

men het verkennen in de praktijk kan brengen. Bovendien 

zagen zij dat een distriktsspei ook in een groot distrikt 

goed mogelijk is en dat dat in leder geval boeiend kan 

Zijn . 


D. H. RINGENOLDUS 
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BESTE ZEILTJE VOOR 

In5tructieweekend Den Helder, zeilen in B-2'5 

'Di~ 8 is hardstikke snel, hij ligt al weer voor: 'Zij 

liever dan ik. Het is ongelooflijk rotweer: 'Gelachen 

dat wij hebben. er zat een B 2 vast op een plaat. 

komen die Rotterdammers voorbij en lachenen jennen: 

200 meter verder zaten zijzelf aan de grond: 

'0, de zeeverkenners. dan Icopt U de weg af en daar die dijk langs, U meet 

op det wachtschip zijn, det bij det eiland ligl.' 
Den Helder - 17 april. 

Toen ik uit Haarlem vertrok regende het. Het weer was bepaald niet florissent. 

Hier in Den Helder van hetzelfde laken een pak. Een felle, rauwe wind jaegt 

over het Marsdiep, een loodgrijze lucht, hangt laag boven het water. Aileen 


het regent njet, gelukkig. 
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De wacht zegt tegen mij: 'Loopt U maar door, nee, zij 
zijn er nag niet, maar am half een moeten zij eten, gaat 
U maar zolang in de kantine zitten.' 

Oat doe ik dan. Er zitten een paar dienstplichtigen. Een 
weekend niet naar huis. Er hangt de landerige sfeer van 
een tandartswachtkamer. 
'Zo, weer uitgezeild, nou jullie liever dan ik. Het is onge
looflijk rotweer·. Hij Is matroos 1 e klas en woont in Gro
ningen. We praten over alles en nog wat, tot ik door het 
raam van de kantlne een zeventat zeeverkenners van de 
Kontiki-groep uit Haarlem zie. 
Als ze hun verkleumde ledematen wat gewarmd hebben 
zeggen zij tegen mij: 'De Verkenner, he? Nou zeg maar 

dat het eten hier geweldig is.' En dat is het: Soep vooraf, 
s la met gebakken aardappelen en karbonade, yoghurt met 
een appel na. 

's Middags zal ik zelf mee ze ilen. De radio had krachtige 
tot stormachtige wind voorspeld . 

Als wij dan oak '5 middags de zeilen van de B 2 hijsen, 
merken wij dat oak wei degelijk. In de haven nog niet 
zo, maar bUitengaats habbelt de sloep aardig. Wij I;ggen 
achteraan in het veld . Ongelukkig voor KontikL Gelukkig 
voor mij , am foto 's te maken wei 20 gunsUg. 
Nadat wij de boei hebben gerond, gaat het weer richting 
Den Helder. Nu met de vloedstroom mee. Wei sneller, 

maar oak wat roeriger. Wij krijgen een paar keer een hap 

buiswater over, die de twee zeeverkenners bij de fok 


behoorlijk in het water zet. De oliekleding bllJkt wei nuttig 

te zijn. Het wordt moeilijk am ook de lenzen van mijn foto 

toestel droog te houden. De tas is in ieder geval al door

weekt. Oit is wei zeilen, werk voor zeeverkenners. l'iet 

spreekt dan oak vanzelf dat de bemanningen uit geoefen

de zeilers moet bestaan. Zes zeeverkenners onder leiding 

van een stuurman, die een weekend lang met een B 2 

van de Koninklijke Marine mogen zeilen. Een instructie

weekend. maar tevens een voorselectie voor de grate 


zeilwedstrijden waaraan 3 zeeverkennersbemanningen 

kunnen meedoen. De gelukkigen kunnen hun krachten 

meten met zeekadettcn en ervaren Marine-rotten. 


De CIrca vijftig zeeverkenners brachten hun niet-zeilende 

tijd door op Hr. Ms. Hertog Hendrik. 

En behalve van het eten konden zij oak nag genieten van 

films. 

Je hoorde het nu al: 'Volgend jaar weer.' 

Koud was het weI. Maar het was juist weer voor zeever· 

kenners, of am met stuurman Eggink te spreken: 'Daar 

wordt je hard van.' 

En daar houden wij het dan maar op. 


D, H. Ringenotdus 
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Folk - Joan Baez Gratis new-image 

PETE SEEGER IN PERSON 

'Zoals dlt melodietje, dOlt voortkrab
belt als ee n helder bergstrnompJc is 
de volksmuziek van ons land. voor\
kl'Onkelend van Iandstl'cek tot l and
streck, steeds andel's. Zander elnde.' 
Di t zegt Pete Seeger in de inleiding 
van zijn nieu.."c p laat. 
Dezc piaat 'Pete Seeger in person' Is 

cen heel merkwaardige plaat. In 


. Amel'ika bcstaat namelijk cell serie 

volksmuz1<!k, die uitgebracht worelt 

onder het lahel Folkways. De opna
men die cp de Folkways-platen staan 
zijn etgenliJk meer voer VOor musieo· 
logell en l1erhebbers C.Q. kenners v an 
volksmuziek, dan fljne platen die j e 
koopt om cellS cell Ilvondjc muziek tc 
horen. 
Z O Is er cell plnat met twaalf verschll 
lendc versies van ecn Amerikaans 
volkslledje. De SCl'ic is bepaaJd niet 
commercieel, maar doo r het grate 
Arnedkaanse publiek Is het verant 
WOOl'd om dergelijke platen till te 
brengen. H e t Amerikaanse Label Ver
ve nu, hee ft uit een santal van d ie 
documentall'e Folkways-opnamen, die 
vaak echt nlet ultbllnken door hun 
opname-kwaliteit, ullgebracht op 
cen p laat. Opnamen die gemaakt zijn 
tljdens vool'drachten over volksmu
z lek, door Pete Seeger, nan verschH
lende universltelten. Pete Se e g er lleht 
aan de hand van l1edj es, di e hij zel f 
zingt. het bcsprokene toe. Ole gezon 
gcn vool'beelden nu, zijn op dcze plaat 
opgenomen. Kumbaya. b.v. staat er 
op. Nu klinkt KumbOlya nogal Af r i
kaans, maar h e t is gewoon een n eger
verbastering v<ln he t Engelse Come 
hy here, m y lord. liet tweede Hedjc 
na de Inle ld ing Is Reill y is gone, een 
JiedJe van de Jel'sc imm igranten In 
Amel'lka , dat Iatcl' dool' de n egerbe 
volklng Is vcrvormd. 
Dan The w<lter is w ide , een :;oor t 
spil'itual. Ret volgen de nummer K is 
ses sw~ter than wine van Pete See 
ger's vrlend, wJjlen Ruddie Ledbette r. 
betel' bekend al:; Leadbelly. Dan bring 
me Lt'l water SlIvy. It takes a wor
ried man, Pretty boy floyd va n de 
grote volkskenncr . umger e n VCrzR
mclaar Woody Guthrie, Pic In the 
s k.v . Dance tun es, de bekende Bour
geois blues en van J..eadbelly, weer 
Goodnight Irene. 
Cc n e lusle : cen ·mugt '. 

Opname : goed. als je m et de achter
grc nd (Fol k w a ys-opnamen) reke nin,e: 
houdt. Zeel' g rate dynamiek, daardool' 
is in de zwakke passages de vrij g rote 
bandruis en de vrljwcl nihite plaa truls 
tlOnrbaal'. N lel s lunmd . De pen;l ln", i~ 
(Du its) perfect D.G.C. 

PETE SEEGER IN PERSON Verve 
Folkways FV-9009 J 18.-. 

1.+8 

PLAAT CADEAU 
Onlangs kochi ik voor slechts f 7,50 een bijzondel' inte 
ressante p laat. Ecn plaat met opn;:'lme n van het blues 
duo Brownie Me Gbee en Sonny T erry. Nu is bl u es 
cen onderwerp, da t nooit in 'uit de graef' tel' sprake 
komt. Naar aan le iding v a n deze piaat zou ik eigenlijk 
w ill e n vmg en : Bestaa t Cr b elangstelling voor dezc en 
a nde re (hclaas nag) vrij gcspccia li seerdc onderdclen 
van de muz"iek? Zo j a , zou j e er besprekjngen over wil
len Ie-zen? 
Kortom lliat ons e ens weten , wat je van deze grammo
foonplatem' u b riek vindt en schrijf ook eens welke SOO1't 
pl a ten, behal ve ticncr/beatmuziek, jc graag bespeoken 
:lOU zien . Er vCl'schijnen maandelijks tienl<:lllen p laten, 
d ie om de een of ande r e reden nauwe lijks in het 
ni e uws -komen en die tac h meer dan de moeite waard 
:lijn . A Ileen weet ik e cht n iet zl'ker w elke pla ten daa r
van voor juUie in teressant zijn . 

De mogelijkheden zijn dus: 

Filmmuziek 
Musical 
Caba r et 
Jazz 
Blues. worksongs en spir itua ls 
Chansons (Ne de rlands en Frans) 
Pop u l;:'lir k}assiek 
Alles wat popula ir en kwalitatief goed iR. 

Schrijf eens! De plaat die ik wilde vcrloten onder de 
inzenders van readies heefl nag s teeds ge€n bes tem 
ming gevonde n . Mi sschien is hij w ei voor jou! Hij ligt 
I<.l na1'. 

B e t a d r es? Zees tJ'a a t 76, Den Hang. 

D e p laa t wnnr ovel' ik h e t in het begin had h eet 'Back 
Country Blucs' !'I'Iusidisc 30CV / 7.50, 30 em LP. 

D. H. RINGENOLDUS 

Enigc tijd g e leden . waren Peggy 
MC\I'ch en J oml Bnez in on::; land . 
Knoop aan dlt in ~cn adem noemen 
nlsj eblie ft geen vCl'kecrde concl usie~ 
vas t , w a n t vergclljkboar z.ij n zij n le t. 
Laten wij dan ecrst m aar on7.e Peggy 
Mu,'ch b ij het hoo fd nemen . Baal' 
single K iJ ind in l Docks s tijg t mel 
s prongcn op de vader lan dse lIlt-Pa
rade. H 1J is n og: goed ook. Een nude 
works on g M a cli-Mad i-song. Complect 
met wuest gonzend mannenkoor. Ecn 
heel fi jne . m <;Hl I' weI harde begelci 
ding . P{'ggy se hl'ceuwt nogal hard . 
zodat je haul' s tem niet 7.0 goed kunt 
\'c q(clijken. ma:u' al met al is het C(!n 
gewcldlg muzlkale lekker klinkende 
single. d ie 00 verzoek van RCA-Ame

r ilt<l in Nederland is opgenomell. 
'New image Peggy March' RCA-Vlc
tOI' 47 -9(;55 r 4.25. 

Joa n Baez. was voar 'Fanclub' in Ne
derland. Haar laats te sin gl e . die ill 
Engc Land weken op de hlt-parRde 
heell gcsta~m. is heJem aaJ het Elnde. 
Ik. sehrlj! 1;:1' niet veel over. want b ij 
Joan Bacz zijn :>lle \voor d e n onvol
doende. Buvcndien ben Ik hclemaal 
weg van Jonn, zodat het heel )nocllijk 
is er lets zinnigs o'l.'er te ze,l(gcn. Ze 
Is geweldt~ . 
There but i'0I' FOl'tune en We sha ll 
overeome, staan el' op die sing le. 
Kopen I! 
Am adeo AVRS 21329 -' 4..25. 



SCOUTING '67 
IN BEELD 

De Verkenner op Soestdiik 

Prins Bernhard kocht 

eerste houder op 23 april 

2 

23 APRIL. 6 P8dvinders ziin 00 Soestdijk in ver
band met de aktie Scouting '67. Jan Scholer, zal 
aan Z.K.H. Prins Bernhard de eerste Iuciferhouder 
verkopen. BU die keop merkte welp Jan beteuterd 
op (als de Prins met een bankbiljet betaalt) : 'Ik ken 
nlet wisselen' . 

l 

foto 1: 

Z.K.H. Prins Bernhard in gesprek met He H. J. 
Post van de Katholieke Verkenners, op de achter
grand welp Jan Scholer. 

foto 2: 

v.l.n.r. op de voorgrond: Jan Scholer, F. Fortunier; 
op de achtergrond l. Bernet, P. Hoogervorst, F. 
Schweinsberg. H. Tieleman. 

foto 3: 

v .l.n.r. Z.K.H. Prins Bernhard, H. P. H. Plevier 
(HKC-Sp.gr. N.P.V.), W. 1. 8uijtendorp, hoofd Afd. 
Voorlichting N.P.V .. E. J. H. Volkmaars. He van 
de N.P.v .. N. 1. M. de Rooij, AHKC-8U K.V. en 
H. 1. Post, HC-K.V. 
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I( OUD EN NIEUW 

Wasbeurt yoor hofje 
Amsterdam. 
Weipen veegden In het Am
sterdamse Begijnhof de 
stoepen schoon voor de be
woonsters tegen vergoedlng 
van een aan tal he ltjes. 

PLANTSOEN 
SCHOONMAKEN 
Alkmaa r ; 
Onder het motto: 'Houd 
Vw s lad schoon ' organisccr
den de gC'£amcnlijke pad
vlnd(st)ersverenigingen, de 
vcrkennersbeweging en de 
Gldsen Bcweging een g root
schccpse aktic om de slad 
voor de Paasdagcn geheel 
van aUe straatvul1 te ont
doen. Deze aktlc dlcnde als 
startstunt voor de bckende 
jaarlijkse ak tic 'n Heitje 
voor 'n K:lrweitje. 

KLOK VERHUlST 
Bloemendaal. 
Verkennen; WAren bezlg 
me t het del1lonteren va.n de 
oude k lok aan het raad h uls 
Ie Btoemenda al. De klok Is 
naar he t n leuwe. nog 1n 
aanbouw zljnde l'uadhuis 
overgebrach t . 

HEI'l'J.EKABWEI'l'JE 1966 
Zoals bekend werd dit jaar voor de eerste maal, bij 
iedereen waar werd gebeld, een zegel afgegeven, on· 
verschill ig of ean karwe it je kon worden gedaan of niet 
Uit een a.lntal ontvangen verslagen bli~kt dit nieuwe ele
ment bijzonder gunstig te zijn ontvangen. Het aantal klach
ten was deze keer ongekend laag, 

COENTUNNEL 

SCHOON VOOR 

HEITJE 
Zaandam. 

In het kadcr van de ak t ic 
Een heitje voor een kar 
weitje gingen leden van 
vier Zaandamse padvlnders
organisa t ies de Coen tunnel 
schoonmaken . 
In de voorgaande jaren was 

men per groep op pad om 
legen bcluli ng: een karwel 
tje lc vCrI"lchtcn, Dit janr 
hebben de groepen het een 
en ander gecoordincerd. De 
opbrengst ging In een pot 
en zal naar het aanta l ledcn 
worden verdccld. 
Als klap op de vuur piji 
werd er zaterd<1g Ui april tn 
de autostalii ng van I(arage 
De Boef, Kcrkple ln, cen 
au towasstation Ingel'icht, 
waar onder toczicht au to's 
werden gewassen. 

BENNEKOMSE 
PADVINDERS 
BEGONNEN MET 
GRAAFWERK 
VOOR ZWEMBAD 

Meer dan heitje 
yoor een karweitje 
Amstcrdam-Noord. 
Vcrbansde Ovcr-lJers k e 
ken zate rdagmlddag naar 
een stoet van 18 welpcn 
van de padvl ndersgroep
'Wartburg' ult ons s ta ds
deel. Dc j ongcn s ontpopten
zich namcl ljk als sa ndwlch
man nen , die op hun bor 
s ten d e s lagzln 'Noord 
koopt in Noord' met zich 
mcevoe rden . tCl'wlj 1 op hun 
ruggen 17 Noordamste r 
damse z.akcn reclame maak
ten . 

PADVINDERS 
HAD;)EN HET DRUK 
l\teppe l. 

Paa rd .Johnny heeit donder

dagmiddag beslistgoed werk 

verri cht tocn hij de propa 

gnndawngen vun de Mep

peter pndvindcrs en pad

vindste l"s doo l" de binnen· 

stad trok. 
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Drumpadvindersband 

speelde in Hitzacker 


Op de terugweg van een vierdaagse ,.eis door DultsJand 
is de Groninger Padvlndersdrumband in Hitzacker aan
gegaan. De loco-burga meester van het meer dan 700 
laar oude stadja aan de Elbe verwelkomde de leden van 

de drumband. 

Hij vertelde de musicerende padvinders , det zlj op het 

slot D~tzingen, de residentie van de familie Von Amsberg, 

werden verwacht. 


GROETEN AAN GRONINGEN 

aU het slot werden zU opgewacht door mevrouw G~sta 


von Amsberg. 8en zuster van prins Claus en diens oom 

Julius. In de tuin van het slot werd geconcerteerd. 

De drumband is oak op bezoek geweest in Nenndorf bi) 

Hamburg. De leden bezochten hiervoor de derde keer 

een bevriende turn-. sport- en muziekvereniglng. In West

Berlijn werd de muur bezichtigd en de Brandenburger

poort. 

WIJ TJOEK
TJOEK-TJOEK 
Rotterdam. 

Langs de IUn Ulrecht-Zelst 

moeten mensen wonen die 
het spoor I'll jal'en bOster 
:t.ljn. Op Sint JOl'lsdap; ech 
tel' konden zJj een speciale 
t reln waarnemen waarmee 
dul'l.end Utrecht.se padvln 
den; zlcb langs het sedcrt 
t lentallen jarcn nlct meer 
gebl'ulk te SPOOl' naal' Zcist 
reptcn. De N.S. Is koorts 
schUg b ezlg geweest alles 
op tijd k lDar te stomen. De 
pndvlndcl's hebben In bet 
Zeister Panbos Sint Jorts 
gcvlcrd. 

PAARDEN BOENEN 
Haagsche Courant 
Den Haag. 

Haagsc welpen en kaboll 

tc rs hebben glstermlddag 
1n de St. Hubertus-manege 
waar de bereden brigade 
van de Haagse pollUe de 
s tal heert, de polltle-paar
den - zij het wat angstlg
aanvankelljk - keu r lg ge
sehuterd om daa rna lachend 
een kwartje In on tvangst te 
nemen. 

PADVINDERS 
DELVEN GOUD IN 
BELMONTE 
Ge1ezen tn 'De Veluwse 
Post'. 
Wage ningen,
Enkele jaren geleden wis
ten de padvinders in Wage
nlngen met behulp van een 
zeer oua logboek aan te 
tone n <lat er in Belmonte 
nog altUd 'goud' te vlnden 
moest zljn. 
Vorlg jaar beriehtten we 

37e N.P.K. 
I n teru3.tionaa l en muzlka,3.1 
zUn t.wee facette.n van het 
komcnde NoordellJke Plnk
stcrkamp der Nederlandse 
Pndvtnders. 
Oit grootse jaarl!jksc pad
vlndcrs-cvenement in West
Europn ~al van 27 tim 31 
m e l 1966 7.oais steeds bij h e t 
bet traalc Hondsrug-dorp 
Anloo (Dr.) plaatsvlnden. 
In enkele uren verrijst {Ian 
op het 29 ha grote NPK
terre!n een comptE'et dorp 
met cnkele honderden ten
ten, cell eigen restaurant, 
cen cenl.rale keulten (ca. 
1200 warme maaltljden per 
dag) , cl~en watel'lCldlnp; en 
tele!oonccntrale cn een 
ei,l(cn'dagbJad'. 
Dlt s lles gehcel en ultslui
tcnd verzor,ttd door padvln
ders. Ott tijdelljke NPK
dorp ovel'trelt het cehtc 
dOI'p Anloo enkele malen 
In inwonertal. 
International'll wordt dit 37
stc NPK door de declne
mlng van een Deens pad-

GRAPJE 
Er moestcn lwee wclpJes bll de Akela verschUnen 
om de laatsle elsen voor hu n tweede ster aC te leg
gen. Er werd h un gevraagd een ulteenzetting te 
geven over d e mond-op-mon d- bead emlng. Een van 
de twee begon :),(5 voigt: 'Met de ene hand pa k Je 
d e ne us van de d renkeltng beet en met d e and e re 
ruaa.k Je zUn mon d o pen en haah" de kanwgu m 

\ e rutt' .. , ) 

~~------------------~ 

PADVINDERS TONEN 
HUN 


BRANDWEERKENNIS 
Hengelo - t april. 

Luld schrceuwend s tonden 
29 padvlnders van ongeveer 
veertien j aar voor de deur 
van de Leusveenschool. 
Hele rljtjes uitdrukklngen, 
die speclfiek door de brand
weerlleden worde n ge
brulkt. werdcn opgedreund. 
Het elnd va n cen dergcllJk 

over een eersle sueces. Een 
andere Belmonlepadvlnder 
yond enlge rnnnnden gele
den een 'gouden kroonlje' . 
Oat was pat l'ouillelid Ja
cques van Leersum ult de 
Hoogstraat, die dnarmee de 

titel 'Kroonverkenner' 
kreeg bezol'gd. 
En z.ojulst Is vernomen dat 
dezelfde JacqulK e r ln he t 
afgelopen weekend In ge
slaagd is de- zeldztlme 'Gou
den Koordtm' te bemaeh tl 
gen. 
VOOr de overlge padvlndcrs
is het een Insplratie om in 
hun werk te volhardcn. 
want: In Belmonte ZIT 
goud. 

Tijtjc woo rden was lelkens 
'Ik slaag weI'. Oat was de 
bcdocllng ook, Want de 29 
p advlnders moesten l1et 
m ondellng gedeelte van het 
exarnen elementalre brand
weerkennis aflep;gen. Het 
flchl'Htelijk gedeelte hadden 
ze lljdens de cursus al ge
daan. Na ailoop zouden ze 
horcn oC ze geslaagd waren. 

WELKOM 
NIEUWELING 
GORINCHEM 

Loevestclngroep: Steet 
Ermstrang, Tjeerd de 
Jong. Pleter Verschoor. 

LlSSE 

Kani n eCnteu : los Bark, 
K ees Cardol , Rick van 
Houten, John Peter van 
Leeuwen, Pleun Stehou
wer, Plet v. d. Wei, Wlm 
Witte. 

,,'jnders-muzlckkorps, totaal 
75 man, da t speclaal voor 
het NPK uit Lyngby (een 
noordelijke voorstad van 
Kopenhagen) n.oal' Anloo 
koml. R et brcngt daarmce 
een tegenbezock nan d e 
padvindersdrurnband Gro
ningen. die ....orlg jaar In 
Denernarken optrad. 
Sindsdien hebben de De
nen zeU een dl'umband gc
vormd , ovcrwegend van 
welpen. die ook ntltlr Anioo 
komt. 
Ook Ameril(tlanse welpen 
en vel'kenncl's, zoons van 
op Soestcl'berg gelegel'de
leden van de Am erlJenonse 
LuC'btmacht, heb ben hun 
komst .oangekondlgd.
VOOl't zljn ultnodlglngen 
gezonden aCln de Bel$!ische, 
Duit<;e, Engclsc en Fransc 
zustercrganlsatlcs na;)1' het 
NPK te 'tcnden. 

KREATIEF 
IN LIMBURG 
Van 23-29 aUHlIsluS 19GG or~ 
ganiseert de Volkshoge~ 
school 'Geerlinghof' in 
Valkenburg cen vak an ti e 
week ....001" jongcrcn van 16 
-30 jaar onder de tltet: 
<Limbu rg zoa15 de tocrlsten 

het NI ET 'lIen' 
Deze week Is bestemd voor 
die j ongeren die Op krea
tieve w!jze hun vakantle 
willen doorbrcngcn. 
ZIj wordcn In kontakt ge
bracht met mense n In L im
burg (bul'gcmecstcl'-V. V. V. 
!unktionarls - soclaaJ-werk
ster - mljnwcrkcr - souvc
nlr -vel'kopel' - kcllner etc.) 
en de resultnten cryan In 
wcord (via bandl'ecnrder, 
schrlCt of krant) en beeld 
(via foto's, mm or cartoon) 
zullen aan bet elnde van 
deze week 00 een zelf ge 
maakte exposlUe wordcn 
tentoongesteld . 
Kosten J 50,-. 
Inlichtlngen en nnnmelding 
bij Volkshog'c~chool 'Gee r 
IInghof' , Postbu!l SO, Val
kenburg (L.). 

Volkshogcsehool 
'Gecrllnghof' 

PADVINDSTERS 
BOUWEN OP 
KONINKLlJKE 
GROND 
Baarn. 
Een padvindstel'sA'roep uit 
Bnarn opende QP 7 mel ecn 
clubhuls dnt gcbouwd is 
nablj de kazerne van de 
marechnusse n3::1st het P3
leis SoestdUk. 
Kon lngin Juliana ~af ~n 
stuk bosgrond aan de 
Baarnse groep om daarop 
dlt clubhuls te bouwen . Zo
wei prlnses Beatl'ix a1s 
pr lnses Ircne zUn vroeger
lid gcweest van deze pad~ 
vlndstersgroep. 
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Voor aile welpen, die meededen aan Creatie 
'66, en speciaal voor hen, wier werkstuk in 
Den Haag kwam, zijn deze bladzijden wei in 
het bijzonder bestemd. 

~~~~~l£,~:~j.ej~~;~~ jullie de 

r een grate kamer 
Hoofdkwartier om de ui ver 
beoordelen!! Het ware -n r.lfI'HA~ 
de,400 !! I:u"'.~,,,,-,~ 
We hebben genoten van alles wat daar stond. 
Van jullie vindingrijkheid en durf, van de sa
menstelling van kleuren, maar ook van de een
voudige, eerlijke ideetjes. 
Natuurlijk kon niet ieder een prijs krijgen, en 
er waren ook wei degelijke ontwerpen, die ver 
boven het gemiddelde lagen, en zo heeft de 
jury gewikt en gewogen om tot een zuiver 
resultaat te komen. In die jury zaten enkele 
mensen, die door hun beraep veel met kunst 

1;")2 

te makerMb.lelj~ 

dat de 
Soms 
leden stemmen. Oat was het geval met de 
maskers. Jongens, daar hebben we lang over 
gepraat! ! 
Soms was het niet moeili_lIren we 
het meteen met elkfi ' ' . 1 n een 
voorbeeld te geven : net e ereh ; ' Uil en 
de Wolf kwamen direct voor de prijzen in aan
merking. 
Zo heb ik enorm genoten van de glasmoza
iekjes, en wat ik ook prachtig vond, en gauw 
uit mijn herinnering opduik , was het houten 
uiltje. 
Na 3'12 uur hard werken kwamen er 26 wel
verdiende prijzen uit de bus. 
De gelukkige winnaars zljn allen bij elkaar 
gekomen op 13 april in Amsterdam, en daar 
heeft oObaas Volkmaars, onze Hoofdcommis
saris, hen met een passend woord de prijzen 
uitgereikt. 
Wij hebben getracht een heleboel plaatjes te 
schieten van die gezellige bijeenkomst. 
Niet aileen van enkele winnaars, maar ook van 
gedeelten van de tentoonstelling, en misschien 
vind je op sommige foto's nog wei je eigen 
werk terug. 
En nu moet je weten, dat ongeveer 6 van de 
tentoongestelde voorwerpen opgestuurd wor
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den naar Engeland, waar een expositie word! 
gehouden van Welpen-werk van over de hele 
wereld. 

,Vlu...·~Doju lie ag 

PRIJSWINNAARS : 

Cat. /\. Prijs : I. Stefan Landsberger. grocp 44, Arns tclveen 
- 2. Dick Hortel1slus. I"rlns Hendrl kgroep. Hoek van HoI
land, Dclflnnd - 3. Tony Schi.itz, Loevesteinhorde 2, Gor 
kum, De Bctuwe. 

Cat. n . P r lJ s: I. Aar\. van Reyncck Lcyssius, Hopman lias 
selman horde. Am ersf'oort - 2. Eugen Hanni nk. O l y m pia
groep 53, Rottcrdam-Zutd - 2. Berto Od ink. Han Jordaan 
groep. Haaksbergen. 'I"wcn le-Oost - 3. J a n Cces Kok . 
groep 37, Amsterdnm-Zuld . 

PrO!!: 1. Peter ten Bokkel-H uinink. Bey -

d - en , ~ . w.. . .D. ~IJ: 
~;\,J,I.L\.J' CI I , n " 

: t. ans em'r,w co ~ sfcoo or ~. 
Baarn. - 2. Jaap Stlenslra. Geert d e Groote 
groep I , Deveoter - 3. I"leter de J ong, H orde de Bevers, 

. Gron ingen - 3. Barcnd M ons, De Inca's groep 13, Den 
Haag Z\1irl. 

Cal. n. 21, 22. P rij s : 1. Ricnk Mud , De P ools tcr groep 51. 
Amsterdam-West - 2. Rober t BOI'sje, Kaninefalen horde 1. 
Ll!;:se. Rljnland. 

Cat. E. Prijs: 1. Erns t Plepenbrtnk, 

broek. Limbu rg - 2. H,;e~n~k",,~j~;;p;'i'Ii:ic\' 
gro~ 3, ~~\~~~~f,'~'~,~!;~:l~,'1Cat , i 

Hnag-oo!lt - 2. 
Den Helder - J. }'olkerl Tulnenga, 

1, I-I eimond.l Oost-Brabant. • 
Roo l'da, groep 13, Apeldoorn - 2. 

- 3. Rob Baljet, Arnhcm . 


. . . ¥lcchLs Cllfn deel oon de tentOOfl.tclling ... 
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••. t.:oeren &on de duioen 0" de Dam. 

WELPENREIS NAAR AMSTERDAM DP 13 APRIL '66 

In Laren ben ik in de auto gestapt en naar Zutphen ge

red en, en vandaaf met Joost Bosland in de trein naar 

Arnhem gegaan. Vanuit Arnhem zou ik met Akela Heine

man en Joost naar Amsterdam zijn gereden maar Ake'a 

Heineman was n iet helemaal goed in orde. en daarom 

moesten Joost en ik met mevrouw Heineman met de trein 

naar Amsterdam. Toen we op Amsterdam C.S. waren, 

moesten we Hans Auinemans zoeken. Toen we hem ge

vanden hadden, zei hij dat hlj al een kwartler had staan 

wachten in de kou. We waren nu nog maar met 3 ~an en 

dus moesten we er nog 4 opzoeken. 

Aan de overkant van het station stond oak een Akela 

met vier welpen, daar waren oak Frans Bethe en Peter 

Prins bU. WU gingen dus naar het andere perron om die 

jongens op te halen. 

Toen gingen we Akela de Hilster-Albronda, Ad Verburg 

en Jan Dam opzoeken. D ie hadden we al gauw. Nu gingen 

we naar een VV.v. kantoortje am een plattegrond van 

Amsterdam te halen. Daarna moesten we eerst over

steken en dan straatje in, straatje uit, straatje In, straatje 

uit. Toen kwamen we bU een steiger van .randvaartboten. 

Daar stapten we In een boot en die began te varen. Er 

stond een gids voor in de boot die avera I zei waar we 

waren en wat het was. 

We gingen eerst door de grachten en toen over het IJ. 

Ik heb 3 schepen zien Jiggen die gerepareerd moesten 

worden. 

Even later waren we weer uit de rondvaartboat en glngen 

we eten. Oat eten deden we in de Bijenkorf. 

Toen we am half drie ongeveer het eten op hadden, gin

gen we naar Artis daar kregen sommige dieren net eten. 

De schildpadden kregen rauw gehakt. De leeuwen en 

tugers v lees. En de sala!1landers kregen aok vlees. 

BU de apen was het oak fUn daar had je hele grote blj 

en hele kle intjes. 

En bij de trap ische vogel afdeling konden sommige 

vogels zamaar los vlfegen. 

Ik kan maar een ding van de dag zeggen : ik vond het 

erg fijn. 


HENDRIK v. PROOIJE (oud 9 jaar) 

Welp van de Dr. W. C. H. Staringgroep 

Laren (Gld.) . 

. zevell '11(I));e8 ' in de: klimUOOIn . .. 
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Puzzelwinnaars 
gaan een dagje uit 

VERSLAG VAN ONZE 'AMSTERDAM-DAG' 

Woensdag 13 april was een belangrijke dag voor de 
zeven welpen. die In 1965 zander fouten gepuzzeld had
den. We louden nl. als be!oning een dagje naar Amster
dam gaan. 
Om 10 over half 10 was ik ap het station in Amsterdam 
en na een kwartiertje wachten werd ik opgehaald door 
Akela Heineman en nog twee welpen. Beneden in 't sta
tion troffen we nog een -Akela, die ondertussen de andere 
vier wei pen had opgeplkt. 
Nu kon onze dag vol avonturen beginnen. We troffen 
het nlet met het weer. Het was maar een paar graden 
boyan nul. dus koud was het weI. Eerat 91ngen we naar 
het V.V.V.-kantoor. Na een wandellng door Amsterdam 
kwarnen we blJ de rondvaartboot. Een wer1<student ver
telde in vier talen o.s. Frans, Duits, Engels en Nederlands 
wet we allemeal zag en. De Schreierstoren, een schull
kerk, genaamd Onze lIeve Heer op Zolder, de leagste 
brug van Amsterdam, het Huis van de Burgemeester en 
nog veel meer. . 
Na de rondvaart Ilepen we naar de tentoons telling 
'Creatie' . Daar kregen we een glaasje Prik, en bewonder

den de mooie werkstukken. We zagen 0.8. Donald Duck, 
gemaakt van stuk jes glas, mooi houtsnijwerk en een 
prachtige Brandweerauto. die jammer genoeg geen priJs 
had. 
Omdat we hanger hadden gekregen gingen we op zoek 
naar een restaurant. BiJ 'Wimpy' was 't te druk maar In 
de BiJenkorf was nag plaats. We gingen met de roltrap 
naar boven. Na lang wachten kwarn het lekkere eten. We 
hadden 'Madurodarn' besteld, dit is patat, appelmoes en 
biefstuk. dus een koningsmaal. We aten tot w e nie t meer 
konden en stapten toen de kou weer in, want we gingen 
oak nag naar Artis. De tram bracht ons er naar toe. We 
troffen het geweldig, want de leeuwen, tUgers en de stln
kende olifanten werden net gevoederd. Er waren ook nag 
krokodi llen, die deze keer eindelUk eens bewogen. Akela 
Heineman wou parse een soort gnoe fotograferen, wat 
na vee I moelte gelukte. Oak de slangen en de grate go
rilla werden bewonderd. We zagen nag veel meer beesten, 
maar de tiJd stand niet stil , en we moesten naar het 
station terug. Daar namen we afscheid van Akela Heine
man. Ik was am kwart voor zeven moe maar voldasn 
thuiS. Het was een fijne dag geweest. 

HANS RU INEMANS. Sassenheim 

. .. In bewondo,j"e oom de Flamingo' • ... 
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50 JAAR 

Gelevenissen van een Akela in de vroegere jaren toen zij 

zelf nog jong was en de weipen nog niet zo.lang bestonden. 

Ais ik er diep over nadenk vind ik niet zo'n groot verschil tus
sen de welp van nu en toen. Aileen was 't leven vroeger niet zo 
jachtig, de weipen had den meer tijd, ze waren niet zo druk 
bezet. Geen radio, geen televisie en geen wekelijkse uitstapjes 
met de auto. Misschien zeggen jullie nu, wat een saaie boel, 
maar vervelen deden de jon gens zich niet. 
Negen jaar moest je zijn om welp te worden en ruim 12 jaar 
was je als je overging naar de troep. Soms waren er welpen 
bij, die al op de H.B.S. en 't gymnasium zaten. (Met 5V2 jaar 
mocht je toen al vaak naar school) . 
Ongeveer 40 jaar geleden - toen onze horde opgericht werd 
wisten eigenlijk maar weinig mensen wat 'welpen' waren. Een 
jonge leeuw of wolf, ja , die noemde je welp, maar dat een jon
gen met een groene trui en een groen petje op, 66k welp ge
noemd werd , dat had den ze in onze stad nog maar zelden ge
hoord. 
Nadat de welpen geinstalleerd waren en in hun uniform naar 
de horde kwamen, hadden ze veel bekijks, maar van de straat
jeugd ook heel wat te verduren. Ze moesten, om naar 't horde
hoi te komen, door een nare buurt; ze werden uitgescholden, 
maar ook met stenen en modder bekogeld, zodat je ze wei 
eens met een flinke buil op hun hoofd op de horde zag ver
schijnen. Ook nadat de leidsters de wei pen van een vast punt 
meenamen, liep er altijd een troep plagende jochies achter hen 
aan. 
led ere welp moest minstens 30 a 40 minuten lopen om bij 
't hordehol te komen, niemand had een fiets. Ja, lopen dill kon
den de welpen van toen weI. Bij goed weer liepen we al zin
gend naar 't bos, je schoot zo vlugger op; ongeveer 20 minuten 
was het naar het bos, dan naar de hei, ook weer minstens een 
half uur, nu volgde het horde-programma: na afloop dan weer 
terug. Ais we uit het bos kwamen ging ieder weer naar huis, 
dat was voor meer dan een welp, weer een uur tippelen. Heel 
gewoon vonden ze dit. 
ledere welp heeft nu praktisch een fiets en lopen is er v~~r 
een wat grote afstand niet meer bij. _ 
Kamperen vonden we reuze fijn, evenals jullie, maar voor de 
meeste wei pen, was het kamp het enige vakantie-uitstapje, de 
rest van de vakantie vermaakten ze zich thuis of gingen eens 
een dagje met hun ouders naar 't bos. Er waren wei pen die met 
het plukken van bosbessen hun kampgeld bij elkaar kregen. 
Voor een kwartje moest je lang plukken, als je goede plekjes 
wist, schoot je wat vlugger op. Ze hielden vol, hun beloning 
was tenslotte, het meegaan naar 't welpenkamp. 
Met Kerstmis deden we allen mee aan de kerst-goede daad. 
We brachten geen fruit of bloemen, want je had toen vee I 
arme mensen. 



'WELPEN 

Bij oude mensen brachten we b.v. een grote 
kersttulband, wat koekjes en snoep, wat von
den ze dat heerlijk, ook zongen we een kerst
lied. Een ander jaar verzamelden we kleren 
en brachten die naar grote gezinnen, waar de 
vader werkeloos was. We kochten dan etens
waren en gaven die er bij, zodat ze met de 
kerstdagen een lekker warme maaltijd had
den, soms ook wat opgeknapt speelgoed voor 
de kleintjes, wat waren de mensen blij en 
ook de welpen. Soms gingen ze heel stil weg, 
als ze zagen t;oe verheugd de kinderen waren 
met het speelgoed. Zo iets vergeet je nooit! 
We knutselden bijna 't gehele jaar door. Wat 
we gemaakt hadden, verkochten we op een 
ouderavond en tegen St. Nicolaas, Ik las in 
een oud logboek, dat we zelfs nabestellingen 
kregen. Van dit geld, dat met dubbeltjes en 
kwartjes binnen kwam, deden we onze kerst
goede daad en iedere welp had er aan meege
werkt. 
Ook herinner ik mij nog een rimboejacht, op 
Hemelvaartsdag, het was toen heerlijk warm. 
Horden uit een ander district waren er ook bij, 
Op 't programma stond 'de dans van Bag
heera'. Een oObaas uit het andere district 
zorgde voor een' reuze verrassing. Midden in 
de kring , die door de welpen gevormd werd, 
stond een levensgroot hert van ... krenten
brood. De welpen konden hun ogen niet ge
loven, Bijna 1 meter lang was de romp, dan 
4 grote krentenbroden als poten, nog een lange 
hals en een kop, Wat een spanning om die 
prooi te mogen bespringen. Langzaam vooruit, 
dan weer terug, wat schoot het langzaam op, 
maar eindelijk kwam het teken, om de prooi 
te bespringen. leder had wat, de eersten, die 
de grootste stukken hadden, deelden met de 
achtersten, die er karig afgekomen waren, 
maar ieder smulde van het extra lekkere kren
tenbrood, Ik denk dat het nu wei erg kostbaar 
zou zijn, om zo'n prooi te krijgen. 
In 1 940 kwamen er in onze stad zieke krijgs
gevangenen in ziekenhuizen en 't hospitaal. 
Heel dikwijls zijn we er met de wei pen heen
gegaan om versnaperingen en fruit te bren
gen. Wat ,vonden de mannen het fijn, zodra de 
wei pen op de zaal kwamen en goedendag 
hadden gezegd, lag of liep iedere patient met 
een wei pen pet op, Daar de Franse soldaten 
geen Hollands en de wei pen geen Frans ver
stonden, gebruikten ze handen en voeten' en 

trokken ze allerlei gezichten om duidelijk te 
maken wat bedoeld werd, veel werd er dan 
gelachen, ze vermaakten zich kostelijk. 
AI gauw kwam er een mededeling, dat er geen 
bijeenkomsten meer gehouden mochten wor
den. Na de bevrijding, die was in Brabant al 
eerder dan in 't Noorden van ons land, wer
den er weer groepen opgericht. Jammer ge
noeg was ons troephuis, door de buurtbewo
ners afgebroken om kapotte ruiten , die door 
't oorlogsgeweld vernield waren, te vervangen. 
Je zag weldra heel vreemde uniformen, broe
ken die te klein geworden waren, terwijl ook 
de hoeden boven op de kruin stonden, maar 
ieder wilde toch zo goed mogelijk voor de dag 
komen. 
Bij de installatie van de welpen, droegen bijna 
aile wei pen een blouse, die door de ouders 
groen geverfd was, dus ook lang niet allemaal 
dezelfde kleur. Uniformen waren niet te koop. 
Maar toch voelde iedere jongen zich echt 
welp. Kun je je voorstellen dat er jongens 
waren die nog nooit gevoetbald hadden? Ze 
mochten weer vrij spelen. Ze behoefden niet 
meer in angst te zitten. 
Stil sluipen dat konden de wei pen' goed. Op 
zo'n middag dat we weer een sluipspel had
den, werd Akela's hoed die bij de totempaal 
lag, weggepikt. Dat was erg, want een nieuwe 
was niet te koop. Gelukkig mocht ze van een 
andere leidster een hoed voor de hordemid
dag lenen. 
Maar wat gebeurde. Zes weken nadien stond 
er in de krant onder het hoofd 'gevonden 
voorwerpen' ook een padvindershoed. Akela 
er op af, 't Was Akela's hoed, wat gehavend, 
zonder insigne, maar goed bruikbaar. De po
litie noemde haar de naam vande eerlijke vin
der. Natuurlijk ging Akela bedanken en daar 
vernam ze wat er gebeurd was, Op een rijden
de vrachtwagen stond een stel luid-schreeu
wende jongens met hoeden op. Plotseling 
waaide een hoed van 't hoofd van een der 
jongens. De auto reed door. De man die dit 
zag gebeuren, wilde hem eerst laten liggen. 
Zijn zoon was ook padvinder geweest en hij 
begreep niet dat de padvinders zich nu z6 
aanstelden; maar zijn vrouw spoordde hem 
aan, de hoed naar 't politiebureau te brengen. 
Achteraf was hij toch blij dat het geen padvin
ders waren geweest, ook dat het diefje de 
hoed verloren had en deze weer bij de Akela 
terug was gekomen. 

Volgende maand, wei pen, krijgen jullie van 
een andere oude Wolf haar belevenissen te 
horen. 
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De gebroeders VUURVRETER 

De beleYenissen yan de welpen-twaaling Rlkk, an Dikk, 
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Oplossingen van de vorige keer 

Makkelijk was die puzzel he? Als je het goed uitgerekend had 
en dat had bijna iedereen - kwam je tot de ontdekking dat Chris 
precies om vij! uur thuis kwam. 

Na loting werden de prijzen verstuurd aan: 

1 e prijs: Andre Planjer - Den Haag 

2e prijs: Allard Tuitel - Vlaardingen 

3e prijs : Joep Wiegel - Middelburg 

Zit jij ook al een beetje aan de vakan tie te denken? Bart de Bruin in ieder 

geval weI, maar d ie 9in9 dan oak met de Plnksteren al op vakantie, met z'n 

vader in de auto. Nu had Bart juist verkeersexamen gedaan, en daardoor lette 

hij extra goed op de verkeersborden. Bart schreef in ziJn re isverslag het 

volgende: 

'We reden door een oud stadje. Plotseting mompelde vader iets en de auto 

bleaf stilstaan vaor een gracht. 'Hier magen we niet in', CA) zei vader, maar 

wei aan de andere kant van de gracht.' 'Ja, dat is verplicht', (8) zei Barfs 

moeder. 


Voor een brug zag vader dat hij macht doorrijden , terwijl een tegenllgger 


netjes wachtte tot vader over de brug was. (e). Ans, die ook speciaal op de 


verkeersborden lette, maakte vader er op attent, dat zij een voorrangsweg 


naderden (D). Het was niet gemakkelijk op de weg te komen, maar toen zij er 


eenmaal op zeten, reden zij er met een v aartje overheen, want de weg was 


uitsluftend voor auto's. (E). 


Bij een bocht ging het opeens aanmerkelijk m;nder hard. want vader had tijdig 


de waarschuwing gezlen (F) .' 


Teken op een briefkaart de verkeersborden die bij A, Benz. horen. 


Stuur Je oplossing v66r 1 juni op naar Redaktie Welpenkrant, Zeestraa t 76. 


Den Haag. 


TENTOONSTELLING CREATIE '66 

De tentoonstelling komt nog in de volgende plaatsen : 

• 18-23 mei Middelburg 

• 25 mei - 9 juni Rotterdam 

DEN HAAG 

Archipel: Hubert Endtz, 

Ds, v. d. Bosch: Peter Comello, Ste

ven Huut. 


Ha.'lgse Woudlopers: Leon Bobbe, 

Leo v. d. Hoek . 


Dc Inca's : Mees Dekker, 


Van Laergroep: Hans Engelrnan 


Rimboejagel'5: H arm en Hesllngs, 

Hans Meinders, Jan Rauws. 

Stanleygroep: Bennie Prins, Cees 

Steendam. 


Thorbeckegroep : Hans Ranbos. 


GORINCHEM 

Loevesteingroep : Rudi v. Bezooijen, 
Bram van Hoven van Genderen. 

DEN HAAG 
Van Laergroep: Rob Andringa, Ren~ 
Hoz~e, Peter van Leeuwen, ruchard 
v. d. Sleen, Leo Sleeuwaegen . 

KIJKDUIN 

Khaniwhnragroep : Ronnie BerendS, 
Hans van Velzen . 

LISSE 

Ka.ninetatcn: Sjako Balkenende, 
Jacques OvcrbeeKe, 

RIJEN 

Bosgeuzen: Wlm Gorissen, lV[tlX Kroes , 
Sam TabOl". 

VEENENDAAL 

Horde Zwervors II : Gel·t Anbeek, Ge
rard ffitlnkcstijn, Jan willem van 
Hardeveld. Gerard Wast. 
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HET IS THANS HOOG TIJD OM UW KAMPEERUITRUSTING TE CONTROLEREN 

Op grond van onze ervaring kunnen wij u o.m. bijzonder aanbevelen 

kamptoiletten 

FRO D A I R : Cipax-Sana, plastic buiten- en binne.nemmer 

met zwarte bril en deksel; binnenemmer voorzlen van 

afzonderlijke deksel voor transport f 59.50 

Sanitaire vloeistof in handige plastic yerrycan, 

2,21 liter (16 vuliingen) f 7.50 

kamplatrines 
E E N - S T 0 K TEN TJ E, grondoppervlak 100 x 100 cm, 

voorhoogte 200 em, zijhoogte 90 cm. Compleet met : 

1 vierdelige metalen stok, pennen in zakje, verpakt in foedraal 

f46.75 

Yan de Nationale Padvindersraad 

Silderdijkstraat 92 - Postbus 536 - Den Haag - Telefoon (070) 337796 

Giro 199849 - Depots in 46 plea tsen 
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