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r$70
(wijzigingen voorbehouden)

Datum

24 januari
31 januari
7 februari

14 febr.

14 febr.
1 4 febr.
1 4-1 5 febr.
21 febr.
21 febr.
21 febr.
22 febr.
28 febr.
28 febr.

28 febr.

28 tebr.
7 maart

21 maart

21 maart
31 mrt.-l april
2-3 april
4 april

6-26 april
11 april

18 april

2 mei
8-10 mei
15-18 mei
1 5-19 mei
19 mei
23 of 30 mei
23 of 30 mei
6 juni
6 juni
20 juni
3-10 juli
14-28 juli
28 juli-6 aug.
1 -8 aug.
4-5 aug.
1 2 sept.
26-27 sept.
26-27 sept.
1 0 okt.
l0-11 okt.
24 okt.
31 okt.
31 okt.-l nov.
21-22 nov.

Plaats

Utrecht
Amsterdam
Ommen

Assen
Enschede
Zutphen
Ommen
Venlo
Tilburg
Goes

Utrecht

Haarlem

Gouda
Utrecht

Meppel

Utrecht
Utrecht
Ommen
Ommeri

Haarlem
Utrecht

Aard der bijeenkomst

Bandleidersvergadering
Vlootraad
X-groepen Overijssel
Beg.V-bespreking (Groningen, Fries-
land Drente)
Beg.V-bespreking (Overil'ssel)
Reg.V-bespreking (Gelderland)
Leden Groeps Commissies
Reg.V-bespreking (Limburg)
Reg.V-bespreking (Noord Brabant)
Beg.V-bespreking (Zeeland)
B.-P.-dag
Reg.V-bespreking (Utrecht)
Reg.V-bespreking (Noord Holland,
Amsterdam)
Reg.V-bespreking (Zuid Holland, Den
Haag, Rotterdam)
Bijeenkomst Buitenland
Reg.bespreking ADC'en-W en AAkL's
(Groningen, Friesland, Drente, Over-
i.1'ssel)
Reg.bespreking ADC'en-W en AAkL's
(Gelderland, Utrecht)
Persmedewerkers
Nat. Hikewedstrijden
Nat. Trapperskamp
Reg.bespreking ADC'en-W en AAkL's
(Noord Holland, Zuid Holland)
PV-postzegeltentoonstel li n g

23 april
30 april

Reg.bespreking ADC'en-W en AAkL's
(Amsterdam, Den Haag, Rotterdam) Den Haag
Reg.bespreking ADC'en-W en AAkL's
(Limburg, Noord Brabant, Zeeland) Tilburg
St. Joris in alle olaatsen
Presentatie Paleis Soestdiik

GC-bijeenkomst Utrecht
Eur. Int. Commissioners Frankri.l'k
Nat. Patr. Wedstrijden Ommen
Noord. Pinksterkamp Anloo (Dr.)
Kroonverkenners
Speldag in alle olaatsenDemonstratiedag in de districten
Contact-Commissie Utrecht
Landelijk Bandconcours Boosendaal
Raad van Afgevaardigden Utrecht
Nat. Waterkamp ?
Explorer Belt Duitsland
Jamborette AmersfoortJongensstad Ommen
Gidsen in Jongensstad Ommen
Nat. Rimboejacht in alle districten
Redacties groepsbladen ?
Nat. Trainlng Team Ommen
Oveaee Re0nie Utrecht
ADC'en-ZV en -V OmmenAGC'en-Vg Utrecht
Nat. Zwemwedstri.,l'den ?ADC'en-W Ommen
Leden Groeps Commissies Ommen
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horde-enquete
Nationale Commissie
stand van zaken van

Welpen kreeg inzicht in
horden in Nederland

In mei 1969 ontvingen alle WL's in Nederland
een enqu6te-formulier. Dit bestond uit twee
delen: a. leiding en b. welpen.
Aan de hand van de gestelde vragen hoopte
de Nationale Commissie Welpen inzicht te
verkrijgen in het wel en wee van de horden in
Nederland.
De hier onder weergegeven resultaten hebben
betrekking op de periode september 1968 tot
en met juli 1969.

Natuurlijk was er het een en ander bekend. Zo
wisten we dat in Groningen en Drente over-
wegend jonge leiding voor de horde stond, dat
in Gelderland voor de speltechnische test nog
weinig belangstelling bestond en dat het aan-

tal insignes Wolf kleiner was dan enkele jaren
geleden. Maar een algemeen beeld ontbrak.
Nu de gegevens zijn verwerkt, is dit beeld dui-

delijker geworden. Het is natuurlijk niet zo, dat
uit de binnengekomen gegevens hele scherpe
conclusies kunnen worden getrokken, maar

een'tendens is aan te geven. Veel belangrijker
zal het zijn de thans verkregen gegevens te
vergelijken met die die volgend jaar binnen
zullen komen.

WL's die ons dit jaar via hun ADC'en hun ge-

gevens stuurden, hartelijk dank. Wij kunnen er
echt wat mee doen.
Enkele resultaten laten we hieronder volgen:

HORDE-ENQUETE

WL met volmacht 80,7 o/o van het totaal

Hou oud is WL

Hoe lang al WL

gemiddeld 3l iaar

gemiddeld 4,7 iaar

)AANTAL
15-6-6e

)NAAR TROEP



Gilwellian 21,3 o/o van het totaal

Hoeveel AWL's in
de horde gemiddeld 2,G

1 AWL per 2 horden

I op de 12 horden, dus
I op de 3l AWL's!

AWL speltechnische
test 2 op de 3 horden

^Ten 
aanzien van de welpen kwamen de vol-

gende algemene gegevens naar voren:

aantal welpen per horde op
1 september'68 19,6

aantal welpen per horde op 15 juni 'G9 21,7
aantal welpen naar troep 3,6

welpen weg vanwege andere reden:

- andere hobby

- verhuisd

- geen zin meer
aantal welpen in 1969 naar welpenkamp
per horde. gemiddeld 17,2

N.B. Van de gewesten Amsterdam en Limburg
werden geen gegevens (bijtijds) ontvangen.

Welke - voorzichtige - conclusies zijn uit bo-
venstaande gegevens te trekken?

. 20 van de 100 of 150 van de totaal 750
horden in Nederland heeft geen gevol-
machtigde WL omdat in een aantal geval-
len' een AWL niet voldoende capabel de
plaats van de WL zal innemen betekent dit
dat in deze horden het welpenspel onvol-
doende tot zun recht komt.

. De speltechnische test wordt langzamer-
hand gemeen goed.

. Het verloop per jaar van de welpen is niet
zorgelijk. Het spel heeft kennelijk nog vol-
doende in zich om jongens van B-1.| jaar te
boeien.

. Het aantal welpen dat naar de troep gaat is
redel[jk.

In het februarinummer volgen gegevens over
'sterren en insignes'.

Hoe groot is
het verloop

AWL's Gilwellian

1,0

0,7
0,9

Aanvullingen
Welpenkampeerplaatsenlijst
District Apeldoorn
Hopman Hartstra Oord, Elspeterweg,
Vaassen.

Inl, J. Meijnen, Marijkeweg 81, Vaas-
sen (05788-1589).
C. I{. Blaauw, Dorpsstraat 93, Vaas-
sen (05?88-1410).

Te huren:
a. Troephuis; I 1,10 p,p.p,n, min. I U5,-

p. week.
b. Hordehol; 10,80 p.p.p.n, min, 180,-p. weeK.

samen: t 1,40 p.p.p.n. min. I 200,-
p. weeK

c. Kampeerterreinen 10,65 p.p.p.n.
min, 190,- p. week.

District Apelaloorn
Helfter Hutte, Gortelseweg, Vaassen.
Inl.: C. H. Blaauw, Dorpsstraat 99,
vaassen (05?88-1410).

Groot; I 1,10 p.p.p.n. min. t 155,- p.w.

District Apeldoorn
Karel Doormangro€p, Epe/Heerde.
Inl. A. Roskam, Emmalaan 32, Eeerde
(05?82-1749).

Max. 20 w.; luchtbedden o.i.d. mee-
nemen;.1 l,: p.p.p.n.; min. I 140,- p.w.;
oos en nerde.

District Arnhem
De _ Rotsblokken, Diependalseweg,
Arnhem.

_Inl.: Mevr. H. Vleeming-Kuiper. Cal-
Iunastraat 22, Arnhem, -tel. d85-437685.

Max. 25 w.i f t,- p.p.p,n.; min, I 150,-
P.w.; bos; luchtbedden o.i.d. 'me6-
nemen,

District Noord Veluwe
Voermangroep, Hattem,
Inl.: Mevr. Tissot van patst, Eendrik-jesweg 12, Ilattem, tel. 05206-195A.

Max.. 24 -w. 1,25 p.p.p.n.: bos en
speelterrein.

Wijzigins
Welpenkampeerplaatsenlijst
Den Helder: groepshuis De Zwalkers(blz. 44).
Inl.: _II, Gerrits, De Zes 2 a, Den Burg
Texel, tel. 02220-2169.



Begroting

V66r 1 december, zoals voorgeschre-

ven, hebben wij bij het Ministerie

onze subsidie-aanvraag voor 1971 in-

gediend. Deze is uiteraard gebaseerd

op onze eigen begroting voor dat

jaar, die in de bestuursvergadering

van 11 november jl. werd vastge-

steld. ln juni zal deze begroting ter
goedkeuring aan de Raad van Afge-

vaardigden worden voorgelegd, na

voorbereidende besprekingen met de

GC'en en de Contact-Commissie.

Dezen, en straks de RvA-leden, zul-

len daartoe een uitvoeriger stuk,

namelLlk met meer details, ontvangen

dan tot nu toe gebruikelijk was; dat

is nodig gebleken om hen, die daar-

toe geroepen zun, in staat te stellen

tot een verantwoorde beoordeling te

komen.

Raad van Afgevaardigden

De vorige maand vermeldden wij de

bespreking met de Contact-Commis-

sie op 15.11. Het Bestuur heeft in-

middels besloten, over het'functio-
neren van de Raad van Afgevaardig-

den' een nota te zenden aan de Con-

tact-Commissie. Deze heeft in no-

vember zelf een aantal suggesties

ter verbetering gedaan en vooral aan

6

de hand daarvan zal een 'antwoord'

worden gegeven.

Scout Shop

lets dergelijks geldt voor de vragen

en suggesties rondom de Scout

Shop. Dat zal vermoedelrjk wat meer

tijd kosten, want in de eerste plaats

gaat het hier om een zaak van NPV

en KV samen en bovendien wordt

bezien of op dit gebied samenwer-

king met het NPG en de Gidsen be-

reikbaar is. Dat vraagt dus eerst

nogal wat intern overleg, v66r -eventueel plannen worden ge-

maakt.

Benoemingen

Het is niet gelukt, de hele (her)be-

noemingsprocedure v66r 1-1-'70 af-

gehandeld te krijgen. Jammer, maar

niet onoverkomeluk. Enig d66rzetten

is echter wel gewenst. Graag de

aandacht hiervoor van iedereen die

het aangaat.

lamboree

Ook met de voorlopige opgaven voor

de Jamboree in 1971 loopt het lang-

zamer dan gevraagd was. Van de

rond tachtig districten hebben er op

het moment dat dit geschreven wordt

- vlak v66r Kerstmis - nog maar

negen geantwoord, waarvan enkelen

negatief. Dat is niet slechts teleur-

stellend; het maakt het ook moeilijk,

met de werkelijke voorbereidingen

voor de uitzending van een contin-

gent te beginnen.

B'rjeenkomst buitenland

Er wordt weer een 'bijeenkomst bui-

tenland' belegd, op 28 februari -
zie aankondiging elders in dit blad.

Wij willen er graag weer een bijeen-

komst van maken, waar alle deel-

nemers iets aan hebben. Dan moeten

zij zich wel melden en liefst ook

doen weten welke internationale on-

derwerpen hun belangstelling heb-

ben.

Heitie Karweitje  

De opzet voor de actie '70 is de-

zelfde als die voor de afgelopen

twee jaren: nadruk op allerlei 'activi-

teiten' die in ons Spel passen dn

geld opbrengen; minder aandacht

voor 'karweitjes' 
- maar het mag

nog wel en daarom komen er weer

boekjes met zegels, zij het weer

ongegomd, want gegomde zUn ge-

woon te duur. U kunt uw actie nu al

voorbereiden. Maar voor alle zeker-

heid zullen wij in februari toch weer

een aantal suggesties publiceren.

Lustrum

Bij vergelijking van de agenda in het

decembernummer met die in dit blad

zult u verschillen ontdekken; zU heb-

ben betrekking op het lustrumpro--
gramma. Op advies van de Lustrum

Commissie heeft het bestuur van

Scouting Nederland besloten, enige
plannen niet te laten doorgaan, om-

dat zij 6f bij gebrek aan financi6n 6f
bij gebrek aan mankracht onuitvoer-

baar leken. De nadruk krijgen nu: de

Presentatie op 30 april en de Spel-

dag. Alles wat u voor de lustrum-

viering moet weten, zal worden ge-

publiceerd, niet zoals eerst het plan

was via een 'draaiboek' aan de DC-

en, maar zo mogelijk op groter

schaal.
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DE SUBSIDIEREGELING VAN HET IEUGDBELEID

Zoals U in de vorige afleveringen hebt kunnen lezen, is
ook de subsidieregeling welke de Minister zich voorstelt
in te voeren, nl. de Rijksregeling Subsididring leugd- en
longerenwerk 1970 een onderwerp van veler kritiek. In
de eerste plaats al omdat de Minister eist dat wil men
commentaar geven dit binnen 2 maanden gebeuren moet,
terwijl het Departement 2 jaar lang de tijd heeft gehad
om de regeling te ontwerpen. Er is dus voor de inspraak
van, en overleg met het particulier initiatief bijzonder
weinig tUd uitgetrokken.

Wij zullen ons in dit artikel beperken tot die delen van
z-. de nieuwe subsidieregeling waarmede de NPV recht-

streeks te maken heeft. Zoals reeds eerder gesteld gaat
de Minister uit van het begrip decentralisatie. Nieuw in
deze subsidieregeling is dan ook het begrip subsidie door
het Rijk aan het uitvoerende werk op het plaatselijke vlak.
Dit bestond wel bij het 'bijzonder jeugdwerk' doch voor
de 'vrije jeugdvorming' is dit nieuw.

Wij krijgen nu 3 niveaux van subsidiEring nl. voor:
A werk op plaatselijk niveau
B werk op provinciaal niveau
C werk op landelijk niveau.

A Werk op plaatselijk niveau

In de 'versch'ljningsvormen' die de Minister hanteert vin-
den wi1' onszelf terug in de plaatselijke afdelingen van
landelijke organisaties; hetz!.1' dat deze werken met alleen
vrljwilligers, hetzij ook met leidinggevende bezoldigde
functionarissen. Dit plaatselijk werk wordt door de Mi-
nister gesubsidieerd indien er een bezoldigde Ieiding-
gevende functionaris is en indien er een accommodatie
is die minstens 6 avonden in de week open is. Waar in
de verschljningsvorm nog van hetzij, hetzi.;' gesproken
wordt, dat een zekere gelijkheid inhoudt, nu is plotseling
de gelijkheid weg, want de plaatselLlke afdelingen die
geen bezoldigde functionarissen hebben kr|l'gen geen

^subsidie (behalve dan in de kosten van accommodaties

- waarover later).

lVU vinden d.it een ernstig gebrek in de nieuwe regeling.
Er is dan ook geen gelijkwaardige bedeling t.a.v. het ga-
varieerde behoeftepatroon in de onderscheiden werksitu-
acties. Wat scherper gesteld kan men spreken van dis-
criminatie van het 'vri,jwilligerswerk' ten opzichte van het
werk dat geschiedt mlt Udtrutp van bezolbigde krachten.

In de subsidieregeling is ook voorzien in een b'g'drage in
de kosten van accommodaties, in ons geval te vertalen
door groepshuizen. Wat wordt er nu gesubsidieerd. Dit is
nieuwbouw, verbouw en eerste inrichting. Subsidie kan
worden verleend op 2 manieren, ter keuze n.l.:

1. In de vorm van een jaarlijks exploitatiesubsidie en wel
50 0/6 op afschrijvingen en rente van leningen.

2. In de vorm van een eenmalige investeringssubsidie
van 25o/s van de kosten van nieuwbouw, verbouw en
eerste inrichtingskosten, doch in ons geval tot een

maximum van de bi.l'drage die de Gemeente verstrekt
en dan nog tot een maximum van f 20.000,-.

Deze subsidie op accommodaties bestond al wel in de
oude subsidie-regeling, doch nu is ze wat verruimd. De
Minister stelt echter wel dat gestreefd moet worden naar
een optimaal gebruik van de accommodatie; dit betekent
dat het de vraag is of wel subsidie gegeven wordt wan-
neer een groepshuis slechts 66nmaal per week wordt
gebruikt. Aangezien geval tot geval beoordeeld zal wor-
den kan dit voor ons nog wel wat moeilijkheden, maar
misschien ook mogelijkheden, geven.

B Werk op provinciaal niveau

Hier wordt subsidie verleend in de kosten van het pro-
vinciaal of gewestelijk orgaan van een landelijke organi-
satie ter begeleiding van haar uitvoerend werk. Voor ons
is dit dus het apparaat van de Gewestelijk Commissaris.
De nieuwe subsidieregeling wijkt hier niet veel af van de
oude regeling. Er wordt alleen gesubsidieerd wanneer er
een bezoldigde leidinggevende kracht aanwezig is. De
personeelsformatie van zulk een orgaan wordt door de
Minister in beginsel gesteld op 66n leidinggevende kracht
en van geval tot geval vast te stellen aantal administra-
tieve medewerkers. Wat wordt er nu gesubsidieerd:

450/o in de salarissen en sociale voorzieningen
40o/s in de huisvestingskosten,

apparaatkosten en
kosten van leidersvorming.

Voorts kan nog subsidie gegeven worden in de kosten
van cursussen welke niet het karakter dragen van lei-
dersvorming. In dit geval bedraagt het subsidie 40 o/s

doch niet meer dan het tekort oo de activiteiten.

C Werk op landelijk niveau

Vrij vertaald is dit het werk van het Nationaal Hoofdkwar-
tier. In de percentages van het subsidie is geen wuziging
gekomen zodat alles praktisch bij het oude blijft, ware
het niet dat de Minister gemeend heeft om enkele kosten
niet meer voor subsidie in aanmerking te brengen. Zo
bljv. het werkgeversaandeel in de premie Ziektewet, waar
echter tegenover staat dat de uitkeringen inzake deze
Wet niet meer in mindering gebracht behoeven te worden
op de subsidiabele personeelskosten. Verder zijn er nog
wat kleine verschillen die echter niet zo belangrijk zijn.

Er wordt ook gesubsidieerd op Regionaal niveau doch
daar dit vooralsnog voor ons niet van toepassing is zijn
de bijzonderheden van minder belang.

Overigens is het zeer de vraag of en waarschijnlijk wel
niet het geval dat de nieuwe subsidieregeling nog in 1970
van kracht zal worden. Door de N.J.G. wordt commentaar
en kritiek op de regeling bijeengebracht en bovendien is
in de Tweede Kamer, bij de behandeling van de begro-
ting van C.R.M. de motie Kleisterlee, die een andere be-
nadering van het jeugdbeleid o.a. wat betreft de sub-
sididring wenst, aangenomen. Het laatste woord is dus
nog niet gesproken.



hoe verlel ik het de iongen?
In de praktijk blijkt al te vaak, dat er een lacune bestaat

in de communicatie tussen leider en jongen in de wijze

van uitleg, duidelijk brengen van instructie, e.d.

Wil een leider ten volle zijn kennis kunnen benutten om

aan de jongens van zun troep instructie over een be-

paald onderwerp, op een voor hen zo bevattelijk moge-

lijke wijze, te brengen, dan moge u hier in het kort enige

ideedn of raadgevingen volgen.

1. Gebruik eenvoudige en duidelijke taal, event. aan te

vullen met duidelijke schetsjes, modellen, dia's c.q. film-

vertoning e.d. van/over het betrokken onderwerp.

2. Niet (te veel) uit boekjes laten leren, maar voordoen

of voor laten doen door een terzake deskundige. Bij

voorkeur laten voordoen c.q. instrueren door een jongen

die de stof van het onderwerp beheerst. Maak gebruik

van de capaciteiten die een jongen bezit.

3. Event. instructie-eisen verwerken als spelelement en

niet als college-stof doceren. Zorgen dat het Spel van

Verkennen (m.i. een goed Nederlands 'woord' voor het

Engelse Scouting) een soepel lopend spel blijft en geen

lacunes vertoont door - voor de jongens 
- niet duide-

lijk geinterpreteerde stof.

4. Mogelijkheden onderkennen hoe instructies, spelen,

e.d. aan te passen aan het gemiddelde bevattingsver-

mogen van de jongen in de troep, zodat:

a. een optimaal rendement verwacht kan worden;

b. de 'most clever boy' zich niet bij uitleg, spelen e.d.

hoeft te vervelen, doordat dit hem niet boeit.

Steeds zorgen voor een progressiviteit in het geheel.

5. Varieer regelmatig de wijze van uitleg, instructies e.d.,

zodat de jongens niet 'lethargisch' worden. Door het be-

naderen van een gegeven onderwerp op diverse manie-

ren kan de interesse van de jongen geboeid blijven.

Bovendien kan hij er meerdere 'oplossingen' in zoeken.

Dit komt het geheel ten goede.

6. Aliijd zorgen dat de jongen zich dient in te spannen

om resultaten te behalen. Hierdoor komt hij tot inzicht,

dat voor het boeken van resultaten inspanning vereist is.

Te gemakkelijk verworven resultaten verslappen de in-

teresse en komt het geheel in de troep niet ten goede.

N.B. Hierbij dient de leider rekening te houden met het

persoonlijk bevattingsvermogen van het betrokken in-

dividu.

7. Leider moet 'bij blijven' en zeker zorgen m66r te weten

dan de snuggerste jongen in zUn troep. Dit voorkomt

verrassingen bij eventuele vragen.

8. Meer inspraak en medezeggenschap dulden. Dus blij-

ven werken via PL, troepraad en kadertraining.

Durf verantwoordelijkheden te delegeren aan de jongens,

o.a. door het stimuleren van patrouille-kampjes o.l.v. de

PL, uitwerken en uitvoeren troepprogramma's door troep-

raad c.o. PL e.d.

9. Beloftes en toezeggingen altijd nakomen. Dit kan

'gezagscrisis' in de troep voorkomen.

Gegeven 'opdrachten' altil'd laten uitvoeren en niet hal-

verwege intrekken of tolereren dat deze in het geheel

niet worden uitgevoerd. Voorkom een 'gezagscrisis'.

Kortom: Alle instructie, uitleg e.d. dienen kort, duidelijk

en correct (dus goed voorbereid en alle mogelijkheden

bekeken) te worden verteld. Hiervoor is een goede plan-

ning en goed samenspel vereist tussen VL, AVL's en

kader.

Het ligt niet in de bedoeling, dat hier een opgave ver-

strekt wordt, hoe het precies moet, doch alleen maar hoe

het kan,

Leiders dienen 66n en ander zelf aan de geaardheid van

de verkenners van hun troep te toetsen.

lmmers iedere groepering jongens reageert nu eenmaal

anders dan een andere groepering. Er is een duidelijk

verschil in reactie.

De leider dient zelf een antwoord te vinden op de vraag

hoe hij het beste instructie aan de jongens van zijn troep

Kan geven.

Moge deze bijdrage hem van enig nut zun geweest.

J. F. SWART



Op de afdeling Spelzaken van het Nationaal Hoofdkwartier
is plaats voor

Tot deze werkzaam-
heden behoren,o.a.:

Tot deze werkzaam-
heden behoren o.a.:

Wij denken aan
leiders die:

Wij bieden hen:

Schritelijke sollicitaties kunt u richten aan de directie van het Nationaal Hoofdkwar-
tier, Zeestraat 76, Den Haag. Ook telefonisch kunt u inlichtingen inwinnen onder
nummer (070) 63 59 00.

A. STAFMEDEWERKER
die speciaal belast zal worden met werkzaamheden voor
de verkennerstak.

- het meedenken in de Nat. Commissie Verkenners;

- de uit het beleid van deze commissie voortvloeiende
werkzaamheden verrichten ;

- de voorbereiding en organisatie van nationale b[jeen-
komsten voor zowel verkenners alsmede (ass)veiken-
nersleiders;

- in teamverband meewerken aan de ontwikkelino van
de leiderstraining- en vorming.

b. STAFMEDEWERKER
die speciaal belast zal worden met werkzaamheden voor
de zeeverkenners- en, voortrekkerstak.

- het meedenken in beide Nationale Commissies;

- de uit het beleid van deze commissies voortvloeiende
werkzaamheden verrichten ;

- de voorbereiding en organisatie van Nationale bijeen-
komsten voor zowel zeeverkenners alsmede (ass)zee-
verkennersleiders;

- daar waar mogelijk in teamverband meewerken aan
de ontwikkeling van de leiderstraining- en vorming.

- enige jaren praktische ervaring hebben in 66n van de
genoemde speltakken;

- 21 tot 26 jaar oud zijn;

- een middelbare of gelijkwaardige opleiding hebben
genoten.

- afwisselend en grotendeels zelfstandig uit te voeren
werk;

- een salaris dat, afhankelijk van opleiding en ervaring,
in overeenstemming is met dat in vergelijkbare func-
ties.



Tr€Hrhet

X-ry
een 'geesteliik' element ?
De steeds terugkerende vraag is, wat nu een X-groep of
een andere speciale groep onderscheidt van een open

groep.

ls een 'open groep' opener dan een niet-open groep?

U ziet, dat we moeten oppassen voor begripsverwarring!

ls een X-groep een ge\ryone groep met een 'toegevoegde

waarde'?
Het is een nare zaak om het zo te stellen.

Een product van de omstandigheden
De gedachte wint veld, dat we niet moeten redeneren
vanuit alterlei valse tegenstellingen en dilemma's. Het

leven is immers 66n. Je hebt niet een lichamelijk (bio-

logisch) leven dn een gewoon leven dn een geestelijk

leven.
Het komt natuurlijk wel eens voor, dat je je moet reali-

seren hoe je ergens staat, in welke kwaliteit, maar dat is

een kwestie van instelling, een gegeven mogelijkheid van

ons ene leven.

Als men zegt, dat de mens een product is van zijn om-

standigheden ('Der Mensch ist was er iszt'), dan kan

hoogstens gezegd worden, dat zi-jn geest gedegenereerd

is. Hij blijft evenwel een eenheid als mens.

Tot erkenning komen

Op dezelfde wuze ligt ons de tegenstelling 'gewoon-

menselijk' - 
'geestelijk' niet. We mogen in dit verband

Prof. Fiolet citeren, die zegt: 'De dienst aan mensen is
wezenlijk Gods-dienst'. WU hebben altijd de neiging om

godsdienst en geestelijk leven te abstraheren. Dit zou

iets zijn van een heel andere orde.

We zullen tot de erkenning moeten komen, dat ons leven

als dienst aan God bij het mens-zijn behoort. Als we

lezen over het volk lsra€|, dan zijn de weldaden van God

zichtbaar en tastbaar als het volk leeft uit verbondens-

relatie met zijn God. In het nieuwe Testament is het

eigenlrjk weinig anciers. Als wij in ons mens-z|n de

relatie tot onze God vergeten en eigen wegen gaan en

ons begeven in de gedachte van 'de mens als zelfstan-

dige grootheid', dan is dit niet het'exclusief denken',
waaryan Paulus zegt: In Hem leven wij, bewegen wU ons

en zUn wU.

Het doel is bekend

Het leven is 66n.
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Vandaar, dat de X-groepen het niet moeten hebben van

een 'tcegevoegde waarde'. Het gaat om de gehele levens-

houding en de visie op het doel van het leven.

Nu, het doel is bekend. Ons leven is dienst aan God'

Christus' mede-arbeiders.
Dat \ry;l niet zeggen, dat deze visie er alleen zou zijn in de

X-groepen of in andere speciale groepen.

Die lln ontdekken we (gelukkig) nog in allerlei levens-

verbanden.
fn of je nu open groep of speciale groep heet, het

staan in de dienst van God is een realiteit, die alleen

gevoed kan worden door Hem, die gezegd heeft: 'Zie, lk

ben met u tot aan de voleinding' (lmmanu€l - God met

ons).
In onze tijd schijnt men te weduveren in het plaatsen van

vraagtekens en wie nooit twijfelt is maar een vreemd

mens.
Zelfs de discipelen van Jezus konden niet geloven, dat

HU opgestaan was...
Daarom dachten wij indit artikeltje eenswat uitroeptekens

te moeten plaatsen. L. VAN DER JAGT,

(Secr. X-groePen)

Radio-uitzendingen voor iongeren
De N.C.R.V. verzoekt ons mede te delen, dat op alle

maandagen van 9 februari t.m. 23 maart 1970 beurtelings

door de hervormde jeugdpredikant Ds. A. J. Lamping en

de gereformeerde Ds. J. Goumare van 22.20-22.30 uur

vragen rondom het Godsbeeld besproken zullen worden

onder de titel: 'lS GOD WEL ZO"
Deze uitzendingen, die met name voor jongeren bedoeld

ziJn, ziin opgezet in vooroverleg met de Hervormde Jeugd-

raad, de Hervormd-Geref. Jeugdbond, het Christelijk Jon-

geren Verbond en het Landelijk Centrum voor Gerefor-

meerd Jeugdwerk.

De N.C.R.V. wijst op de mogelijkheid om deze uitzendin-

gen te gebruiken als aanknopingspunten voor onderlinge

bespreking.
Wie enige belangstelling heefi voor deze vragen, moet

beslist trachten de uitzendingen te volgen.

BIIEENKOMSTEN X-GROEPEN
De Nationale Commissie X-groepen heeft besloten
om in 1970 een aantal gewestelijke bijeenkomsten
te organiseren met de leiders van de X-groepen.
Het eerst is Overijssel aan de beurt, namelijk op
zaterdag 7 februari 1970 van 14'30-17.00 uur in de
Padvindersboerderij te Ommen.
Er zal gesproken worden over de plaats van de
X-groepen in de NPV en wat verder ter tafel komt
over mogelijkheden en moeilijkheden, want in de
eerste olaats zullen de leiders zdlf aan het woord
moeten komen.
Aan de groepsleiders zal nog een uitnodiging wor-
den toegezonden.
De oveiige bijeenkomsten hopen wij zo spoedig
mogelijk vast te stellen.

L. VAN DER JAGT, secretaris
Nationale Commissie X-groePen



sfeer

rde

Het Spel van Verkennen voor welpen heeft als roman-

tische achtergrond het rimboeverhaal van Rudyard Kip-

ling. Ceremonidn, gebruiken, benamingen en vele pro-

gramma's werden en worden uit dit verhaal afgeleid.

De rimboesfeer is de hele atmosfeer van het buitenleven

waarvan het welpenspel doortrokken is.

1. Wat is hiervoor nodig:

Het beste middel om sfeer te scheppen is het enthou-

siasme van de leiding. De leiding moet zorgen dat door

de horde met enthousiasme gespeeld wordt. De taak van

de leiding is de rimboe-verhalen te vertellen.

Aan elke nieuweling wordt het verhaal van Mowgli's

-pnume 
in de horde verteld. Deze eerste kennismaking

is erg belangrijk, de welp luistert naar het verhaal van

Mowgli het mensenjong dat opgroeit in de moeilijke

jungle waar je altud uit moet kijken, waar iedereen weet

waaraan hij zich te houden heeft. Mowgli maakt in de

jungle kennis met al de verschillende dieren.

Deze sfeer is een middel om ons te helpen bij het op-

voeden van de jongen. Niet alleen door het vertellen

en beleven van verhalen en spelen, maar door de hele

entourage waarin de spelsfeer gestalte krijgt, zoals horde-

roep en vachtenschouw, rimboetaal, inrichting hordehol,

maar ook de hele atmosfeer van het buitenleven.

Toch hoeft en kan de rimboesfeer niet altfd duidelijk

zichtbaar zijn. De rimboesfeer hoezeer deze ook stijl

rn
de
ho

bepalend is voor de horde, mag nooit tot in het absurde

doorgevoerd worden. Alle ceremonidn die we in de horde

gebruiken, hebben een bepaald doel.

De manier waarop de ceremonidn gedaan worden zal

representatief voor de stijl van sfeer in de horde zijn.

2. Doe niet zo idealistisch

Als wij er met de hele horde op uittrekken dan verwach-

ten die 24 springlevende welpen niet op de eerste plaats

dat zij stil moeten zijn en kijken en luisteren. Zij kunnen

zoiets spontaan als de atmosfeer in de horde daarvoor

gunstig is, b.v. aan het kampvuur, op een fijne buiten-

middag en op vele momenten in het kamp. Wij kunnen

hen ook helpen door allerlei kleine opdrachten en obser-

va'"iesoelen in de natuur.

3. Waarom zoeken we er naar

Wij trainen welpen door spelen, want welpen leren door

soelen en door doen.

De romantische achtergrond die B.-P. aan het welpen-

spel heeft gegeven, bepaalt voor een groot deel de sfeer.

4. Wat kunnen we er mee doen

De rimboesfeer is juist karakteristiek voor een horde.

Het welpenspel verschaft in eindeloze variatie activiteiten

voor jonge jongens. Activiteiten buiten en binnen in een

fantasie volle sfeer. Akela A. TEN BROEK



noet pa,d,oind,ersgroet - ntet pacloind,ersgroet

gebreh rtrtto inspraak speel het welpenspel
of gebreh a,cDro
d,isefitline
In tegenstelling met hcpman van Hassel.t ben ik slechts in
weinig teleurgesteld tijdens de nationale Koempoelan.
zeer enthousiast over het gebodene ben ik (en ons gehele
leidersteam) 's zondagsavonds weer naar huis gegaan.
Niettegenstaande dat ben ik het volkomen eens met de
opmerkingen van Van Hasselt betreffende het uniform en
het gedrag van de m.i. een kleine minderheid van onze
Ieid(st)ers.
Leden van b.v. een spcrtvereniging hebben zich toch ocli
aan hun (uniforme) kleding en aan hun spelreglementen te
lrouden. Ook aan de regels waarmee zij het persoonlijk
helemaal niet eens zijn.
Doen zij dat niet, dan worden overtredingen bestraft, de
overtreders zo nodig tot de orde geroepen en eventueel
uit het veld gestuurd.
En dit alles gebeurt om het spel mogelijk te maken,
Iedereen vindt dit een normale zaak.
Helaas is er bij ons een percentage leid(st)ers die wel hun
mond vol hebben over democratie en inspraak, maar niet
beseffen dat dit zeker inhoudt het zi.clr met een noodzal:3-
Iijke pcrtie zelfdiscipline (g€6n kadaverdiscipline) houden
aan de op democratische wijze genomen besluiten.
Is men het met bepaalde dingen niet eens dan moet men
de persoonlijke zienswijze op democratische wijze zien te
verwezenlUken via de daarvoor cpenstaande wegen, b.v.
de Ra,ad van Afgevaardigden.
Gelukt dit niet dan dient men zich bij de mening van de
meerderheid neer te leggen, of te vertrekken.
IIet getuigt van slecfrt leiderschap zich niets aan te trek-
ken van de bestuursbesluiten en richtlijnen uitgevaardigd
door de functionarissen die op democratische wijze, vol-
gens de nieuwe organisatievorm, werden gekozen of be-
noemd. De regels van het spel maar naar eigen inzicht
wijzigen of aan je laars lappen, is allerminst sportief en
zeker niet democratisch.
Naar ik dacht is dit allerminst in het belane van de aan
ons toevertrouwde jongens. En daar g6et hEt toch rdaar
om.

JOH. M. N. ADRIAANSE

Niet dat ik uitspattingen e.d. wil verdedigen, maar ik
wilde de heer Van Hasselt wel graag attenderen op het
feit, dat hoewel de regels in onze beweging op democra-
tische wijze tot stand zijn gekomen, ze niet meer demo-
cratisch zijn. ze zijn nameiijk opgesteld door een groep
leden, waarvan de meesten onze beweging alweer ver-
laten hebben.
Wees daarom niet teleurgesteld bij het zien van afwijkin-
gen van de regels, maar stel met de huidige leden weer op
democratische wijze nieuwe regels op. zo blijft onze be-
weging tenminste beweging en ontaardt zij niet in een
organisatie (star, dogmatisch e.d.).

R. DIETERS

Toen ik WP nr. 7 las kon ik niet nalaten te reageren op
het stukje van akela G. F. J. Martinius-v. d. Stiil:'speel
het welpenspel'.
Deze Akela stelt namelijk voor leiders van een horde, dat
als zij lid van de NPv worden de regels en het correct
clragen van het uniform als norm moeten stellen. Kritiek
mag er echter wel zijn maar de welpen mogen hier vol-
gens haar niets van weten.
Ik stel als norm dat ik begeleider van de welpen ben en
samen met hen het spel van het leven (lees de voorberei-
ding op het staatsburgerschap) speel, dus ook samen de
punten van kritiek doorneem.
Akela Martinius-v. d. Stijl stelt zich vervolgens de vraag
wat een goed staatsburger is, omdat we de iongens niet
a-lleen een plezierlge middag moeten bezorgen, maar zij 

-ziet als de beste oplossing de welpen hulpvaardigheid - -
sportiviteit en respect vor een ander bij te brengen, m.a.w,
in plaats van zich af te vragen of dit tegenwoordig nog
precies zo opgaat ats vroeger valt zij volledig terug op de
status quo.
Ik stel met de jongens de normen voor de leefwijze in
onze horde op zodat er een sfeer ontstaat waar ieder zich
kan ontplooien en happy voelen. Volgens mij bereid je de
jongens het beste op het staatsburgerschap voor door ze
mens te laten zijn, dit impliceert wel dat de jongens de
verantwoording van trun daden en vrije keuze moeten dra-
gen. De Akela stelt verder dat het spel steeds om veran-
deringen vraagt en hierbij voert ze aan de veranderingen
op het gebied van ster- en insignewerk en verder vindt zij
c,at het rimboevertraal gehandhaafd moet blijven omdat
het zoveel mogelijkheden biedt. verantwoording moet de
nesten alleen gegeven worden door het opknappen van
kleine karweitjes.
Ik stel dat de vereniging een motele verandering nodig
heeft, dan begrijpt men misschien ook dat het leven veel
meer spelmogelijkheden heeft dan een rimboeverhaal en
dat het doen van noodzakellke karweities een innerlijke
verplichting voor de jongens wordt, men werkt dan uit
respect vcor zichzelf en voor elkaar.
Tenslotte haalt a,kela Martinius-v. d. Stijf de ceremonien
en de wet en belofte aan en eindigt met de woorden dat
het spel mooi is mits het door ons goed en op de iuiste
wijze gespeeld wordt.
De ceremonien zie ik mits ze ceremonie zijn aIs overbliif-
sel van de status quo dat er ons aan helpt herinneren hoe
het vroeger was en waarom het nog ceremonie is, maar
dat wij werken naar een toekomst waarin de welpen van
nu volwassen zijn. De wet en belofte zie ik als onredelijk
omdat een welp ten eerste niet kan begrijpen wat deze
belofte inhoudt en ten tweede a.ls hjj er naar tracht te
Ieven een veel te groot deel van zijn vrijheid kwijt is door^
de irreele eisen die er in gesteld worden, zodat hij zict
alleen kan ontplooien binnen het kader van de status quo.
Het spel kan volgens mij alleen goed gespeeld worden als
wij als teiding bereid zijn te spelen en ons af te vragen of
onze principes stroken met die, die in de spelregels gesteld
worden, waarbij we er nog voor op moeten passen dat we
die principes niet aan de jongens mogen opleggen.
Bovenstaande methodiek heb ik in het laatste jaar in
Roden gedraaid met als resultaat dat we een zeer grote
horde hebben gekregen, met jongens die elke week met
plezier komen.

H. v, IMESTRIENEN

noet pa,doindersgroet - ncet pu,d,oind,ersgroet
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PROGRAMMA'S
weet ze te gebruiken

Het ligt in de bedoeling de welpenlei,ding via Weest Paraat een
aantal volledige programma's voor te schotelen (steeds in de
eerste maand van het kwartaal).
In dit nummer treft u de eerste serie aan.

Het leek ons goed nog eens de aandacht te vestigen op het
gebruik van ideerbn, spelen of volledige programma's die u

van anderen krijgt of uit bladen haalt.
U kunt er nooit van uitgaan dat al die suggesties geschikt zijn
voor uw eigen horde in de eigen situatie.
Sterker nog, geen enkel programma op papier, is voor welke
horde dan ook geschikt.
Elke leidster of leider kan het wel bruikbaar maken voor de
eigen horde, al of niet inpassen in het driemaandelijkse
programma.

Sommigen zijn van mening dat, wanneer je een programma van
papier gaat gebruiken de eigen fantasie van de leid(st)er wordt
uitgeschakeld. Het tegendeel is waar.
lmmers, de uitleg, het begeleiden en afronden van welke act'-
viteit dan ook, vereist altijd fantasie.
Het doorgeven van ideedn is een zinvolle zaak.
Twee weten meer dan 66n.

De programma's die u in de hartpagina's aantreft hebben dus
zeker niet de pretentie voor iedere horde geschikt te zijn.
Al zien ze er 'pasklaar' uit, u zult uw fantasie moeten blijven
gebruiken ze over te zetten in uw situatie.
Deze programma's willen een steuntje zijn, een kleine bijdrage
leveren aan de veelomvattende taak die programmeren heet.
Misschien brengt 66n onderdeel van een programma u op een
grandioos idee. Nog beter.
We hopen dat u er, hoe dan ook, iets aan zult hebben.
Want dat is wel de bedoeling.

A. l. D. Meynen



SPECIAL PACK MEETING
noordpoolreizigers

t 10 mrn.
1) De leid(st)er vertelt een door haar/hem zelf te
kiezen verhaal over Noordpoolreizigers.

2) leder nest vormt een expeditie. f 10 min.
De vraag die aan ieder nest gesteld wordt is: Wat zou
je voor je groep meenemen voor een expeditie van
tien dagen? Of nog beter: Wat vind je het belangrijk-
ste om mee te nemen?

3) Maak per expeditie een vliegtuig. i 45 min.
ledere expeditie krijgt hetzelfde handenarbeid mate-
riaal zoals bv. karton, leuk gekleurd papier, zilversits
voor toestel, lijm, scharen, kwasten, stokjes etc.

4) Provianderen per groep. t 2 min.
Voorbeeld: leg in het midden een groot aantal bruine
bonen. Op een sein gaan nrs. 1 vliegensvlug 66n boon
halen en brengen deze naar hun vliegtuig (nesthoek)
en doen hem daar in een bakje. Daarna gaan nrs. 2 en
halen een andere. Welke bemanning heeft in 2 minu-
ten tijd de meeste proviand brj zijn vliegtuig staan?

I 5 min.
5) Elke groep moet op papier een verbanddoosje sa-
menstellen met de meest noodzakelijke dingen erin.
Daarna inleveren bij de leiding.

f 3 min.
6) leder krijgt een doosje (ter grootte van een Liga-

doos) + papier en touwtje op maat. Wie heeft dit
keurig ingepakt met platte knoop en dan aan zijn
riem gebonden? Dit alles moet binnen drie minuten
klaar zijn. Controle door de leiding.

7) Klaar voor de start ! 5 min.
ledere bemanning bestaat uit zes man, dus zijn er zes
papieren zakjes aanwezig. Op een sein klappen de
nummers 1 in de nestruen hun zak stuk. Als no. 1

klaar is no. 2 etc. Dat siukklappen moet wel goed
geoeuren.

I 10 min.
B) Binnenloodsen van de vliegtuigen, via seinbericht. ( )
B'v.berichtvoorGezagsvoerdersGroen|and_oVer.
U krijgt nu een berichi over landing - over. Via de
verkeerstoren krijgt U nu verdere instructies - over.
B.v. zoveel pas Noord, zoveel pas Noordwest, net zo-
lang tot het toestel op de landingsbaan staat.

:L 2 min.
9) Het nuttigen van enig voedsel na een vermoeiende
reis. leder krijgt een flink stuk Berespek (koek met
boter).

10) Sledetocht (per nest) t 10 min.
Voor iedere groep een matje. Daarop een jongen. De
gids is de hond en heeft een touw om zijn middel.
Touw wordt vastgehouden door jongen op slee. De
nummers I staan klaar. Oo sein vertrekken ze. Welke
hond heeft als eerste zijn groep aan de overkant?

il



11) Maken van een Eskimodorp van klei. :L 45 min.
Zorgen voor attributen (klei, lucifers, stokjes, touw
enz.).
Wedstrijd van maken.
Draag er zorg voor dat de jongens het zo zorgvuldig
mogelijk maken en van alles wat. Dus niet alleen hut-
ten. maar ook honden en sleden.

12) Opdracht per groep.
ledere groep krijgt een rol WC-papier en de opdracht

om bij een jongen een goede Eskimomuts te maken
op het hoofd. Welke groep doet dat het beste?

Uiteraard kan de leiding dit idee op allerlei manieren
uitwerken. De opzet in kleine onderdelen biedt ook
mogelijkheden om eigen idee6n in te voegen.

Of en hoe deze special pack meeting beoordeeld moet
worden is een zaak die aan de leidino zelf wordt over-
gelaten.

Mowgli heeft Tabaqui bij zijn staart gepakt en een
paar maal tegen een boom geslagen.
Slingerbal (25 minuten)
Doe een grote bal in een plastic boodschappennetje
en knoop dit dicht. De bal kan gegooid worden door
het netje enige malen rond te slingeren en dan los
te laten.
De welpen worden in twee partuen opgesteld en ge-
nummerd. De eerste speler van de eerste partij slin-
gert de bal vanaf de middellijn in het veld van de
tegenpartu. De eerste speler van de tweede partij
slingert de bal terug van de plaats waar hij gevangen
is of gestopt.
Het doel van het spel is de bal over de achterlijn van
de tegenpartu te slingeren. Wordt de bal achter de
doellijn nog gevangen, dan mag de jongen die hem
vangt twee grote stappen en een sprong (waarbij hij
met twee benen tegelijk op de grond komt) proberen
op zijn eigen speelhelft te komen.

Voor horden die geen gelegenheid hebben om buiten
te spelen de volgende twee spelen.

Bagheera heeft Mowgli gewaarschuwd voor Shere
Khan zoveel keren als er noten aan een palmboom
hangen.
Noten roven (15 minuten)
In een cirkel van ongeveer 66n meter middellijn ligt
een grote berg noten, kastanjes of eikels. Op gelijke
afstanden daarvan heeft elk nest een hol. Op een
sein rennen de welpen tegelijk naar de berg. Ze pak-
ken 66n noot tegelijk weg en brengen dit snel naar
hun hol en gaan dan het volgende nootje halen. Zijn
alle noten uit het midden weg dan mogen ze ze bij
elkaar weghalen. Het nest dat aan het eind van het
soel de meeste noten heeft is winnaar.

SPECIAL PACK MEETING
mowgli's broeders

Het is verstandig het verhaal te vertellen de week
voor de s.p.m. gespeeld wordt. Tijdens het spel moet
dan voor iedere activiteit even worden teruggegrepen
op het verhaal.
Bij de inleiding van de s.p.m. kan het eerste deel van
het verhaal even in de herinnering van de jongens
worden teruggeroepen.

De jacht
lagerbal (10 minuten)
Een welp is de jager. Hij mag overal lopen. Hij heeft
een tennisbal (of een grote bal wanneer u het buiten
speelt). De rest van de horde is verspreid over het
veld. De jager kan iemand doden door hem met de
bal te raken. Wanneer een welp geraakt is wordt hij
ook jager en helptde eerste jager metdoden.Wanneer
er meer dan een jager is mag er niet meer met de bal
gelopen worden.

Mowgli trekt splinters uit de poten van de wolven.
Vingerverband
Alle jongens leggen bij elkaar een vingerverband aan.

Bagheera vertelt Mowgli dat hij geen vee mag doden
omdat hij voor de prijs van een stier in de horde is
gekocht.
Flessen gooien, (15 minuten)
De horde wordt verdeeld in twee partijen. Deze staan
achter een lijn. Tussen de padijen staan een groot
aantal flessen (20 a 30). Op vijf flessen zit een van
papier gemaakte stierekop.
De partuen mogen om de beurt met een tennisbal
gooien. Wanneer er een fles omvalt dan is dit een
punt. Wordt er een fles met een stierekop omgegooid
dan betekent dit een punt voor de tegenpartu.



Het slingeren van Tabaqui
Touw slingeren (10 minuten)
De spelleider slingert een touw rond en de welpen
moeten er over springen. Wie het touw raakt is af en
moet aan de kant. Het slingeren gaat steeds sneller.

Akela wordt gedwongen een sambhur te bespringen
(10 minuten)
De jongens hebben aan hun broekriem een touw met
daaraan een stuk papier dat net over de grond sleept.
Terwijl er muziek speelt lopen de jongens door elkaar.
Wanneer de muziek stopt mogen de jongens op el-
kaars papier springen zodat dit afscheurt. De jongens
zonder stuk papier gaan aan de kant. Als de muziek
weer begint te spelen gaan de jongens weer lopen.
Degene die het laatst zijn stuk papier heeft is winnaar.

Door de djungel wordt nu gefluisterd dat Akela zijn
prooi gemist heeft.
Fluisterspel (5 minuten)
Zet de jongens in twee rijen en fluister de eerste in:
'Akela heeft zijn prooi gemist'. De laatste jongen uit
iedere rij komt de spelleider vertellen wat hij heeft
gehoord.

Mowgli rent naar het dorp om deRode Bloem te halen.
Estafette (10 minuten)
De eerste van ieder nest loopt naar de muur, tikt
deze aan en tikt de volgende aan. Het nest dat klaar
is gaat zitten.

Mowgli pakt het vuur af van een jongen.
Sluipspel (15 minuten)
Een welp zit midde,n in een kring. Hij is geblind-
doekt. Voor hem staat een jampotje met een waxine
lichtje. Een van de andere jongens wordt aangewezen
en sluipt naar het waxinelichtje. Hoort de jongen die
in het midden zit dit en wijst hij hem aan dan moet a)
hij.gaan zitten. Lukt het hem echter het waxinelichtje Xte bemachtigen dan mag hij in het midden gaan zitten.

Mowgli gaat terug naar de horde.
Kringspel (10 minuten)
De jongens staan per nest in een kring. Nummer een
van elk nest loopt op een sein met een lepel met een
bal erop rond de kring en geeft de bal aan de vol-
gende.
Over het laatste deel van het verhaal doen de jongens
in twee groepen een recreatie.

)



SUGGESTIES
VOOR HET INSIGNE GIDS

1. Uitleg over eisen insigne gids.

2. Nestrace: Voor de 4 nesten liggen plattegronden
op zo klein mogeluke schaal van de stad (event. wijk
of dorp). Achter deze plattegronden liggen kaartjes
met daarop vermeld:

ziekenhuis
dokter

' bushalte (meerdere)
apotheek
politiebureau
tandarts
enz.

De bedoeling is dat de nrs. 1 van de nesten opdracht
krijgen een kaartje b.v. ziekenhuis op te zoeken en

dit zo nauwkeurig mogelijk op de plattegrond te plak-
ken. Degene, die als eerste dit kaartje op de platte-
grond heeft geplakt, ontvangt 2 kartonnen insignes
gids voor zijn nest, de anderen die het goed geplakt
hebben, ontvangen 1 kartonnen insigne gids.

Materiaal:
4 plattegronden
4xlsetkaartjes
olakband
insignes gids, gemaakt van etalagekarton

3. Stadstocht volgens routebeschrijving
Voorbeeld:

Ga naar politiepost
Vandaar naar dokter

De bedoeling is, dat de welpen per nest de route vol-
gen en op de opgegeven plaatsen opdracht enkrijgen
die betrekking hebben op het insigne gids.

Voorbeelden:

Vragen over historische gebouwen.
Mondeling bericht (b.v. bij dokter).
Zeg tegen apotheker: Meneer de Wit heeft
dringend andere medicijnen nodig voor zijn ge-
kneusde enkel. De pillen hebben niet gehol-
pen.

lem,and beleefd te woord staan.
Afstand schatten.
Halten van tram en bus.
Voor deze laatste eisen dient zo mogelijk een
buitenstaander te worden ingeschakeld die de
jongens onderweg om inlichtingen vraagt en
dan tevens informeert naar de afstand, tijoen
e.d.

Bij iedere goed gemaakte opdracht wordt weer een
kartonnen insigne gids gegeven.
Winnaar is het nest, dat de meeste insignes heeft
vergaard.

Insigne gids kan ook heel goed behandeld worden op
gidsen- en helpersweekend indien dit weekend in ecn
dorp of niet te grote stad wordt gehouden. Stuur ze
in groepjes van 3 of 4 het dorp in en laat ze maar naar
alles informeren. Leiding houdt toezicht op achter-
grond. Van tevoren zeggen hoeveel tljd ze hebben en
waar ze weer moeten verzamelen. Daarna wordt aan
iedere welp een aantal vragen gesteld en indien ze
aan de eisen van het insigne gids hebben voldaan
krijgen ze dat bij de sluiting van het weekend uitge-
reikt. E.e.a. dient natuurlijk wel te geschieden in over-
leg met de beoordelaar van het insigne gids in het be-
treffende dorp.
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Uitleg spel 10 min.

Ons spel speelt zich af op het Paaseiland. Dit eiland

bevindt zich in de Stille Oceaan ten oosten van Zuid-

Amerika. Het is vooral bekend geworden door de

reusachtige beelden van mensen en dieren, die er

overal te vinden zijn.

De bewoners van het Paaseiland hebben allerlei ge-

heimzinnige betekenissen en verklaringen voor deze

beelden.

(Meer over het Paaseiland kunt u lezen in het boek

'Aku-Aku' van Thor Heyerdahl).

We gaan op jacht naar de Paaseilandhaas, die in het

bezit is van het 'Gouden Ei'. TUdens deze jacht moe-

ten wU een aantal opdrachten uitvoeren.

Het spoor in het bos is uitgezet met hazesporen:

van karton.

De horde wordt in twee groepen verdeeld (hele nes-

ten bij elkaar). Deze groepen starten 10 minuten na

elkaar.

Om het spel zo goed mogeli.lk te doen slagen, moeten

de posten zo aantrekkelrjk mogelijk ingericht worden.

Bij de posten no. 3, 5, 6, 7 en zeker de haas van post

B, moet de leiding verkleed zijn.

Het Gouden Ei wordt uitgeloofd aan het nest dat de

route op de landkaart het nauwkeurigst heeft bijge-

houden.

De eerste groep vertrekt 10 min.

'1. leder nest kruot een kaart van het Paaseiland,

waarop de namen van de te bezoeken gebieden staan.
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De tocht moet door elk nest d.m.v. stippellljnen op de

kaart worden aangegeven. Beginnen bij pijl op de

kaart:

2. Hazenpeendal

hier sta je (zie bijlage).

niet kunnen verstaan. Maak ze d,m.v. gebarentaal het

volgende duidelijk: 'Wij zoeken de Paaseilandhaas,

die in het bezit is van het Grote Gouden Ei, welke

kant moeten wij op? ls het nog ver?'

Dit bericht hangt aan een boom vlak bij de Paasgrot-

ten. De kluizenaars wi.l'zen ons dan weer de weg. Ver-
der natuurspoor naar:

6. Hazenhakhout 15 min.

Hier ontmoeten we een bewoner van het eiland. die
ons zal laten zien hoe je het beste een ei kan ver-
voeren door het hakhout.

Materiaal: vliegertouw, 2 emaille borden, 2 pingpong-

ballen.

1.50 meter boven de grond wordt het vliegertouw
tussen twee bomen gespannen; dit 3 x met een tus-
senruimte van minstens 10 meter. Het balletje moet op
het bord worden meegevoerd, maar de bal moet over
het touw heen, de jongen met het bord onder het touw
door. Het bord moet met 66n hand gedragen worden.

Als de bal valt, op dezelfde plaats verder gaan. Dit

spel wordt gespeeld als een nestrace.

N.B. ledere variatie in hindernissen is mogelijk.

7. Knollentuinen, 15 min.

We worden ontvangen door een tuinhaas met gereed-

schap. Hlj vertelt ons dat de harde wind zijn tuin

vernield heeft.

Opdracht: Maak een tuin, waarin tenminste 10 natuur-

voorwerpen voorkomen, waar je de naam van kent.

Materiaal: kleine scheppen/harkje, eventueel em-

mertje.

N.B. BU weinig materiaal; tekening in het zand of
mozaiek.

8. Moddermoeras 15 min.

Alleen voor de eerste groep ligt hier een geheimschrift

klaar: 'Volg de hazenpieper. Leg de eieren die hij

verliest in de goede volgorde. Dan weet je de naam

15 min.

In dit dal wordt door de hier wonende hazen een oer-
oud spel gespeeld: het z.g. hazenpeenbal.

Materiaal: I winterpeen, 2 pannetjes.

De groep wordt in twee partuen gesplitst. 2 vakken

uitzetten met middellijn. Dit spel wordt op de hurken
gespeeld als vereenvoudigd handbal. De peen wordt

overgespeeld en in de pan geworpen. 1-0. De pan

mag door geen der spelers aangeraakt worden.

N.B. De peen kan ook gemaakt worden van papier

mach6 of een opgevulde nylonkous.

3. Eierduinpan 15 min.

De Duinhaas vertelt een verhaal, de toehoorders moe-

ten tellen hoeveel maal het woord 'ei' in zijn verhaal

voorkomt.

B.v.: Tegen Pasen brengt iedere vogel een ei naar de

Paashaas. Ei, verzucht de haas, hoe krijg ik in deze

drukke tijd al die eieren nog geverfd? enz .

N.B. Vele opdrachten mogelijk: b.v. het aantal eieren

tellen dat in het verhaal voorkomt.

4. Orenkloof l5 min.

Hier aangekomen vinden we een geheimzinnig bericht

op de grond, gemaakt van hazenoren (semafoor):
'Slinger over de kloof.'

Materiaal: hazenoren en dik slingertouw (oren van

karton).

Touw aan een dikke zijtak van een boom vastmaken.

Wie sfingert zichzelf het verste weg?

N.B. Opdracht aanpassen aan het terrein, b.v. touw-

klimmen of hoogspringen i.p.v. slingeren

5. Paasgrotten 15 min.

In deze grotten wonen nog enkele kluizenaars die ons



van de Paaseilandhaas. Als je dii roept, versteent hU

en laat hij het Gouden Ei vallen.'

Materiaal: geheimschrift, doekle, schoensmeer,

1 leider verkleed als haas met fluit, papieren eieren

en het Gouden Ei.

l5 min.

Als we dit geheimschrift hebben opgelost, wachten we

op de tweede groep en volgen gezamenlijk de fluit-

ronen.

Op de papieren eieren die de haas verliest, staan een

letter en een cijfer. We leggen de cijfers op volgorde

Aan de realisatie van deze programma's werkten mee:

en lezen dan de naam van de haas, b.v. Bombadil

Roodwortel. Als we dit roepen, laat hij het Gouden Ei

vallen.

N.B. Geheimschrift b.v. van Ietters, getekend met

Arabische gom. Deze worden pas leesbaar als het

hele papier met schoensmeer is ingewreven.

Het Gouden Ei kan zijn een kokosnoot of een oude bal,

geverfd met geel- of gouden verf.

Het winnende nest mag het Gouden Ei behouden.

Einde van het spel,

mej. N. Timner

mej. E. Frederiks

mej. M. Couvret

mej. E. Jolly

H. v. d. Dungen
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VOONTNEIII{ENS

NADER TOT

EN PIONIENS

EII{AAN ?

Pivo's van KV/NG, NPG en NPV staan helemaal niet
meer zover van elkaar. Een volledige integratie van deze
takken is niet zo moeilijk. Waarop stranden pogingen in
die richting dan toch telkens weer?

Dit knelpunt was op het ADC-W weekend in Ommen
(22 en 23 november) het grote discussiepunt, waarin eer-
dere afzonderlijke gespreksonderwerpen tenslotte toch
weer b'1j elkaar kwamen.

Na een inleiding van de NC over de huidige situatie ont-
spon zich een discussie over het samenwerkingsverband
in de Federatie Scouting Nederland. Een vrijwel algemeen
gehoorde mening daarbij: 'Beneden botert het wel, maar
boven aan de top wil men niet'. Een situatie die door de,
weinige, ADC'en en de leden van het, voltallig aan-
wezige, NWR-bestuur ten zeerste betreurd werd.
Tijdens de discussie bleek de samenwerking in veel dis-
tricten goed te draaien. Met name in Almelo, Amersfoort
en Vlissingen zelfs erg goed.

Schokkend

De stem van de voortrekkers klonk duidelijk, zij het mis-
schien wat schokkend, door in de inleiding van Martien
Parmentier, voorzitter van de NWR. HU pakte hierin een
aantal hete hangijzers aan, waaronder de moeilijkheden
rond de Cronj6stam in Gouda, de vermeende onvolwas-
senheid van de voortrekker en de idee een VT op te
nemen in het Hoofdbestuur (naast de NC).

De discussie rond deze inleiding mondde tenslotte, via
de mentaliteit van de W, uit in een gesprek over de
overgang verkenner-voortrekker. Het uitgangspunt voor
een discussie hierover met mensen van de verkennerstak,
moet volgens de aanwezigen de volgende hypothese zijn:
'Wij zijn voorstander van een voorbereiding van de
oudere jongen op de stam door de voortrekkers. De stam
moet zijn gezicht laten zien.' Over het algemeen bleek
men tegen speciale eisen voor juniorvoortrekkers.

Gezagsstructuur

Een belangrijk punt uit de inleiding van de voorzitter van
de NVTB is de strijd tegen de hidrarchische gezagsstruc-
tuur. Een punt dat weer terugkwam in het gesprek met
vertegenwoordig(st)ers van KV/NG en NPG.
De dames L. Menko en W. Hart (resp. voorzitster en
secretaresse van de Vlamcommissie van het NPG)
en de heer P. A. J. Boschman (lid van het Nationaal Pivo-
team van KV/NG).

Uit dit gesprek bleek al snel dat de verschillen eigenlijk
helemaal niet zo groot zun, althans niet op het terrein
van pioniers en voortrekkers. Verschillende malen wer-
den dan ook opmerkingen gehoord als 'maar dat doen wij
toch ook' en 'wat ls er nu eigenlijk voor verschil?'.

Een eerste stap in de richting van een nauwere samen-
werking is het leggen van contacten tussen de Pionier-
raad, het Nationaal Pivo-team en de NWR. De pioniers

van het NPG schijnen overigens kort geleden beslist te
hebben, dat zij wel met voortrekkers willen 'samen doen'
maar beslist niet willen 'samengaan'. Dit blUkt het enige
tegenargument voor een volledige integratie van pioniers
en voortrekkers van de vier organisaties te zUn.

FRED ECKHABDT

DUIDEI.IJI{HEID
Jammer dat er op het ADC-VT week-
end in Ommen zo weinig ADC'en
waren. Juist deze bijeenkomst, waarbij
ook het hele NVTR-bestuur aanwezig
was, heeft mijns inziens bijgedragen
tot duidelijkheid in de VTaak.
Er zijn geen besluiten genomen, geen
vastomlUnde conclusies getrokken,
geen beleid uitgestippeld. Er is veel
en soms misschien oeverloos gepraat,
maar 66n ding is belangrijk. Alle par-
tijen binnen de VT-tak hebben hun
mening uitgesproken en de meningen
van anderen gehoord, er zun ervarin-
gen verteld.

Dit alles heeft bijgedragen tot een
duidelijk beeld van de huidige situatie
en een gezonde meningsvorming. De
mogelukheid is nu geopend voor een
constructieve beleidsvoering, waarbu
niet alle personen langs elkaar heen
en tegen elkaar in werken.

Gezien ook de belangrijkheid van de
besproken onderwerpen, meen ik te
mogen stellen dat het een goede bU-

eenkomst was. Goed in die zin dat het
resultaat zal hebben. FRED ECKHARDT
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De feestavond

(De namen van plaatsen en personen
in dit conterfeitsel zUn aan de fan-
tasie ontsproten. Overeenkomst met
bestaande personen is vaak opzette-
lijk, maar bewijs dat maar eens!)

goede opkomst van ouders
en andere familieleden wel
zeker. Een berichtje in de
pers, waarin ook oudleden en
andere belangstellenden wer-
den uitgenodigd deed de rest:
de grote zaal was propvol.

Er was afgesproken, dat de
leiding niet in uniform zou
komen. lk vond dat een
vreemde zaak, maar ik had
alles nu eenmaal uit handen
gegeven en wilde me er ver-
der niet mee bemoeien.
't Bleek helemaal goed te zijn
zo: 't was echt een avond van
en door de jongens, voorzover
nodig gecoached door onop-
vallende f iguren achter de
coulissen.

De loodsen hadden een tus-
sendoek gepionierd, waar-
door een proscenium ont-
stond. De show kon zo in vlot
tempo zonder onderbreki n gen
worden afgewerkt. Er was
veel zang en muziek, afgewis-
seld door korte sketches.
V66r de pauze verschenen er
(namaak)-tv-camera's op het
toneel en werd oud-schipper
Van Hees verzocht om in een
enorme fauteuil olaats te ne-
men, waarin hij door boots-
man Piet Verkerk op meester-
lijke wijze over zijn lange pv-
loopbaan werd geinterviewd.
Verschillende oudleden van
de Van Speykgroep werden

op het podium gehaald en ten-
slotte stond de hele nieuwe
groep om hem heen. Toen
was de DC aan de beurt, die
hem het insigne van ere-Gl
uitreikte en tot aller verras-
sing de Zilveren Jacobsstaf.

In de korte pauze daarna
werden alle aanwezigen door
de welpen van flesjes f ris-
drank met plasticbekers voor-
zien, die naderhand ook weer
werden opgehaald.
Direct na de pauze was 't Jan
de With, onze penningmees-
ter, die in tien minuten kans
zag om a. alle gasten te ver-
zoeken de zojuist genoten
consumpties en een stukje
zaalhuur te betalen door bij
het naar huis gaan 'iets' in de
bU de uitgang opgestelde
melkbussen te doen en b. de
verhoogde contributie door
de ouderste laten accepteren.
Jan somde op wat er allemaal
betaald moet worden en legde
er de nadruk op, dat de lei-
ding zonder enige vergoeding
enthousiast veel vrije tUd op-
offert. Een moeder vroeg hoe
't moest met vier kinderen in
NPV en Gilde - daar is natuur-
lijk een regeling voor - en een
vader merkte op, dat hU ge-
merkt had, dat de Hockeyclub
Ergenia nog heel wat meer
kostte. Zo was ook dat gere-
geld.

Het laatste deel van de show
werd door de VT's en loodsen
verzorgd. Er bleek onvermoed

Deze keer over de feest-
avond, die een groot succes
is geworden. Op de groeps-
raad van eind augustus was
afgesproken, dat akela Mien
Janssen, schipper Jagers en
vaandrig Pronk met een VT
(dat werd loods Jan Meinders)
de avond zouden organiseren.
En dat is ook precies wat zij
hebben gedaan.
Het busje, waarmee we naar
de Koempoelan waren ge-
trokken had al gegonsd van
de plannen en idee6n en op
de zaterdagmiddag daarna
was van 4 tot 8 een strafge-
leide bespreking gehouden,
waarbij behalve bijna de hele
leiding ook de troep- en
scheepsraad en vele VT's en
loodsen aanwezig waren. Daar
was het programma in grote
lijnen opgesteld en waren de
taken verdeeld.
Werkgroepjes van ieder 3
man waren gevormd voor: het
maken van het draaiboek,
pers en propaganda (w.o. het
maken van het programma en
de uitnodigingen), muziek en
geluidsversterking, zaal, to-
neel en decors, drank en de
verschillende onderdelen van
het programma.

I Voorbereidinq I

Omdat alle jongens zonder
66n uitzondering zouden wor-
den ingeschakeld was een
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talent te schuilen in de stam:
Jetske de Groot, die zeer ver-
dienstelijk jazz zong, twee
nogal behaarde loodsen, die
uitstekend met hun gitaren
overweg konden en een com-
pleet beatbandje, dat niet al-
leen geluid, maar ook melodie
wist te pro'duceren. (Later
bleek, dat we f 25,- aan de
BUMA moesten betalen we-
gens auteursrechten).

Toen het tussendoek voor de
laatste maal omhoog ging
stond de allerkleinste welP
die ze hadden kunnen vinden
met een mij onbekende rode
Schotse halsdoek om, moe-
derziel alleen op het grote po-

,^. dium. HU roffelde op een
grote trommel en toen klonk
uit alle luidsprekers de mu-
ziek van een van Ralph Rea-
der's beste gangshow num-
mers. Door alle toegangen
kwamen de jongens naar het
podium, de welpen door de

zaal, de verkenners, loodsen
en voortrekkers van achter
het toneel, tot de hele groep
stond aangetreden en alle-
maal droegen ze die Schotse
das.

Loods Jan Meinders kwam
naar voren en vroeg of nu ook
de leiding op het podium wil-
de komen. Zich tot de zaal
richtende zei hij toen, dat hij
twee dingen wilde zeggen. In
de eerste plaats wilde hij de
leiding danken voor het vele
werk. dat weer was verzet en
tenslotte deelde hij mede, dat
oo initiatief van de loodsen'
aan alle jongens was ge-
vraagd of de nieuwe Nergena-
groep nu ook niet een nieuwe
halsdoek moest hebben - en
daarmee was iedereen het
eens geweest. Zii hadden
eerst gedacht aan een com-
binatie van de oude dassen
van de Van Speyk en De
Zwervers, maar hadden uit-

eindelijk de vrolijke kleuren
van de Royal Stuart gekozen.
En dat was dan de nieuwe
groepsdas! Jan had 't beter
gevonden hierover niet eerst
met de leiding te spreken, om-
dat het gesprek wel eens erg
lang had kunnen duren(!) en
hij hoopte, dat wij er ook alle-
maal mee akkoord zouden
gaan. Hij vroeg 'het jongste
en knapste lid van de stam,
tevens dochter van de GL,
Ans van Putten' de leiding de
das om te doen.

Dat was dan dat! Achteraf
vertelde Jan Meinders nog,
dat de kosten van de nieuwe
dassen door de stam waren
gedekt, grotendeels uit de bij-
drage van een oudleider, die
onbekend wenste te bl'rjven.
O0baas Tjerk stond er ver-
dacht bij te grijnzen. Hij heeft
van de hele zaak beslist wdl
wat geweten!

Piet van Putten
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Wat is en doet het NHK?
Het Nationaal Hoofdkwartier (NHK) is:

. de zetel van de Vereniging 'De Nederlandse
Padvinders';

. het uitvoeringsorgaan van het Bestuur.

Zo staat het droog en kort in de Spelregels
van 1961 .

Het NHK heeft drie hoofdtaken:
. het uitvoeren van het bestuursbeleid, als

regel in samenwerking met de Nationale
Commissies;

. het adviseren, gevraagd en ongevraagd,
van het Bestuur en de Nationale Commis-
sies;

. het verlenen van steun aan gewesten, dis-
tricten en'groepen.

Zo staat het in het Organisatie Besluit van 10

juni 1967 en dat zegt al wat meer.

Het NHK staat onder leiding van twee direc-
teuren,. die samen de directie vormen en sa-
men tegenover het Bestuur verantwoordelijk
zijn voor de gang van zaken op het NHK.

Het NHK kent vier (hoofd)afdelingen.
Deze vier afdelingen zijn:

. Algemene Zaken

. Beheer

. Spelzaken

. Voorlichting

Daarnaast, soms daaronder, bestaan diverse
(onder)afdelingen.

De organisatie en coordinatie van al deze 'af-

delingen' ziet er zo uit:

ALGEMENE ZAKEN

Secretariaat Secretariaat Binnenland XG en Spec. Gr.
Bestuur Buitenland

FINANCIEN

Beheer Boekhouding Algemene Personeels-
Administratie zaken

SPELZAKEN

ttltl
Training/ Welpen Verkenners Voortrekkers Onderzoek
Vorming Zeeverkenners

VOORLICHTING

ttllExterne Publicaties Documentaties Diversen
Voorlichtino
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Onder deze (onder)afdelingen kan nu worden
neergezet, welke werkzaamheden zij verrich-
ten. V66r w|l' dat doen drie opmerkingen:

. zo'n lijstje geeft maar een pover idee van
wat er in werkelijkheid gebeurt; daarom
komen wU opdiverse onderdelen nogterug;

. bij al dit werk speelt de relatie met de Na-
tionale Commissies een grote rol; ook dat
vraagt nadere toelichtingen;

. en tenslotte: in hoeverre betekent dit alles
nu 'service' voor de groepen, waarin het
Spel wordt gespeeld?

Eerst dan nu de voornaamste werkzaamheden,

^ waarbij wij weer uitgaan van de hierv66r ge-
noemde 'afdelingen':

ALGEMENE ZAKEN

Secretariaat Bestuur:
Verenigingsstructuur. Contact met GC'en en
DC'en. Contact met RvA en Contact-Commis-
sie. Scouting Nederland. Ned. Jeugd Gemeen-
schap. Beoordeling volmachten, enz. Beleids-
nota. AIg. Jaarverslag. Onderscheidingen.

Buitenland:
Contact met World Bureau. Bezoek uit buiten-
land. Bezoek aan buitenland.

Binnenland:
Exploratie. Contact met gew. functionarissen.
Koninkrijkszaken,

-- X-Groepen enz.

FINANCIEN

Beheer:
Financi6n. Eigendommen. Stichtingen.

Boekhouding:
Financi6le administratie.

Alg. Administratie:
Volmachten. lnschrijving. Certificaten. Post-
kamer. Stencilkamer.

Personeel:
Organisatie NHK. Personeelszaken. Huishou-
delijke Dienst.

SPELZAKEN

Training en Vorming:
Nationaal Training Team. Cursusprogram-
mering.

Welpen:
Welpenwerk. Contact met ADC'en-W. Vor-
ming. Ledenactiviteiten.

Verkenners:
Verkennerswerk. Contact met ADC'en-V en
-ZV. Vorming. Ledenactiviteiten.

Voortrekkers:
VT-werk. Contact met ADC'en-VT. Vorming.

Onderzoek:
Enqu6tes, enz.

VOORLICHTING

Extern:
Pers, radio en televisie. 'Acties'. 'PR'.

Publicaties:
'WP'. 'De Verkenner'. 'VT'. Folders. Boeken.

Documentatie:
Bladen. Bibliotheek. Knipseldienst.

Diversen:
AGC'en-Vg en Persmedewerkers. Films en
Diaseries. Propagandamateriaal. Groeps-
bladen.

Om u een beter inzicht te verschaffen. zullen
wij in een volgend artikel op een aantal van de
genoemde werkzaamheden dieper ingaan.

Nu nog wel iets over de Nationale Commissies
(en ook andere commissies).
Deze commissies maken niet slechts plannen,
maar zijn ook bij de uitvoering betrokken. De
ervaring heeft echter geleerd, dat dit denken
6n uitvoeren teveel tijd vraagt om allemaal
door vr'fwilligers in hun vrije tijd gedaan te
kunnen worden. Vandaar de opzet, al aardig
gelukt, om in elke commissie een NHK-kracht
te hebben die als 'secretaris' fungeert en veel-
al ook een groot deel van de uitvoering voor
zijn rekening neemt. Dit punt komt vanzelf
weer terug wanneer wij straks een aantal
werkzaamheden gaan'analyseren'.

J. van der Graaf
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UIT HET KONINKRIJK

Dezer dagen was het 15 jaar ge-
leden, dat het Statuut werd getekend.
Het is een aangelegenheid die bij
onze rijksgenoten in Suriname en de
Ned. Antillen bijzonder leeft, maar
helaas de meeste ruksgenoten in
Nederland niet zoveel zegt. Tegen
de historische achtergronden is dit
alles zeer begrijpelijk. Waar wij als
padvinders geacht worden persoon-
lijke belangstelling en vriendschap
te kunnen opbrengen voor onze me-
deburgers, is het voor ons een van-
zelfsprekende zaak dat wU extra be-
langstelling hebben voor onze rijks-
genoten in andere delen van het Ko-
ninkrijk en dat wU even stilstaan bij
een zo belangrijke dag als Statuut-
dag. Juist nu er in alle drie de rijks-
delen intensief wordt gedacht en ge-
sproken over een mogelijke en wen-
selijke herziening van dit Statuut. Dit
is alleszins begrijpelijk en geen zin-
nig mens zou het in zijn hoofd halen
nog te denken aan een gedwongen
samengaan.
Het is het streven van de 'moeder-
verenigingen' in Nederland steeds
geweest, een zo groot mogelijke,
liefst algehele zelfstandigheid aan te
moedigen voor de padvind(st)ersver-
enigingen in Suriname en de Ned.
Antillen. Merkwaardig is hierbij, dat
deze organisaties zelf niet eens altijd
zo heel erg gebrand bleken te zijn
op een snelle en algehele zelfstan-
digheid en rechtstreekse aansluiting
bij het Wereld Bureau. Men stelt de
banden met Nederland op prijs. Maar
die banden kunnen even goed ge-
handhaafd blijven, zelfs nog beter
wanneer daarbij elk gevoel van be-
voogding is weggenomen en men als
volkomen gelijke partners tegenover
elkaar staat.
Inderdaad zi.;.n we in de afgelopen
15 jaar en in het bijzonder In de
laatste 5 jaar sinds de Bigi Kroetoe,
een heel eind op de weg naar gelijk-
heid en zelfstandigheid gevorderd.
Het autonomiseringsproces van de
jongensverenigingen in Suriname is
reeds enige ti1'd geheel voltooid. Op
de Antillen zijn nu APV en AKV ge-
heel zelfstandige verenigingen met
eigen statuten, eigen bestuur en
eigen HC. Hier rest alleen nog de
gezamenlijke aanvrage bij het We-
reld Bureau om geheel los van Ne-

derland te worden ingeschreven.
In principe werd hierover nu wel
overeenstemming bereikt, maar de
uitvoering ondervond vertraging door
de politieke gebeurtenissen in de
Ned. Antillen dit jaar. De meisjes-
verenigingen lopen nog achter in dit
opzicht, maar wU verwachten dat ook
deze achterstand spoedig zal worden
ingehaald.

F. J. VAN DER VEER

JOTA OP ARUBA
Onze Antilliaanse broeders padvin-
der op Aruba hebben 18 en 19 ok-
tober jl. hard meegedaan aan de
Jamboree-on-the-Air. Aruba heeft
gewerkt met 2 veldstations, 66n op
Plantage Washington en 66n op San
Ncolas (Lago). leder station was be-
mand met 3 amateurs van de Aruba
Amateur Radio Club en 20 padvin-
ders.
De groepscommissies voorzagen de
deelnemers van warme maaltijden. De
A.A.B.C. was zeer tevreden over de
samenwerking. Ze hebben besloten

HET KONINKRIJKSSTATUUT een speciale jeugdafdeling op te
richten met als leden die padvinders,
die aan deze JOTA hebben deelge-
nomen.

KON TIKI GROEP
cuRAqAo

De enige zeeverkennersgroep op
Curagao zag onlangs met teleurstel-
ling het afscheid aangebroken van
Akela en 'Baloe' Stufkens, die ja-
renlang als WL en GL de groep heb-
ben geleid. Gelukkig is er voor de
zeeverkenners nog voldoende lei-
ding, maar voor de horde is het een
hele tegenslag, want een Akela is -..niet zo maar gevonden. Deze groep
is de enige in het Koninkrijk, waar
ook de welpen het water op gaan.

GELUKWENS
Onze gelukwensen gaan uit naar een
der oudste en trouwste medewer-
kers op Aruba, hopman Jan Lob-
brecht, die op 5 december jl. in het
huwelijk is getreden met baloe Maria
Koolman. De plechtigheid vond
plaats in padvinders-uniform.

1qfinifu;;ilei*&.

r . .-.1,i
, - -** *WeC

HEITJE KARWEITJE OP ARUBA
Ook in Suriname en de Ned. Antil-
len is de actie Heitje voor een Kar-
weitje een traditie geworden. We
zien oD deze foto hoe Arubaanse

verkenners bezig zijn de auto van de
Luitenant Gouverneur schoon te
DOetSen.
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VERLEENDE \IOLMACHTEN
COMMISSAR,ISSEN

cewest Gelderland:
District De Betuwe: N. II. Pels, ADC-
ZV, Burgem. Vernedelaan 14, celder-
malsen. Tel. 03455-20 29.
District Nooral-Veluwe: J. Buma.
ADC-V, Dokter Huisinghlaan 3, Nuns-
peet. TeI. 034L2-2237.

Gewest Den l{ar.g:
District Derr lla,'g-zruid: H, Linse,
ADC-V, Kap. Meereboerweg 148, Den
Haag. TeI. 070-39 60 85.
M. C. de Vos, ADC-V, Rechterenstraat
16, Den Haag. Tel. 070-321421.

Gewest Noord Hollanal:
District Gooi-Zuid3 P. J. A. Koop,
ADC-VT, van Kretschmar van Veen-
laan 56, Hilversum. Tel. 02150-4 15 64.
District Den Helder: J. T. Bruin.
ADC-V, Molengracht 19, Den Helder.
Tel. 02230-1 ?4 5?.

Gewest Utrecht:
District R,iin en Vechtstreek: c, II. W.
Meijer, ADC-ZV, Kantonnaleweg 11,
Maarssen.

AANGEVEAAGDE VOLMACHTEN
LEID(ST)ERS

Amersfoort: Mej, A. C. Kaspers, AWL
2 - A. G, P. v. d. Linde, AVL 4.
Amsterdam! II. C. A. A. Wihink.
AWL I - A. II. E. Meijer, AVL 19 -J. J. Lafeber, VL 47 - C. J. Bastinck,
GL 66.
Arnhem: II. Batjet, cL f - J, D.
Vecht, AVL 8.
Assen: L. J. Erkelens, AVL 1 - R.

Breukelman, AWL 3 - B. Schuur,
AVL 3.
Axel: Mej. E. H. ten Harkel, WL 1.
Badhoevedorps J. tr'. Beentjes, GL 1.
Beilen: Mevr. M. J, Bosma-Oortwijn,
AWL 1 - W. M. van Eisden, VL 1.
Berkel en Roalenrijs: c. E. Ribberink,
AWL 1 - Mej. E. M. J, de Witte,
wL 1.
Brielle: P. L. Sandberg, AVL 1.
Capelle a"/at Ussel: Mej. M. Renssen,
AWL I.
Dedemsvaart: Mej. S. C. H. Tieks,
AWL 1.
Dordrecht3 H, W. B. van Es, VTL 18.
Eibergen: E. R. IJssennagger, AWL 1.
Emmen: J. Swelheim, VL 1 - Mej,
J. J, G. Nieboer, AWL 1.
Enschede: A. B. croothuis. AVL 3 -J, W. H. Hassing, GL 4 - J. A. A. ter
Haar, AWL 18,
Den llaag: D. Ir. van Eeden, GL 4 -r.. M. Taal, AWL 28 - Mej. W. C. v. d.
Voorde, AWL 60 - Mej, Y. Weeda,
AWL ?3.
Haralerwijk: J, Hagedoorn, cL 1.
Hardinxvelal: P, J. Seltonrtch, VL l.
Heemskerk: K. W. Aberkrom. AVL I
1 - J. c. Sanderse, VL 1.
Den Helder: M. Schrieken, cL 1 - L.
F. Huisman, AWL 2 - Th, Verburgt,
AI/L 2.
Hengelo: A. W. R. v. d. Berg, AVL 4

- W. F. v. d. KamD. VL 5.
Hilversum: MeJ. D.-A. Huisman, AWL
I - Mej. II. J. Klomp, AWL 8.
's-Ilertogenbosch: C. L. Groeneweg,
AVL 1.
Hoensbroek: C, Aarden, AWL 1 - R.
Jager, AVL I - B. Kinds, AVL l.
Leeuwarden! L. T, R. Boomsma. AWL
1 - Mej. G. W. van Dijk, WL 1.
Leialen3 A. Cebol. cL 2.

Nijmegen: J. M, van Otterloo, AVL 7.
Puttenr G. J. Snoey, AVL 1.
Iloden: R. J. van Zanten. \IL 1.
Botterdam: C, J. van Huessen. VL 14

- J. R. Roos, VTL 15.
Schiippingen (W. Dld.): J. Evers. AVL
1 - Mej, J. HeUwich, AWL t.
Stolzenau (W, Dfd.): Mevr. J. E. Hel-
mensdorp-Hauber, AWL I - Mevr.
W. Hommersom, AWL I - Mevr. A.
M. Schipper-Bunschoten, WL 1.
Terneuzen: T. Scheffer, AVL 2,
Utrecht: Mevr. E. E. WeiJ'ers-Haring,
wL 7 - Mej. B. Kugel, A.wL 16 -Mevr. L Bresser, WL l8 - Mej. W. F.
H. Fauth, AWL 18 - Mej. M. e. H.
van Norden, AWL 18 - Mej. A. E. c,
van Roijen, AWL 18 - II. T. Gersen,
vL 19.
Vlaardingen: Mej. Y. S. M. Labollln,
AWL 1.
Wageningen: L. IMestenberg, GL 2.
Zeist: Mej. C. A. de ceest, AWL 1 -r.. Boin, AWL 2 - c. BijI, AVL ? -II. D. Doijer, AVL 7.
Zoetermeer: R. II. Cluwen. AVL I -H. B. Visse, Al/L 1- W. J, Lurks, cL
2 - A. J. de Waard, VTL 2.
Zwanenburg: T. E. Hoekstra, GL 1.
Zvlolle: M. J. Korkers, cL I - D, Il.
Querner, AVL I - E. P. Querner,
AVL I - H. Reit, AVL 9.
Zrvlinilrecht3 Mej. A. C. H. Ruijse-
naars, WL 2 ,

WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN
ADEESBOEI(

Gev/est Zuial Houanal:
District Beneden Maas: J, van Krim-
pen, ANC-VTiADC-VT, is verhuisd
naar: Johan Willem Frisolaan 26.
Vlaardingen. TeI. 010-34 ?9 11.

.|OlIGENSSTAD I)oen IIoo jongens
ook tnee ?

Zie voor nadere gegevens De Verkenner van december i.l.
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INLEIDINGSCURSUSSEN VOOR
WELPENLEIDING

INLEIDINGSCURSUSSEN VOOR
VERKENNERSLEIDING

SPELTECHNISCHE CURSUSSEN
VOOR WELPENLEIDING

Gewest: Amsterdam

4 avonden in januari-februari 1970.
lnf ichtingen: GHK, Keizersgrccht 232,
Amsterdam.

Gewest: Gelderland

Gorssel, '14/t5 februari 1970.
Kosten: f 8,50.
Inlichtingen: Mej. C. J. de Ruiter,
Hoogstraat 12 te Veenendaal.

Nunspeet, 11112 april 1970.
Kosten: f 8,50.
Inlichtingen: mej. K. van Huissteden,
Hoekstraat 17 te Aalten.

Gewest: Utrecht

Driebergen, 3/4 februari 1970.
Inlichtingen: J. Moesker, GHK, Jans-
veld 51, Utrecht, tel. 030-10936.
Alleen bi.y' voldoende belangstelling:
16/17 maart .l970.

Gewest: Utrecht

Driebergen, 23124 maart 1970.
lnlichtingen: J. Moesker, GHK, Jans-
veld 51, Utrecht, tel.030-10936.

Gewest: Zuid-Holland

Gouda, 1a115 ot 21 122 februari 1 970.
Kosten: f 8,-.
Inlichtingen: Mej. H. W. Schimmel,
Lutweg 103, Oegstgeest.

Gewest: Noord-Brabant

Valkenswaard, 7/8 maart 1970.
Kosten: f7,50.
Inlichtingen: A. Braamkolk, Jan Sluy-
tersweg 17 te Eindhoven, telefoon
040-1 1 564.

Gewest: Noord-Holland

Beverwijk, 21122 februari 1970.
Kosten: f 15,-.
Inlichtingen: C. van Wijngaarden,
Henri Dunantstraat 12, Haarlem, tel.
023-281162.

Gewest: Zeeland

Terneuzen, maart 1970.
Kosten: f 6,50.
Inlichtingen: mevr. W. Roose-Kool-
wijk, Vrijdomweg 32 te Vlissingen,
tel. 0l 184-2557.

Gewest: Gelderland

Gorssel, 14i15 maart 1970.
Kosten: f 8,50.
Inlichtingen: Mej. K. van Huissteden,
Hoekstraat 17 te Aalten.

Gewest: Den Haag

Den Haag, 20121 februari 1970.
Inlichtingen: GHK, Riouwstraat 66 te
Den Haag.

Gewest: Noord-Brabant

Eindhoven of Breda, t8/19 april 1970.
Inlichtingen: C. Loch, Gen. Cronj6-
straat 4 te Eindhoven, tel. 040-62800.

Gewest: Overijssel

Twente,27 febr.,6, 13,20 maart 1970
(4 avonden).
Inlichtingen: Akela Ter Brugge, Hof-
kampstr. 145, Almelo.

GIL}VDLL WOOIDBAIDGLN I'NEL TT

DEELNEMING IS MOGELIJK VOOR:

- Leid(st)ers die in het bezit zijn van het certificaat
van de Gilwell Woodbadge cursus deel l, waaryoor
u zich nog tot 1 febr. '70 kunt opgeven.

- Leid(st)ers die beschikken over voldoende Spel-
technoische vaardigheid (zo mogelijk in het bezit
zUn van een certificaat 'Speltest').

- Leid(st)ers die voor het volgen van de cursus door
de DC zijn gemachtigd.

CURSUSKOSTEN

Voor voortrekkers nog nader te bepalen.
Voor groepsleiders en commissarissen ,, 55,-
REISKOSTEN boven f 10,- worden vergoed (reis-
kosten 2e klasse NS. woonolaats binnen Nederland-
Ommen v.v.).

INLICHTINGEN alsmede een inschrijfformulier voor de
door u gewenste cursus worden op verzoek gaarne
toegezonden door de afdeling Spelzaken van het
Nationaal Hoofdkwartier, Zeestraat 76 te Den Haaq.
Tel. 070-63 59 00.
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SPELTECHNISCHE CUBSUSSEN SPELTECHNISCHE TESTS
VOOB VERKENNERSLEIDING VOOR WELPENLEIDING

SPELTECHNISCHE TESTS
VOOR VERKENNERSLEID ING

Gewest: Utrecht Gewest: Amsterdam Gewest: Utrecht

Driebergen, T/B februari 1970. Amsterdam, 1 avond in februari. 7 maart 1g70.
lnlichtingen: J. Moesker, GHK, Jans- Inlichtingen: GHK, Keizersgftcht 232, Inlichtingen: J. Moesker, GHK, Jans-
veld 51 , Utrecht, tel.030-1 0936. Amsterdam. veld 51 , utrecht, tel.030-1 0g36.

Gewest: Noord-Brabant Gewest: Gelderland Gewest: Zuid-Holland

21122maart1970. Apeldoorn, 15 april 1970. Gouda,28 februari 1970.
Inlichtingen: A. Braamkolk, Jan Sluy- Kosten: f 1,50. Inlichtingen: Mej. H. W. Schimmel,
tersweg 17 te Eindhoven, telefoon lnlichtingen: Mej. C. de Buiter, Hoog- Lijtweg 103, Oegstgeest.
040-11564. straat 12 te Veenendaal.

Gewest: Noord Brabant
Gewest: Den Haag 

22 maart 1g70.
Den Haag, 13 maart 1970. lnlichtingen: A. Braamkolk, Jan Sluy-
Inlichtingen: GHK, Riouwstraat 66 te tersweglT, Eindhoven, tel.040-11564.
Den Haag.

Gewest: Zuid-Holland

Leiderdorp, 6 of 13 februari 1970.
Inlichtingen: mej. H. W. Schimmel,
Lutweg 103, Oegstgeest.

Vlaardingen,6 of 13 maart 1970.
Inlichtingen: zie boven.

Gouda, 2O of 27 maart 1970.
Inlichtingen: Mej. H. W. Schimmel,
Lijtweg 103, Oegstgeest.

GTLWDLL WOOIDBAIDGE IDEEL TT
PRAKTISCH

o Voor(assistent) welpenleid(st)ers

W 266 van 5 mei t/m 10 mei
W 268 van 13 juli tim 18 juli
W 270 van 1 7 augustus t/m 22 augustus

r Voor (assistent) verkennersleiders
V 250 van 4 t/m t0 mei
V252van 1l t/m l8juli
V 254 van 22 tlm 29 augustus

2 verlofdagen
5 verlofdagen
5 verlofdagen

3 verlofdagen
5 verlofdagen
5 verlofdagen

o Voor Groepsleiders en commissarissen
C 12 12-17 juni 4 verlofdagen

o Voor (assistent) voortrekkersleiders
W 423,4 en 5 april 1 verlofdag
met een zaterdag in het najaar 1970.

Alle gegevens over cursuskosten, voorwaarden voor
deelneming en reiskostenvergoeding worden hiernaast
vermeld.

21



uit-
nodigingen
uit het
buitenland

Vanuit alle landen beginnen de uit-
nodigingen nu bij ons binnen te
komen. Nu hebben we ze uit Finland,
Duitsland, ltalie, Engeland en Ame-
rika.

FINLAND

Van 5-13 augustus wordt er te Som-
pio een groot kamp gehouden waar-
voor ook 2 Ned. patrouilles uitgeno-
digd worden.
Sompio ligt op ca. 68,250 NB en
27" WL, dus helemaal in het verre
Lapland. Ten tijde van het kamp is
het daar licht, met alleen een lichte
schemering 's nachts.
De temperaturen zijn overdag onge-
veer 20oC. en 's nachts niet lager
dan l0o.
De omgeving is nog echt woest,
beren, wolven, arenden, eeuwenoude
p'tjnbomen en steppen met onverval-
ste rendieren.
Sompio ligt vlak bU Korvaluturie,
waar volgens de Finnen de enige
echte Kerstman woont.
Voor hen, die er de verre reis voor
over hebben, wordt dit een kamp dat
ze niet zo gemakkelijk zullen ver-
geten.
De kosten bedragen US $ 30.- per
persoon, plus reis- en zakgeld.
Inlichtingen: NHK, Zeestraat 76, Den
Haag.

DUITSLAND

Yan 27.7-17.8 wordt in de omgeving
van Rheinbach (in het Eifelgebied)
een groot internationaal kamp geor-
ganiseerd.
T|ldens het kamp maakt men een ex-
cursie van 3 dagen langs Rijn en
Ahr, en na afloop van het kamp ver-
blijft men enige dagen in Duitse ge-
zinnen.
De kampkosten bedragen, incl. ex-
cursie, DM 85,- p.p. Reis- en zak-
geld komt hier natuurl[jk nog bij.
Er wordt maar 66n patrouille (of een
kleine troep) uitgenodigd, dus hier
geldt dat wie het eerst komt het
eerst maalt.
Inl. NHK, Zeestraat 76, Den Haag.
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ITALIE

Voor hen die graag eens met de
hele troep in ltalid willen kamperen,
hebben we het Europe'70 Camp Pro-
ject. Dit project houdt ongeveer het
volgende in: l0 dagen kamp met een
Italiaanse troep en voor of na het
kamp een week onderdak bij ltaliaan-
se gezinnen. Alle deelnemers komen,
voor of na het kamp, bijeen in Gala-
rate (40 km van Milaan) van 31 .7-
3.8.1970.
De datum waarop men wil gaan kan
in overleg met de organisatoren ge-
regeld worden, maar ligt in ieder ge-
val tussen eind juli en half augustus.
De kosten bedragen 15.000 lt. Lires,
plus uiteraard reis- en zakgeld.
Inl.: NHK, Zeestraat 76, Den Haag.

ENGELAND organiseert van 8-15
augustus Friendship 70, opvolger van
Friendship 67, te Raven Gill, North
Yorkshire.
Het wordt een groots opgezet kamp,
met als hoofdthema meer vriend-
schapsbanden tussen de padvinders
uit verschillende landen te bevorde-
ren.
De kampkosten bedragen, excl. reis-
en zakgeld, [ 6.15.- per persoon.
f nl.: NHK, Zeeslraal 76, Den Haag.

AMERIKA

Voor (ass.)leid(st)ers tussen de 20
en 30 jaar, die over een lange zomer-
vakantie beschikken, bestaat weer
de mogelijkheid deel te nemen aan
het International Camp Counselors
Program. Z[j werken dan B-9 weken
in jeugdkampen, tezamen met Ame-
rikaanse leiding.
Hierna kunnen ze deelnemen aan een
georganiseerde reis door de VS, of
op eigen houtje het land door.trek-
ken (bijv. gedmigreerde familie be-
zoeken). In het laatste geval kriigt
u hiervoor $ 50.- terug van de
$ 260,- die u moet betalen als u
aan dit programma wilt deelnemen.
U krijgt tevens een bedrag ad $ 90,-
terug als zakgeld.
De vertrekdata zijn 9, 21 en 26 juni
en u keert 14 of 15 september weer
terug. De reis wordt gemaakt met
een chartervlucht.
Inl.: NHK, Zeestraat 76, Den Haag.

Overzicht van kampen in ZWEDEN:

datum plaats kosten
Sw. Kr.

22-30 juni Ardre 175,-
15-22 juli Osj6niis 100,-
27 julil5 aug. Tromto 120,-
27 julil.6 aug. Ransberg 130,-
28 juli/S aug. Kragentis 75,-
30 juli/B aug. Malingsbo-Kloten 140,-
4-1 1 aug. Malm6 100,-
8-15 aug. Dalarna 125,-

8-1 5 aug.
8-1 7 aug.

Tydinge 100,-
TrehOrnsliigret 70,-

Voor al deze kampen geldt: een uit-
gebreid programma en een week
gastvrijheid na het kamp .

BU de genoemde kosten komen
natuurlijk nog reis- en zakgeld. De
reis moet zelf geregeld worden.
Uitgenodigd wordt voor ieder kamp
1 patrouille.
Alle aanmeldingen moeten v66r 15
april in Zweden zijn, dus patrouilles
die mee willen, moeten dit zo vlug
mogelijk laten weten aan het NHK,
Zeestraat 76, Den Haag.

ZV-GROEPEN OPGELET

Van 30-7/6-8-1970 organiseert Det
Danske Spejderkorps bij Lindelse Nor
(ten Zuiden van Rudkoping) op Lan-
geland (Denemarken) weer het be-
kende Sea'70.
Uit het programma noemen wij o.a.:
Zeehike, regatta, races. Er zijn na--
tuurlijk nog veel meer activiteiten.
De Deense kustwacht zorgt voor de
veiligheid en voor assistentie.
De kampkosten bedragen D.Kr. 100,-
per persoon; boten behoeven niet
meegebracht te worden, wel een
complete kampeeruitrusting.
Aanmeldingen: NHK, Zeestraat 76,
Den Haag.

PATROUILLE.JAMBORETTE

In Schotland organiseert men van
27-717-8-'70 de 12e Scottish Intern.
Patrol Jamborette.
Hiervoor worden. behalve uit 50 an-
dere landen, ook 2 (twee) Nederland-
se patrouilles uitgenodigd. (Mooie ge-
legenheid om in de Jamboree-sfeer
te komen voor hen, die meegaan naar
Japan of als troost voor hen die niet
meegaan).

Uit het programma: Hikes, Wide Ga-
mes, kampvuren, enz.
Het kamp wordt gehouden op een
van de landgoederen van de hertog-+
van Atholl.
Na het kamp zijn de patrouilles nog
twee dagen de gast van het Schotse
Hoofdkwartier, hetzu in Glasgow of in
Edinburgh.

De kampkosten ziin e 8.-.- per
persoon.
Als men de reis in Groot Britannid via
de organisatoren regelt, krijgt men
belangrijke reducties. Zo kost een
retour London-Blair Atholl maar
€ 2.18.-.

Aanmeldingen liefst per complete pa-
trouille. maar ook individuelen kun-
nen zich opgeven. Bij voldoende aan-
meldingen vormen wij daar dan een
patrouille voor.

Inl. NHK, Zeestraat 76, Den Haag.



lets Yoor U.lets yoor U.lets voor U
Met TES
naar het buitenland
Dankzij een uitgebreide sa-
menwerking in Europees ver-
band kan Trans Euro Scout
ook dit jaar weer tal van goed-
kope reismogelijkheden ver-
zorgen voor u, die besllst uw
aandacht waard ziJn wanneer
u met uw groep naar het bui-
tenland gaat.
Per bus, trein, boot of vlieg-
tuig.
IIet reisprogramma met alle
gegevens kunt u aanvragen bijTrans Euro Scout, Laurens
Reaellaan 1?, Haarlem of bij
het NIIK.
Wacht er nlet te lang mee.

ideeen hebt.
Het is wel nodig dat u tevoren aan
het NHK even meldt, dat u komt. En
als u-bepaalde vragen of suggesties
voor het programma hebt, Iaat dat
dan s.v,p. ook weten; dan kunnen wjj
er rekening mee houden.
Wij kunnen u geen reiskosten ver-
goeden, maar wel thee of koffie Cloen

Weekend voor
groepscommissieleden
Op 14 en 15 februari 1970 zal in Ommen
een weekend worden gehouden voor
recten van groepscommissies.
Dit weekend wordt georgantseerd door
de afdeling Voorlichting van het NHK
in .samenwerking met de afdeling
Training en Vorming.
Op het programma staan een aantal
onderwerpen die in het bijzonder le-
den van groepscommissies interesse-
ren, zoals: de taak van de groeps-
commissie, groepsstichtingen e.d. -
Bovendien zullen de deelnemers(sters)ge'informeerd worden over verschil-
lende facetten van het hedendaagse
Spel van Verkennen.
Opgave is nog tot I februari a.s. mo-gelijk door het opgeven van naam en
adres en door het betalen van f lA.-
op girorekening 15 04 84 t.n.v.' ,De
Nederlandse Padvinders, - Den Haag.

serveren. Nat, Cie-Buitenland

,-Biieenkomst buitenland
'Ook dit jaar wordt een ,bijeenkomst
buitenland' belegd, op zaterd,ag 28
februari, van 14.- uur tot 18.- uur. in
Utrecht, Hotel Smits.
federeen, die geinteresseerd is ln in-
ternationaal padvinderscontact, is
daar welkom.
Onderwerpen die in elk geval aan de
orde komen zijn:
o het zomerkamp in een ander lancl;
. Explorer Belt Schema
en verder alles waarover u vragen of

Gorrespondentie
Wie wil corresponderen met een En-gelsman, die in zijn gszonde jaren
verwoed padvinder is geweest, maar
die nu door ziekte gehandicapt is engeen actief padvinder meer kan zijn.}Iij zoekt nu in diverse landen cor-
respondentieadressen. om oD dle ma-
nier toch niet helemaal uit de padvin-
qerswereld verbannen te zijni
Wie wil? IIet adres is verkrijgbaar op
het NHK, Zeestraat 76, Den Haag,

Welke ADC-W of Akela wil corres-
ponderen met een naar AustraUe ge-
emigreerde Nederlander?
hI.: NIIK, Zeestraat ?6, Den Haag.

Wij hebben op het NIIK de volgencle
correspondentie-aanvragen liggen:

AWL uit Australie
AVL uit Uruquay
VL uit Zweden
Zv-troep uit Singapore
Landtroep uit Engeland

Zoals u ziet: 'Voor elck wat wils'.
Adressen zijn verkriJgbaar op het
NHK, Zeestraat ?6, Deh Haag.-

U KUNT NOG
INSCHRIJVEN

(tot I febr. a.s.)

VOOR DE SCHRIFTELIJKE
WOODBADGECURSUS

INL. NHK - DEN HAAG

EEN GOED IDEE:

GA ilET VAKAilTIE ilAAR OMMEil
en uw vakantie zal zeker slagen.
Vooral wanneer U gaat logeren
op de modern en stijlvol inge-
richte padvindersboerderij I

. zeer gunstig gelegen

. prachtige omgeving

. uitstekende verzorging

. royale kamers

Voor leid(st)ers van de NPV met
hun gezinnen geldtbovendien een
flinke reductie op de bi.l'zonder
plezierige pensionprijzen.

Geopend van 20junitot29 aug.'70

Nadere gegevens worden U gaar-
ne verstrekt door

DE NEDERLANDSE PADVINDERS

Zeestraat 76 -'s-Gravenhage

Telefoon (070) 63 59 00
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Ttg Welpenkampeerhuis - :h 25 per-

r SOnefl
ItrtJrt' porymatrassen, erecrrcrrerr, gas,

water en douche.
Diverse vertrekken, :L '1000 m2

terrein, bos oP l: 21/2 km'
Gedurende de hele zomer. kamo-
geld f 1,- per persoon per dag.

Inlichtingen: De heer G. Meyer, Stoutenburgerlaan
54, Hoevelaken. Tel. 03495-19 94.

,oltGEltSSTAD ',70

doen uw iongens
ook mee ?

HET UNIT ORM

Met het nieuwe uniform kunt u alle
kanten uit, ook de door-de-weekse kant.

De moderne broek, de sokken, de grijze
trui en het groene jasje laten zich im-

mers zonder bezwaar combineren met

andere kledingstukken.

Probeert u het maar eens.
De prijzen vallen heus wel mee.

van de
Nationale Padvindersraad
Postbus 536 - Den Haag
Tel. 070 - 33 77 96
Giro 199849

WEtT
PEN

ballpoint akties met recht
van retour zijn in den lan-
de alom bekend. en deze
akties blijven gehandhaafd.

Daarnaast heeft U aktie-
mogelijkheden met vele an-
dere artikelen, wij noemen:

skai geldbeursies met stalen veer, bij 500 62 ct.
en bij 1.000 58 ct. per stuk.

kam in kunststof etui bU 500 32 ct, 1000 28 ct. per
stuk, in skai bij 500 52 ct.1000 st.48 ct.

ballpoint model 50 met. drukker, met. ring en clip
bU 500 35 ct. bij 1.000 32 ct. p. st.

model ll3 bijzonder chique uitvoering blj 1.000
42 ct. bij 500 45 ct. per stuk.

Alle artikelen zijn voorzien van Uw groepsnaam of
andere tekst. Heeft U interesse voor andere arti-
kelen, wellicht kunnen wij U hieraan helpen, vraagt
inlichtinqen en monsters bii:

WILT PEN
Postbus 17 - Geldermalsen - Tel. 03455-1471
na kantooruren 03455-2121 -2O29.

prijzen zijn inclusief B.T.W.
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