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VA!N DE REDAKTIE

pfffff,
Je zou zeggen dat het weer gelukt is;
nr. 38 ook op tijd gereed te hebben.
Laat ik maar niet te vroeg juichen, want een drukpers is af en toe ook
net een mens. Maar goed, 19 april rroet hij dus klaar zijn,
Sint Joris
ook een dag van een gezamelijke bijeenkomst in de groep. Sint Joris is
de figuur waar het allemaal om gaat tijdens deze viering.
Het is min of meer traditie dat een groepsblad daar toch wel aandacht
aan besteedt. Wel dat doen wij deze keer niet om twee redenen,
een, dat ik denk dat we allemaal gewoon naar die leuke avond moe(s)ten
komen om daar te horen en te beleven wat Sint Joris inhoud, en
twee, dat ik al tijd genoeg heb zitten in dat rotfci foldertje.
Overigens wel een opmerking terzijde; Sint Joris valt officieel op 23
april. Maar ja, het kwam z6 beter uit.
Deining bij de Kudu
Wat ik in dit stukje ook mag vermelden is dat er op het "Kudu-schip"
enige deining te bespeuren valt. Deining vercorzaakt door buitenwaardse krachten (groep) maar ook door binnenwaardse (redaktie).
In het redaktie-front hebben we versterking gekregen van Ed Pfeyffer
(velen van u niet onbekend). Daarvan is natuurlijk niet direct iets te
merken maar op langere termijn hopelijk wel want het ging met de Kudu
hier en daar niet helemaal zoals het moest. Ed, wederom welkom overigens.
Die buitenwaardse krachten had ik het ook over he. Tja wat moet ik daar
nou van zeggen/schrijven ? Laat ik zeggen dat het enige kritiek be
treft. Best wel goed hoor, we gaan er over praten. Maar daarover de
volgende keer meer.
Horde-nieuws
Ja hoor, een nieuwe rubriek van de welpen.
"Een greep uit het Rimboe-boek van de horde", ontstaan uit de nestwed
strijden. Maar we gaan ermee door he ? Welpen ! Let op I
Van elke week wordt het beste of leukste rimboe-verslag in dit smerige
blaadje gezet. Dus, zorug dat je erbij komt.
Belgen
Een ingezonden stuk, en nog wel uit Belgie. Door drie vlamingen ge
schreven. We zijn er natuurlijk wel een ontzaglijke tijd mee bezig
geweest voor we het ontcijferd hadden. Dus weest gerust je overleeft het stuk wel.
Uitrusting
Hiervoor kan ik natuurlijk niet instaan als je het nummer in een
keer helemaal doorvroet.
Ik hoop overigens wel dat je voor dit "koegedoe" nog wat tijd kunt
vinden tussen het gereed maken van je kampeer uitrusting door. 0,
dat had je al gedaan . . . nou je hoeft niet gelijk zo te gaan
schelden hoor.
Nummer 39
Als laatste even over het volgende nunmer. Tot en met maandag 26
mei kun je hiervoor kopy inleveren via de bekende wegen. Met de dan
door ons weer bijeen geschraapte energie loopt dat nummer dan hopelijk
zaterdag 7 juni weer binnen.
Zeg, allemaal goed weer in de komende periode en een hoop plezier met
dit nummer.
Peter Konijnenburg, hoofdredakteur.

Reklame
via vlaggen
parasols,
spandoeken
of T-shirts?
Bel Bingham...!
Snelle levering, uitstekende
kwaliteit, kant en klaar, geen
beperkingen. Vraag ook naar
onze Fiesta vlaggen voor bedrijf
en reklame doeleinden.
En naar onze uitgebreide reeks
Fiesta vlaggen van alle landen
van de wereld. In alle mogelijke
formaten, desgewenst compleet
met solide vlaggemasten.
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Bestuurs mededeling
Hierbij berichten wij u dat het stichtingsbestuur van de Brownsea
groep, wier zittingsperiode afgelopen maand afliep, zich (bijna)
in zijn geheel niet herkiesbaar heeft gesteld.
Het betreft hier de heren Ravesloot, De Vogel, Van Dijk, Dullaart
en Visser, welke na grondige overweging meenden deze beslissing
te moeten nemen.
Niet alleen middels deze maar ook via meer persoonlijke weg be
dankt de groepsraad en hiermee natuurlijk de gehele groep, deze
heren voor hun intensieve inzet welke zij gedurende het grote aan
tal jaren in onze groep hebben getoond.
De heer Ravesloot speciaal voor het vele werk wat hij in een aan
tal functies heeft gedaan,
de heer De Vogel voor de behartiging van de grote financiele kant
van de "zaak",
de heer Van Dijk voor zijn meer administratieve diplomatie,
de heer Dullaart voor het altijd klaar staan voor de meest vreemde
en uiteenlopende klussen (hoe vreemder en groter, hoe liever) en
de heer Visser voor zijn feestkommissie-knobbel, het helpen in de
"tuin" en bij de bouw.
Wij wensen hen alien stuk voor stuk vooral in hun vrije-tijds besteding in de toekomst een hoop geluk, gezondheid en sukses toe,
en hopen (o.a. middels de Kudu) nog regelmatig kontakt met een ie
der van hen te hebben.
Een interim-bestuur is inmiddels op 8 april j.l. door de groeps
raad gekozen en bestaat uit A. Smits (groepsvoorzitter), E. Kleyn
(Akela) en P. Konijnenburg (redakteur).
Zij zijn belast met:
- het behandelen van lopende zaken,
- het afronden van aktiviteiten van het afgelopen bestuur,
- het zich bezinnen omtrent het takenpakket van groepsraad en
stichtingsbestuur en
- het nemen van maatregelen welke kunnen leiden tot formering van
een nieuw stichtingsbestuur.
Wij hopen u hiermee betreffende bovenstaande zaken voldoende te
hebben ingelicht.

Namens de groepsraad, Peter Konijnenburg.

vandevisch kantoormachines bv
rotterdam - henegouwerlaan 25 - 33 tel. 010 - 775799*
oud beijerland - admiraal de ruyterstraat 60 tel. 01860 - 5799*
kantoorartikelen - kantoormachines - kantoormeubelen

een greep uit het RIMBOE-BOEK
van de horde
IEDER JAAR WEER BOERENKOLEN

MEER WEET IK NIET

Het was 12 januari 1980, het was

Ze vroegen mij of ik iets wilde

een koude ochtend. De- dag duurde

schrijven over afgelopen zaterdag,

van 11 uur tot 3 uur.

10 maart. Nou, daar begin ik dan

We zijn met alle jongens begonnen

maar mee.

met aardappels schillen. Toen wer

Ik ging naar de padvinderij, ik

den er vier jongens uitgezocht:

was vroeg, dus ik kon nog wat spe

Cornee, Rob. Norbert en Marco. En

len. Toen gingen we openen, dat

de andere jongens gingen een soort

was dus gebeurd. En toen zei de

speurtocht maken. En wij met z'n
vieren gingen naar de verkenners-

Akela: "Nu krijgen we eerst de

hut. Omdat onze waterleiding was

we krijgen veel mededelingen,

bevroren. Daar gingen we bij de

dat hun zoon zo geplaagd wordt,

kachel zitten om nog meer aardap

enz. enz.

pels te schillen. Toen gingen wij
de aardappels koken. Toen gingen

Toen gingen we een spelletje doen,

wij de boerenkool klaarmaken. En

wel leuk, gelukkig was ik niet

ik ging op een stoel staan en sa

§en van de eersten die af was.

men met Sambur stampten we met een

Toen gingen we een kijkdoos ma

vork de boerenkool zacht. Bij de

ken, die ben ik jammer genoeg ver

verkenners kregen we ook nog thee.

geten. Toen gingen we zingen. Met

En we gingen naar ons eigen club

twee nesten in het berghok en

huis. We hebben daar nog wat spel

twee nesten in het lokaal. Het

letjes gedaan en daarna hebben we

waren leuke liedjes, o.a. Mijn

een lied geleerd, het heette:

hoed die heeft vier deuken, my

Waarom, waarom ieder jaar weer

Bonny is over the ocean. Toen ont-

boerenkolen enz. En daarna zijn

dekte Rob een kist waar allemaal

we gaan eten. We hadden er ook

carnavals dingen inzaten. Wij za

worst bij. Daarna gingen we af-

ten er door heen te ratelen met

ruimen en klaarmaken voor siui

de ratels.

ten.

Toen gingen we siuiten.

Het was een hele leuke ochtend en

Daarna fietste ik naar huis met

we hebben heerlijk gegeten.

Norbert, meer weet ik niet.

Marco van Duin.

Marcel Stolk.
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slechte mededeling". Dat is dit,

op de wal en in de sloot. Dat was

DAAR STONK HET ZO.
Op 1 maart kwamen alle welpen om
10 uur bij elkaar en nest geel
opende. De Akela vertelde ons, dat
we naar de diergaarde zouden gaan.
We spraken eerst enkele regels af,
zodat er geen moeilijkheden zou
den ontstaan, zoekgeraakte welpen
of zo iets. De Chil liep voorop
en de Wontolla achteraan en wij
moesten daar tussen blijven lo
pen. En zo kwamen we allemaal in
de diergaarde aan.
Daar gingen we uit elkaar, nest
blauw ging met de Chil mee, nest
bruin en geel met de Wontolla,
nest grijs ging met de Sambur mee
en ons eigen nest rood ging met de
Jakala op pad.

gen die Kudu heette. We kwamen
ook nog voorbij de zwarte panter,
daar heeft Jakala aan de oppasser
gevraagd om hem naar buiten te jagen. Dat lukte wel, maar hij was
zo lui, dat hij zo weer binnen zat.
Er zaten ook nog tijgers en leeu
wen binnen, maar daar stonk het

Allereerst gingen we bij de klei
ne Panda op bezoek, deze lijkt
veel op een Teddy-beer, maar is
geen familie van de beren. Daar
na zijn we op bezoek gegaan in
het apenhuis. Er zat een moeder
Chimpansee met haar baby en na
tuurlijk ook een Gorilla. Een
stukje verder in het apenhuis za
ten de nijlpaarden, die stonden
daar lekker te plonsen. Daarna
gingen we naar de Rivierahal en
het reptielenhuis. We hebben
daar nog foto's gemaakt, maar ik
denk, dat die wel zullen mislukken, want er zat een glazenruit
voor.
Buiten gekomen gingen we bij de
bruine beer langs, daarna gingen
we op zoek naar de wolven, maar
die konden we niet vinden. Maar
wel kwamen we een soort hert te-

zo en het was toch al bijna half
twaalf, dus gingen we vlug naar
buiten om op de andere te wach
ten. Toen we allemaal weer bij el
kaar waren, zijn we weer naar de
Kanaalweg gewandeld. Daarna aan
gekomen heb ik nog getrakteerd,
omdat ik die dag jarig was.
We hebben een heleboel gezien en
hebben een fijne ochtend gehad.
Remco Waanders.

ERVERBRANDT
IEMAND!
ELKESECONDETELT.
Als je bij een ongeluk onmiddellijk
weet wat je moet doen. kan dat het verschil
betekenen tussen leven en dood.
De dingen die je weten moet. zijn met een
heel klein beetje aandacht ontzettend
simpel te onthouden. We hebben ze voor u
in een klein boekje overzichtelijk bij elkaar
gezet. Dat boekje krijgt u door even een
kaartje te sturen aan ..Het Oranje Kruis".
Statenlaan 81.2582 GE Den Haag.

Bij ieder ongeluk geldt: Houd het hoofd
koel. juist bij de eerste verwarring. Zorg dat
u en omstanders niet Ook een ongeluk
kunnen krijgen.
Sla alarm (of laat dat doen) bij arts, zieken
huis. politie of GGD.

N LEVEN
HEBJE
ZO GERED.

«

Direct ajkoelen met /.acht stromend koud
water. Dat minstens 10 minuten uolhouden.
Geen kleding verwijderen. Wonden losjes
uerbinden.

V*j$ Aangeboden door dit blad it t samenwerking met de Stichting Ideele Reclame SIRE
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FOPDROLLEN EN WOLVENKOPPEN...

GOED GEVULD, ANDERS...

Op 15 maart tien uur begon de

Ze vroegen mij iets op te schrij

ochtend, nest rood opende. Het

ven van deze afgelopen dag, de

eerste spel werd uitgelegd; een

23e februari. Het was vandaag een

van je benen werd aan een been

bijzondere dag, onze Akela was ja

van een andere welp gebonden met

rig. Wij hebben met ons alien een

een das. Het was erg koud, dus

gezellig kopje thee gedronken en

daardoor niet zo leuk, maar er

een bros gegeten. En wij hebben

werd wel een doelpunt gescoord.

vandaag een kijkdoos gemaakt. Wij

De keeper stond alleen in het

kregen de opdracht een wolvenhol

doel, anders was het doel te

te maken. Met daarin wolven. Het

klein.

moest goed gevuld zijn, anders

Daarna gingen we kleien, dit was

moesten wij alles overdoen. Wij

erg leuk. Er werden verschillende

hebben ook nog geleerd, wat stuur-

dingen gemaakt, het meest waren

boord en bakboord is. En wat men

er fopdrollen en wolvenkoppen,

moet doen, als er iemand in het

maar er was ook een enkeling, die

water valt. En honkbal hebben wij

iets anders deed. Toen dat ge

ook nog gedaan, dat was prachtig.

daan was, werd er gesloten.

Dit was dan in het kort beschre-

Nest rood deed de afwas. We von

ven, wat wij deze dag hebben ge

den het een leuke horde en gingen

daan. Ik hoop dat de rest van de

naar huis.

welpen ermee eens zijn.

Leon Bakkers.

Welp Rogier.

Tot nu toe heeft dit jaar een

Onze horde heeft er weer vier ge-

welp het insigne wolf gehaald.

installeerde welpen bij, en wel

En wel Eric Roest. Geweldig.

Pieter, Jaco, Patric en Marco.

r

Waar blijft de rest nu?

DE CAVIA.
Vaak zeggen we marmot tegen de cavia.
Velen van u zullen ongetwijfeld zo'n beest thuis hebben, u weet wel dat
beest wat steeds maar blijft bedelen om eten.
Maar wat kunnen we hem dan te eten geven?
Hij eet bijna alles wat je hem voor zijn neus legt: sla, andijvie,
komkommer, peterselie, sommige koolsoorten en natuurlijk ook droogvoer, zoals het cavia-voer dat in iedere dierenwinkel te koop is en
brood. Verder heb je noch van die knabbelsnoepjes die ook in de dieren
winkel te koop zijn.
U kunt natuurlijk ook een keertje wat gras of paardebloemen van de
camping meenemen, of als u daar niet komt wat bij de buren uit de
tuin stelen.
Wat nog leuker is, als u de cavia meeneemt naar de camping en hem daar
in een omheining zet.
Hij zal zich dan wel te barsten vreten, maar dat is niet zo erg.
Doe dit niet met een konijn, want die zal een gat onder de omheining
doorgraven, de cavia is daar toch te dom voor.
Wat valt er eigenlijk nog meer over dat domme dier te schrijven?
Hij mag wel dom zijn, maar hij is en blijft een lief dier. Het is ook
altijd hetzelfde met eten, hij begint 's ochtends bij het ontbijt al
te piepen om eten, 's middags is het weer hetzelfde en 's avonds als
er met klaarmaken van eten wordt begonnen is het weer hetzelfde.
Dan is het meestal komkommerschil of andijvie en 'savonds voor het
slapen gaan nog wat sla.
Vaak heb je van die uitzonderingen die alleen maar van een iets
hetzelfde willen. Mijn vorige marmot dronk bijvoorbeeld alleen maar
melk.

Ronald Vellekoop

~*&fr*

k^N.

van de raadsrots

Beste Welpen,

Het is alweer een paar KUDU's geleden dat jullie wat van de
"RAATSROTS" hebben gehoord.
Maar dat komt onder andere dat de hordeleiding hard bezig is
geweest met allerlei dingen voor te bereiden, zodat wij jullie
nu een heleboel nieuws hebben te meiden.
Wij zijn onder andere bezig geweest met de Palmpasen-viering, die
naar onze mening toch wel erg leuk is geweest, wij hopen dat
jullie dat ook hebben gevonden ?????
Maar nu even in die toekomst kijken:
Op dit ogenblik zijn wij bezig met het aanstaande Gids- en Helpersweekend dat gehouden wordt op 26 en 27 april a.s. (Hierover hebben
wij al reeds een brief gestuurd aan de Gids- en Helpers) en natuur
lijk niet te vergeten het ZOMERKAMP.
Op zaterdag 5 april was er geen horde, aangezien de leiding dat
weekend op kamp was naar Doom om voor het zomerkamp alvast eens
te kijken wat voor spelen en dergelijke wij daat kunnen doen.
En dan ook nog, (dat was ik haast vergeten) binnenkort namelijk op
3 en 4 mei a.s. de afsluiting van de jaarlijkse nestwedstrijden en
dit weekend wordt gehouden in Capelle a/d IJssel, maar hierover
krijgen jullie nog bericht.
Overigens zetten jullie je beste beentje voor met de nestwedstrij
den, aangezien wij dit jaar een hele fijne prijs voor het winnende
nest hebben.
Dus: DOE J E

E S T

Met vriendelijke groeten,
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De Hordeleiding.

JOWMAAL

i f

Dinsdag 25 maart, 5 voor 66n.
Ik moest haasten, ik was al laat, om een moest ik beginnen
met werken.
Ik was net uit school, stop met m'n witte fiets voor de deur
half nat van de zweet,.. haast..,haast,de deur vliegd open,
tas neer gekwakt, naar m'n kamer gehold, kassette-recorder
m e t b a n d g e p a k t , g e l i j k t e r u g n a a r d e fi e t s e n fi e t s e n m a a r.
Trap de benen uit mijn lijf,SSSSSSSSSSS...
klAP band, fiets opslot en maar rennen
m e t d i e k a s s e t t e - r e c o r d e r.
Als ik het nou maar haal, met kapotte
voeten kom ik aan op mijn werk, 5 over 1,
de baas was gelukkig niet kwaad.
Een uur later, en eindelijk was het dan zo
ver thee-tijd, en pak m'n recorder en
onder het genot van een bak thee begint het.
EEN INTERVIEW OVER DE PADVINDERIJ !!!!!!!!?!!?!!!!!!

De bedrijfsleider met wie ik dit gesprek wilde houden, ging er
eens lekker voor zitten, en werd gelijk getorpedeerd met de
eerste vraag: n.m. BESTAAT PADVINDERIJ NOG?
en met een simpel antwoord zei hij:
- Ja hoor.
WAT WEET U NU NOG VAN DE PADVINDERIJ?
- Ze houden de jeugd bezig.
- Ze leren ze wat.
- Allerlei spelen doen ae.
WAT WEET U NOG VAN VROEGER?
- Nou, ze gingen vaak in de zomer veel naar
buiten en gingen vaak kampvuurtjes maken om
daar omheen te zitten en te zitten zingen.
WAAROM ZIE JE EN HOOR JE NU ZO WEINIG VAN
DE PADVINDERS.
- NOU!!!, ze treden niet meer zo naar buiten,
ze maken te weinig TAM TAM.
HOE ZOU DAT KOMEN?
- Het aantal is zo terug gelopen, er zijn er
nog maar weinig mijn idee en de jeugd zou er
ook weinig zin in hebben, ze zitten misschiei
ook veel liever in de Disco,

12
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JA,
- Uufthh, ik geloof ook vast wel dat veel jongeren •« \R^_
het
gewoon
lullig
vinden.'.
($£~*Sv^
HOE ZOU DAT NU KOMEN, DAT ZE DAT ZO LULLIG VINDEN? \^P
DAT MOET TOCH EEN REDEN HEBBEN?
- Nou, ...ja!! .... nee dat zou ik niet weten.
MISSCHIEN EEN SLECHTE REPUTATIE OP GEWOON TE
WEINIG VAN ZICH LATEN HOREN?
■i Nou, er zijn jda*6d£ren geweest dat je er nooit
wat van hoorde.
- De laatste tijd merk je dat dat weer wat opkomt.
HOEZO?
- Ja je ziet wel eens zo'n knulletje in uniform binnen komen.
- Maar er zijn jaren geweest dan zag je helemaal niets, verders
weet ik het ook niet.
WAT DOEN ZE DAAR OP PADVINDERIJ NOU?
- Nou dat zal ik eens aan Emile vragen,( hard gelach ) dan kan je
het nog een keer vertellenJ
Nee, dat is gekheid, nah ja, wat doen ze nog meer .... tja,...
jongens bezig houden he* !
ennuh ja, spelen natuurlijk ja; kampen enzo
JA MAAR DAT IS TOCH NIET HET ENIGE WAT ZE ELKE
ZATERDAG DOEN?
- Waziih da verders nog doen tja,
Nou, ... nee ik weet het echt niet wat ze dus
elke zaierdag doen.
DENKT U DAT DIE JONGENS DIE OP PADVINDERIJ HEB
BEN OF NOG ZITTEN, EEN VOORDEEL DAAR MEE HEBBEN
OP ANDERE JONGENS.
- Ja, met sommige dingen zeker wel ja!
ze leren ook in de gemeenschap uuh ja, te leren spelen en zo.
MAAR WAT VOOR VOORDEEL HEEFT HET NU?
Mmmmmmmmm
ik
weet
het
niet.
- Vandaag de dag weet ik helemaal niks over padvinderij.
- Ja, ze zullen wel eens op kamp gaan en zo h£, en dat lijkt me ook
wel gezellig, vooral vandaag de dag want je kan bijvoorbeeld
nu wel naar het buiten land, want dat was er vroeger niet bij.
MAAR WAT DEDEN ZE VROEGER NOU ALLEMAAL?
- Tripjes maken en zo.
- Vr o e g e r w a s h e t n o u j a w a t z a l h e t z i j n
een beetje lulliger, dat geloof ik vast wel.
BEETJE?
- Lulliger!
WAT VERSTAAT U DAAR ONDER?
- Het waren allemaal kinderachtige spelletjes wat ze vroeger deden.
NOEMT U EENS EEN VOORBEELD?
- Nja, ik ben er niet op geweest hoor.
U HOORDE TOCH OOK WEL EENS WAT VAN UW BROER WANT DIE ZAT TOCH
OOK OP PADVINDERIJ?
- Ja!!! nou, spoorzoekertje he, dat is bijvoorbeeld al e'en van de
punten.
- Ik weet niet wat ze nu doen?
UuHH WAT VOOR TAAK HEEFT PADVINDERIJ EIGENLIJK?
- De Padvinder of de padvinderij?
DE PADVINDERIJ,WAT PROBEERT HET NU MEE TE GEVEN?
- Ja, wat ze mee nemen is geloof ik heel moeilijk te zeggen,
geloof ik, maarrr uhh ... padvinderij is geloof ik om de jongen
in z'n vrije tijd bezig te houden en daar bij ook nog wat te leren.
- Maar verders zou ik het ook niet weten.
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DeVedzijdige
indeRotterdamsehaven
heet Mufti-Terminals

Multi-purpose kranen
voor lading tot 60 ton
Multi-Terminals werkt als enige
met multi-purpose kranen. Daar
weten ze alles van; ze hebben tenslotte
zelf in de ontwikkeling van deze unieke
kranen een groot aandeel gehad.
Dit type kranen maakt Multi-Terminals tot een
veelzijdige organisatie. Ladingen van sterk
uiteenlopend karakter, in welke configuratie dan
ook, op en in een schip worden aan een kade
met een kraan geladen of gelost.
Of het nu containers zijn, zware colli (zoals
kapitaalgoederen, coils, e.d.), speciale lading
(b.v. pulp, papier, verpakt hout enz.) of ander
stukgoed is.
Daarbij zijn de capaciteiten van de kranen:
60 ton op een reikwijdte van 24 meter
(ca. 17 meter over water) en 40 ton op
40 meter. Dit is uniek in Europa!

Doe ervaring op met
deze nieuwe faciliteiten
van Multi-Terminals
en U zult merken,
dat met deze kranen
alles kan.
En dit geeft de
Rotterdamse haven
een grotere dimensie.
Verder houdt dat
"veelzijdig" in, dat MultiTerminals voor rederijen,
afladers en ontvangers
klaar staat met alle
mogelijke andere diensten.
Om er enige te noemen,
opslag en distributie,
scheepstally, controle
en administratie, laden
en lossen van
vol-containerschepen
(inclusief laatste
generatie), roll-on/
roll-off schepen enz.

Op twee terminals
Deze zeer speciale kranen staan niet
alleen op de terminal aan Pier 2, maar ook
op Heijplaat. Totaal zo'n 2.300 m kadelengte
met 60.000 m2 opslagruimte binnen en
De multi-services van Multi-Terminals.
300.000 m2 buiten.
Het proberen meer dan waard!

€8

Multi Terminals
Rotterdam

Poslbus 5584 - 3008 AN Rotterdam
Telefoon 010 293588 (tst 185) - Telex 28314 multi nl
Werkmaatschappijen:
Multi-Terminals Waalhaven
Pier 2 en Heijplaat (Multi-Purpose organisatie)
Multi-Terminals Unitcentre
Pier 7 en "Multi Storage"-C.F.S. (Container-Organisatie)

IS PADVINDERIJ MILITAIRISTISCH?
- Nou, uh voor mij niet.
-Vroeger met de kruisvaart en de A.J.C.
(a.j.c. was geen padvinders vereniging )
vond ik dat wel.
WAT IS DAT DE KRUISVAART EN DE A.J.C?
- De A.J.C. was van de S.D.A.P., dat was
echt militairistisch.
- Met demonstraties liepen ze met grote
vlaggen door de straten.
- Lange rijen met mensen met grote vlaggen
en zongen dan ook een strijdlied.
- En de kruisvaart was van de Katholieken, minder militairistisch
maar toch ook wel met een militairistisch tintje.
WASDAT VOOR OF NA DE OORLOG?
- Nee, ben je gek!, in de jaren dertig
WAS DE N.P.V. NU OOK ZO MILITAIRISTISCH?
- Nee, vond ik niet, die hadden ook andere kleding.
NOEMT U EENS WAT?
- Nou, die hadden een hoed, een padvinders hoed.
- En dat doet perse* niet militairistisch aan,
tenminste in mijn ogen niet.

- Maar zo'n om gekeerde roeiboot op je hooft, je snapt wel wat ik
bedoel, zo een die Mussolini ook had.
- En met die leren koppels en riemen gekruist over de schouders
en die rangen en koorden nog, nou dat deed me werkelijk
militairistisch aan.
- En alle padvinders liepen in die dagen alle maal in de korte
broek met van die kousen met van die slabbertjes om de biezen.
KENT U BADEN POWEL?
- Ik heb er van gehoord ja, dat is de oprichter van de padvinderij.
KENT U DE GESCHIEDENIS VAN BADEN POWEL?
nee.
- hij wilde geloof ik de jongeren samen brengen.
- Ik zou het niet weten.
KENT U OOK PADVINDERS LIEDJES.
- Niet een.
- Ja alleen die van negentien drie zeven, ( 1937 jamboree-nederland )
dat werd destijds door de radio heen gebruld.
KENT U MIJN HOED DIE HEEFT 4 DEUKEN?
- Het is me niet opgevallen, ha ha.
- Nee ik kan d*r niet een.
HARTELIJK DANK VOOR DIT GESPREK.
* geen dank, graag gedaan.
1 Dit gesprek is tot stand gekomen met medewerking van:
De Dhr. H. V/e ver
Vaandrig, Emile Piittmann
Brownsea groep 66 R'dam ic

Rikki Tikki Tavi
Dit verhaal uit het Djungelboek gaat niet over Mowgli, maar over
Rikki-Tikki—Tavi, het kleine vosaapje.
Rikki-Tikki-Tavi werd door de grote zomervloed uit het hoi van zijn
vader en moeder gespoeld. Rikki—Tikki—Tavi kon zich no# net vast—
grijpen aan een bundel hooi. Hij raakte bewusteloos en toen hij
bijkwam, lag hij op het tuinpad van een bungalow.
Al gauw kwam er een klein jongetje,
Teddy, naar hem toe. Teddy nam RikkiTikki mee naar de bungalow en gaf hem
te eten.
De ouders van Teddy vonden het goed,
dat Rikki—Tikki in hun huis bleef.
Rikki-Tikki vo.elde zich snel thuis in
het gezin. Hij liep over de tafel en
ging op de schouders van het jongetje
zitten. Hij haalde veel ondeugende
streken uit. Er was voor Rikki-Tikki
veel te onderzoeken en hij besloot dan
ook, dat hij in het huis zou blijven.
Op een dag ging Rikki-Tikki naar de
tuin om te kijken, of daar wat te be
leven viel. Rikki- Tikki hoorde uit de
struiken de klagende stemmen van Darzee
(het naaivogeltje ) en zijn wijfje. Darzee vertelde Rikki-Tikki,
dat een van zijn kinderen uit het nest was gevallen. Het kind
was door Nag de slang ( de grote zwarte cobra ) opgegeten.
Nag wist dat vosaapjes in zijn jachtgebied vroeg of laat de dood
van hem en zijn familie betekende. Hij wilde Rikki-Tikki uit de
weg ruimen.
Nag probeerde met zijn staart Rikki-Tikki een klap in zijn rug
te geven, maar deze wist de slag te ontwijken en sprong bij Nag
op de rug en beet hem in zijn nek. Rikki-Tikki beet niet hard
genoeg om Nag te doden. Nag en zijn vrouw gingen er snel vandoor.
Rikki-Tikki wist dat hij een jong vosaapje was en was daarom heel
tevreden dat hij de slag achter in de rug had kunnen ontwijken.
Dit schonk hem veel zelfvertrouwen.
Rikki-Tikki ging naar de bungalow terug.
Daar wilde Karait ( het kleine bruine slangetje ) Teddy aanvallen.
Rikki-Tikki werd hier woedend om. Hij sprong heen en weer en
zocht naar een goed plaatsje om toe te bijten. Opeens schoot
Karait opzij en Rikk-Tikki sprong nu over de slang heen. Zo vochten
zij nog een tijdje door.
Teddy had ondertussen zijn vader en moeder gewaarschuwd. De vader
van Teddy wilde met een stok Rikki-Tikki helpen, maar voor dat
hij bij de slang aankwam, was Karait iets te ver doorgeschoten.
Rikki-Tikki wipte op de rug van de slang en be<
dicht mogelijk bij de kop, dit verlamde de si;
Rikki-Tikki wilde de slang eerst opeten,
maar hij wist dat hij dan slaperig werd
en hij moest juist waakzaam blijven.
Nag was gevaarlijk.
Teddy's vader maakte Karait verder dood.
Rikki-Tikki had het leven van Teddy gered.
's Avonds bij het eten had hij wel dubbel
zo veel kunnen krijgen dan anders, maar
aldoor dacht hij aan Nag en Nagaina ( de
vrouw van Nag).
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Door deze twee slangen was het gevaarlijk bij de bungalow.
Toen het hele gezin sliep, ging Rikki-Tikki zijn gebruikelijke
nachtelijke rondgang door het huis maken. Hij kwam Chacundra ( de
muskietrat ) tegen en deze vertelde hem, dat hij op moest passen
voor de slangen. De slangen wilden het huis die nacht binnendringen.
De enige manier om het huis 's nachts binnen te dringen was door
de uitlaat van de badkamer.
In de badkamer van Teddy's ouders hoorde Rikki-Tikki, Nag en Nagaina
tegen elkaar fluisteren. Nagaina vertelde haar man, dat als er geen
mensen meer in het huis woonden, Rikki-Tikki wel weg moest gaan.
De tuin was dan weer voor hen alleen. Dit vond Nagaina nodig, want
ze had een nest met eieren,die elk moment uit konden komen en hun
kinderen hadden rust en ruimte nodig.
Nag moest van Nagaina naar binnen om de man te doden. De slangen
waren bang voor Rikki-Tikki en zij wilden geen jacht op hem maken.
Nag kronkelde de badkamer in en besloot daar te blijven, want de
man had misschien de stok nog bij zich, waarmee hij Karait gedood
had. Vfanneer de man 's morgens een bad ging nemen, had hij natuur
lijk geen stok bij zich.
Hij vertelde dit plan aan Nagaina en zij ging weg. Dit was een geluk
voor Rikki-Tikki, want twee slangen kon hij niet aan.
Toen Nag sliep ging Rikki-Tikki kijken waar hij de slang het best
kon aanvallen. Hij zag dat dit alleen de kop kon zijn en zodra hij
hem beet had, mocht hij niet meer loslaten.
Zo deed Rikki-Tikki het dan ook. Hij werd van links naar rechts
geslingerd. Net zo lang tot hij duizelig en geradbraakt was. Op
het moment dat hij bijna bewusteloos raakte, hoorde hij een gewel
dige knal. De vader van Teddy gewekt door het lawaai, had met zijn
geweer op nag geschoten.

De mensen waren geweldig blij met Rikki-Tikki, want dit keer had
hij hun het leven gered.
fs Morgens voelde Rikki-Tikki zich vrezelijk stijf, maar ook zeer
voidaan. Hij had alleen nog met Nagaina af te rekenen. Hij wist
dat deze taak nog zwaarder zou worden, dan die van de afgelopen
nacht. Hij besloot dan ook, voor hij het zou doen eerst met Darzee
te gaan praten.
In heel de tuin heerste een feeststemming, omdat Nag dood was.
Rikki-Tikki had een hoop geduld nodig om iedereen duidelijk te maken,
dat ze niet veilig zouden zijn zolang Nagaina nog leefde.
Darzee wist Rikki-Tikki te vertellen, dat de eieren van Nagaina
in het meloenenbed lagen.
Rikki-Tikki smeedde een plan en voerde het uit.
Darzee moest van Rikki-Tikki, Nagaina naar de andere kant van de
tuin lokken. Rikki-Tikki ging vervolgens naar het meloenenbed, dit
mocht niet gezien worden door Nagaina. Bij het nest aangekomen zag
Rikki-Tikki, dat hij geen dag te laat kwam, want de eieren stonden
op uit komen. Rikki-Tikki beet zo snel als hij kon de eieren open
en brak de ruggen van de jonge cobra's. Tenslotte waren er nog enkele
eieren over. Toen hoorde hij Darzee luid roepen, dat Nagaina op de
veranda van de bungalow was en dat ze wilde doden
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Met een ei in zijn bek rende hij
zo snel als hij kon naar de
veranda. Nagaina lag ingerold
op de mat bij Teddy's stoel, zij
wilde net Teddy aanvallen toen
Rikki-Tikki eraan kwam.
Rikki-Tikki riep:'1 Keer je om Nagaina,
keer je ora en vecht." Nagaina deed dit niet,
ze zei:" Rikki-Tikki kijk naar je vrienden,
ze zitten stil en zijn wit, ze zijn bang, ze durven niet te bewegen,
als jij een stap dichterbij komt, dan bijt ik.H
Rikki-Tikki zei tegen Nagaina,dat ze naar haar eieren moest gaan
kijken. De grote slang keerde zich om en zag het ei op de veranda.
Rikki-Tikki vertelde haar, dat dit het laatste ei uit het nest was.
Nagaina vergat alles vanwege dit ene ei. Teddy's vader maakte van
dit moment gebruik om Teddy in veiligheid te brengen.
Rikki-Tikki ging op vier poten tegelijk op en neer springen en ver
telde Nagaina, dat hij Nag had gedood. Hij daagde Nagaina uit om
met hem te vechten. Nagaina zag in, dat ze de kans om Teddy te doden
vergeten kon. Het ei lag tussen Rikki-Tikki zijn poten en dit wilde
Nagaina hebben. Ze smeekte Rikki-Tikki het ei terug te geven en be—
loofde dat zij dan zou weggaan. Maar dat geloofde Rikki-Tikki niet.
Rikki-Tikki bleef heen en weer springen net buiten het bereik van
Nagaina. De man haalde ondertussen zijn geweer.
Nagaina trok zich samen en schoot naar Rikki-Tikki. Rikki-Tikki
sprong hoog op en achteruit. Nagaina sloeg met een plof op de mat
en rolde zich weer als een horlogeveer in elkaar.
Rikki-Tikki ging in een kring dansen om achter haar te komen en
Nagaina keerde zich om, om kop tegen kop te blijven. Rikki-Tikki
was het ei vergeten en centimeter na centimeter schoof Nagaina er
naar toe. Toen Rikki-Tikki even op adem wilde komen, nam Nagaina het
ei in haar bek en ging er zeer snel vandoor. Rikki-Tikki ging er
achter aan. Rikki-Tikki wist, dat hij haar moest vangen,anders begon
al de ellende opnieuw.
Nagaina schoot door het gras op het nest van Darzee af. Darzee was
een dwaas triomflied aan het zingen. Zijn wijfje was echter slimmer.
Ze vloog uit haar nest en sloeg met haar vleugels om Nagaina haar kop.
Nagaina moest hierdoor iets vertragen en dit gaf Rikki-Tikki de kans
om vlak achter haar te komen.
Toen dook ze plotseling weg in het rattenhol, waar zij woonde. De
tandjes van Rikki-Tikki klapten toe op haar staart en hij schoot met
haar mee naar beneden. Het was erg donker in het hoi.
Iedereen dacht toen, dat Nagaina Rikk-Tikki
zou doden en ze gingen klaagliederen
zingen.
Maar opeens kwam Rikki-Tikki weer
uit het hoi. Hij vertelde de dieren
in de tuin, dat Nagaina dood was. J^
Iedereen in de tuin was nu veilig.
Rikki-Tikki viel op het gras inslaap. Hij sliep de hele dag, zo moe
was hij. Die avond at Rikki-Tikki al het lekkers wat hij kreeg op.
Rikki-Tikki mocht trots zijn op zich zelf. Hij werd echter niet
verwaand. Hij bleef de tuin bewaken, zoals alleen vosaapjes dat kunnen,
met sprong en beet.
Geen cobra, die het waagde binnen de muren van de tuin, zijn kop te
vertonen.

STUNTENbjideTROEP

twee groepjes;
rechts overleggen ze nog
| links al daden, het
slachtoffer klirat met
"doodsangst" op het gelaat de piramide op....

let op
h e t s l a c h t o ff e r b e s e f t
nu in welke benarde
positie hij verkeerd
en trekt de aandacht
van het rechtse groep
je

verbijstering staat te
lezen op de gezichten.
het slachtoffer stort
zich medogenloos in de
afgrond
wat hij daar vond drukten wij af op de achter
kant van dit nummer.

EH, AANGENAAM \

Ik ben Philip Weber, 20 jaar en sinds februari van dit jaar
"werkzaam" als assistent-verkennersleider.
Daarvoor was ik sinds September 1979 assistent-welpenleider bij Brownsea.
Bij de verkennersleiding ben ik tevens administrateur en archivaris
(oftewel papier-o-fiel) .
Zo, dat was even een formaliteit. En dan nu
Basiscursus.
Een basiscursus is verplicht voor elke (nieuwe) leid(st)er alvorens een
erkenning kan worden aangevraagd bij Scouting Nederland.
Zo'n cursus duurt twee weekenden en heeft tot doel om de leid(st)ers zich
te laten verdiepen in doel en methode van het"spel van verkennen" en de
positie van de leid(st)er daarin.
Deelnemers namens de verkennersleiding van Brownsea waren: Vaandrig Emile,
Vaandrig John en ondergetekende.
Alleen het woord al (cursus) vervulde mij enigszins met achterdocht, zo in
de trend van: "dat wordt met de neus in de boeken". (Bijna) niets van dit
alles, o.k. er kwamen wat stencils en mappen aan te mas maar dat was te
overleven.
Het meest werd er echter gediscussieerd over onderwerpen als: programma"s,
patrouille systeem, taken van de leiding enz. Woorden als "communicatiestoornis, centraal houden en evaluatie" werden te pas en te onpas gebruikt.
(Als je b.v. vaandrig Emile het woord "subgroepje" in z'n oor fluistert,
slaat hij je gegarandeerd uit pure ergernis tegen Moeder Aarde.)
Maar alle stomheid op een houtje, we hebben er ons prima vermaakt en er
bovendien nog veel opgestoken ook, wat echter niet wil zeggen dat we nu
"volleerde" verkennersleiders zijn.
Zeker niet, maar het geeft een bepaalde ondergrond (aangenomen mag worden
dat hier de term "basiscursus" uit voortvloeit) om ons verder te bekwamen
in het leidersschap.
Vader Tijd zal dat leren
Met vriendelijke Padvindersgroeten,
namens de cursisten,
vaandrig, administrateur en archivaris
Philip.
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Kamperen, dat moet je leren

De charme van primitief kamperen.

ANWB
organiseert
proefkampen
Ook dit jaar organi
seert de ANWB weer
landgoedkampen en
proefkampeervakanties.
De landgoed-weekendkampen beginnen al in de
paasvakantie.
Ze zijn gericht op het
„ruige kamperen, zonder
de voorzieningen, die men
op gewone campings aantreft, maar in ieder geval
is goed drinkwater en
eenvoudig sanitair be
schikbaar. In de schoolvakantieperiode zijn er
landgoedwerkkampen
van veertien dagen.

Uit: Het Vrije Volk

Van de deelnemers wordt ver
wacht, dat ze nu en dan de han
den uit de mouwen steken om
allerlei karweitjes op te knappen om de landgoederen in goe
de staat te houden. Dat kan varieren van het wieden van gras,
het kappen van dode boomtakken, tot het schoonhouden van
een pad.
Men kampeert op vaak unieke
plekjes; de kleine kinderen
kunnen spelen in gebieden,
waar vaak wild te zien is en de
ouders en oudere kinderen kun
nen bijdragen aan het natuurbehoud. Tijdens de weekendkampen wordt alleen op zater
dag gewerkt en is de zondag bestemd voor ontspanning.
Wie nog nooit gekampeerd
heeft zou kunnen deelnemen
aan een van de vele proefkam
peervakanties, die de ANWB or
ganiseert op het eigen terrein in
het Larserbos in oostelijk Fie-

CAMPINGMATRASJE

voland. Deze kampen zijn be
doeld voor degenen, die overwegen ooit eens een eigen kampeeruitrusting aan te schaffen,
maar nog niet goed weten hoe
een en ander „reilt en zeilt".
De ANWB zorgt voor tenten
en kampeeruitrustingen en na
veertien dagen proefkamperen
kan men beslissen of het zin
heeft zelf spullen aan te schaf
fen.
Wanneer het kamperen u bevalt kunt u rustig nagaan, welke
uitrusting bij uw situatie past,
want tijdens de kampen is er
keuze uit vele mogelijkheden.
Deskundigen leren de deelne
mers diverse tenttypen op te
zetten en geven adviezen voor
het graven van gootjes tijdens
regenbuien en koken op primitieve apparatuur.
Proefkampeervakanties wor
den georganiseerd in de periode
5 juli tot 16 augustus. Brochures
met nadere informatie over bei
de soorten kampen liggen klaar
bij de ANWB-kantoren. waar
men ook terecht kan voor infor
matie over fiets- en rugzaktochten. zeilvakanties en vogelweekends in eigen land.

Sinds kort is in sport- en kampeerzaken dit nieuwe
camping-matrasje te koop, dat slechts drie ons weegt
en sterk kou en vochtwerend is: de Compact O-Mat.
In opgerolde toestand past deze kampeermat gemakkelijk in elke rugzak (prijs f 29,50 en in een zwaardere
uitvoering f 49,50).

*

#

*

A

allei ollander
"Wat hette gij nauw op g'n Pattatteke zitt'n"
"alweer een kraampverslaagske".
Toen wie uet Rotterdam vertrokk'n, vertrokk'n wie uet Rotterdam.
Wie giengen naar den Lesse ien die Ardenn'n. Den erste dage lierden
wie eenige boatvaort technigen. (Kano-technieken) vaan een vaan die
besten peddelmaan. Hie lierde ons beivoarbeeld de 1 mark 10 en den
Boogslaag. Den volgende dage wierden wie daar eene kelere wekker
vaan Emile wakker gemaakt. Na den gebruikelijke ritueelen giengen
wie den Lesse stroomafwerts vaanaf de kraampeerplots. Na wat dollen
ien het waoter kwaamen wie bie ener kraampeerplaats genaamd Paradise
Hier zaogen wie 4 Vlaomingen 2 twee persoons twee punt boaten ien het
waoter doen.
Wie stopten bie ene brug om te eten. Den Vlaomingen kwaomen laangs ons
heen.Een luttel kwartierke laoter giengen wie ook.50.000 cm laoter
zaogen wie nog maor een tweepersoons tweepuntboat. Den Vlamingen daachten dat den tweeden was gezonken bie den plekke waor zie was omgeslagen en zochten met den peddel.
Rob den Vieking een vaan onze
boatvaartgroep sloeg om toen
hie in taakken verwaord
raakte. Super Jan pakte den
peddel van Rob den Vieking
en dreef wat verder naor bene
den. Super Jan zag daor den twee-
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den tweepersoons twee puntboat, deze zatgeklemd tussen twee
boomen. Emile hoorde dat en gieng er diereet naor toe. Theo
Help Ibb den Vieking met leeghoozen van zien tweepuntboat.
Emile trachtte
den tweepuntboat
leeg te hozen maor
dit gelukte niet.
Theo kwam met een
touw en maokte dit
vast en hoosde met
Emile den tweepunt
boat leeg. Na dit
Super Jan in de bocht

wierp Emile het touw
naar Super Super Andre

en deze gaf dit touw aon den Vlaomingen. Even later giengen wie verder
maor dit was een saai stuk. Den Vlaomingen kwaomen weder gelijk met ons.
Dan kwaomen wie bie ene waoterval. Emile gieng dezen af. Theo die zocht
een makkelijker stuk waor Super Jan ook gebruik vaon maokte. Super
Super Andre en Rob den Vieking hadden den moed niet meer om dit ook te
doen en giengen naor den kant.
(Hier volgt het relaas van Super Jan).
Ik stortte mezelve in den afgrond en behierste het waoteroppervlaak.
Het waoter had geen schein van kaans.
Den Vlaomingen probeerden dit ook maor sloegen weder om. En wie redden
den tweepuntboat nog eenmaal.
Na wat do11en
en filmshots
boden den
Vlaomingen
ons wat te
drienken aon.
Emile nam een
pinteke. Rob
den Vieking
ook en Super
Super Andre
naom een glaas limonade. Laoter naomen zie nog eenmaal hetzelfde.
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Fotobureou C. Kramer
Foto'/ voor Reclame
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Grof/s toegang, elke dag~
van 10 tot 5 uur, op
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zondag en feestdagen
van 11 tot 5.

Onze adverteerders steunen ons
groepsblad en daarmee ook
onze groep.
Het zou leuk zijn als U bij
gelegenheid ook eens aan hen
zou willen denken.

Ook voor de jeugd:
van DAMP Haarverzorolng
Noorderhavenkade 97
Tel. 010 -661092
Rotte rdam-3004

Tevens voor toiletartikelen

- 3 -

Toen zie vertrokken was Rob den Vieking wat licht in het hoofd,
daar hie daorvoor niks gegeten hette. Maor dit gieng wel weer
beter na een paor minuten. Den volgenden dage (den rest herhaolen
wie niet waant dat is hetzelfde als gisteren). behalve dit:
tegen een uur of negen kwaomen den rest vaan den leiding terug
vaan hun kraampeerplaots in Wiltz Luxembourg.
Vaandaag giengen wie vaanaaf Wanlin naor den kraampeerplaots. Toen
wie aankwaomen ien Wanlin zaogen wie een slalom parcours en verscheidene tweepuntboatvaortvereenigiengen (waaronder den Rotterdamse Kano
Club). Na wat stroomversnellinkies en wat dollen ien het waoter sloeg
opeens Super Jan om. Na heel lang onder waoter te zijn geweest kwaom
ie gelukkig boaven. Emile sloeg ook om toen hie den peddel vaan
Super Jan probeerde te pakken. Maor die wiest zich te redden met een
welgeleerde slaog. Bie onze aankomst zaogen wie de rest vaan den leiding
waachten.
Des avonds maokten wie een laange wande
ling over een spookspoor .:iNa een korte
rust in een taverne ontstond er een kopgroep vaan vijf waaronder Super Jan,
Rob den Vieking en Super Super Andre
en een achterblijversgroep vaan drie.
Wie kwaomen om een uur of haalf een aon
/fP^N

en wouden een pinteke pakken, maor alles
waos gesloten en toen giengen wie maor
naor den tent terug en maokten wat instaant fruitsaap. Tegen half twee gien
gen wie naor bed. Des morgens den volgenden dag zouden Emile en Theo
gaon tweepuntboatvaoren op den Midden of Boven Lesse (daat weet iek
niet meer zo precies). Maor dit gieng niet door want het had gevroren
des nachts. Daarom giengen wie alles ienpakken en verlieten den kraam
peerplaots om een uur.
Wie kwaomen om 4 uur op den Kanaalweg aon.
Verklaringen: Vlaomingen: inwoners van N.Belgie; tweepuntboat: Kano;
pinteke: pilsje; peddelmaan fanatiek kanovaarder;

Door drie Vlaomingen geschreven.

r i t i t f t i
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IMPORT - EXPORT

SEIKO

PIERRO

LARO

Gouden en Zilveren Sieraden
D E S I R E E Ve r l o v i n g s r i n g e n

Zeer grote collectie horloges
en stijlklokken
Ook Uw adres voor
Relatiegeschenken

BOB LANGENDAM
J uwe lier
Steeds iets voordeliger en
graag tot ziens!

Stadhoudersweg 105
Te l . 6 5 3 4 0 0
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Uit: Stip

Op 30 april krijgen we een nieuwe
koningin. Dat hebben jullie na
tuurlijk allemaal al gehoord. Op
die dag treedt Koningin Juliana
af. Haar oudste dochter, Prinses
Beatrix, volgt haar op.
Koningin Juliana, die we na 30
april weer Prinses Juliana noe
men, heeft heel erg veel voor ons
land gedaan. Maar ook voor
Scouting in Nederland heeft ze
een belangrijke rol gespeeld. Ze
was onder andere beschermvrouwe van het Nederlandse Pad
vindsters Gilde. Movavedo, zoals
de padvindsters haar noemden,
was bij veel Scouting-activiteiten
aanwezig en verrichtte ook de
opening van het landelijk bureau
in Amersfoort. Namens alle ka
bouters en welpen zegt 'STIP':
Majesteit, u was altijd een hele
lieve koningin. Hartstikke bedankt
voor alles.
Prinses Beatrix heeft net als haar
moeder ook veel belangstelling
voor Scouting gehad en is vroe
ger zelf waterpadvindster ge
weest. Ook toen ze zelf geen lid
van Scouting meer was heeft
Prinses Beatrix veel interesse getoond voor belangrijke gebeurtenissen van Scouting en andere
jeugdverenigingen. Zo was ze bij
voorbeeld bij de Scout In (bijeenkomst van leiders en leidsters van
Scouting Nederland) en bij de bijeenkomst, die het Jaar van het
Kind afsloot. Ook heeft ze veel
werk gedaan voor het Nationaal
Jeugd Fonds.
Nu wordt Prinses Beatrix konin
gin. Dat is een hele moeilijke
baan. Want een echte koningin
heeft het lang niet zo gemakkelijk
als koninginnen en prinsessen in
sprookjes. Daarom zeggen we te
gen haar: Veel sterkte en succes
en we hopen, dat u net zo'n fijne
koningin wordt als uw moeder.
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De f ietsoloog

Drie eenvoudige vraag jes
over het stuur
Uit: De "Vogel" vrije fietser

Toen ene heer Kessler in 1760 twee karrewielen nam, die door een balk met
elkaar verbond en daar schrijlings op ging zitten, had hij een fiets. Een loopfiets, een soort autoped met een zitje. Maar zonder stuur, waarmee we van
daag de dag het voorwiel een andere kant laten uitgaan dan het achterwiel zou
wiilen.
Hoe zit dat stuur in de fiets? Als er speling in zit, kun je die er dan zelf uit ha
len? En als je het hoger wilt hebben,
hoe moet dat dan? Vraag jes met een
vrij eenvoudig antwoord. Je moet het
alleen even weten, en daar gaan we
wat aan doen.

Bibhbenbubhb
In het frame draait de voorvork. Op de
twee vorkeinden zit de 'steel', in vaktermen: vorkbuisof binnenbalhoofdbuis
(bibhb). Het ligt voor de hand dat er
behalve een binnenbalhoofdbuis ook
wel een bu/fenbalhoofdbuis zal zijn.
Klopt! Die is onderdeel van het frame.
De bibhb draait in de bubhb op twee
kogellagers, het balhoofdstel. Die twee
lagers zijn van het cup-en-conus-type.
balhoofdmoer
conus
kogeltjes
*>-cup
bibhb

Bij trouwe lezertjes vindt nu de aha-belevenis plaats, want cup en conus wa
ren zij twee nummers geleden ook al
tegengekomen, namelijk bij de wiellagers. En daar bleek dat je speling gemakkelijk kan opheffen door de conus
wat te verdraaien na eerst een borgmoer los te draaien. Zo ook hier. Als je
stuurspeling constateert (doordat je
een schokje voelt bij het optillen van de
fiets bij het stuur), dan moet je de balhoofdmoerlosdraaien. Dat is de eerste
moer die je tegenkomt, als je vanaf het
stuur naar beneden naar de vork gaat.
Is de balhoofdmoer los, dan merk je ,
dat ook de lamphaak loszit. Gemakkeiijk om te weten, als de koplamp scheef
zit en niet zomaar rechtgezet kan
worden.
Maar we waren bezig met stuurspeling.
Daarvoor moet de moer dus 66k los,
dan kun je de lamphaak omhoog
schuiven en de zogeheten bovenbalhoofdconus verdraaien, als het goed is
met de hand. Aandraaien (rechtsom)
tot het stuur vast zit (zwaar draait) en
dan een kwart slag terug. Daarna even
proberen; fiets met het voorwiel van de
grond optillen en kijken of het stuur
vanzelf naar links of rechts valt. Zo ja:
kijken of nu ook de speling er uit is. Zo
nee, de conus nog wat verder los
draaien.

Net een keilbout
bubhb
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Het stuur zelf zit met 6e stuurpenbuis
in de binnenbalhoofdbuis geklemd. Je
kunt het losmaken door de (expander-)bout, die in het midden van het
stuur zit, een paar slagen los te draaien
en hem dan een tik op z'n kop te geven.
Liefst met een houten hamer, terwijl je
een plankje op de bout houdt waar je
de klap op laat komen. De bout zakt
daardoor een eindje naar beneden en
neemt intussen de expanderkegel mee
die in de stuurpenbuis zit, en die er
voor zorgt dat de stuurpenbuis in de
bibhb klemt. Aan de onderkant is de
stuurpenbuis namelijk een eindje in de
lengterichting ingezaagd. De bouttrekt
de kegel als een wig tussen de twee

expanderbout

stuurpenbuis

expanderkegel

helften van de buis naar boven. Die zet
ten daardoor uit en klemmen in de
bibhb. Voor wie het wat zegt: het is net
een keilbout.
Tik je nu de bout en de kegel naar be
neden, dan klemt de stuurpenbuis ook
niet meer in de bibhb en het stuur zit
los. Je kunt het rechtzetten als het
scheef staat, of het, al heen en weer
draaiend, hoger of lager zetten. Als
juiste hoogte van het stuur wordt vaak
de zadelhoogte aangehouden, althans
voor de wat sportievere fiets.
Gerrit Muijlwijk

/S^j,

Wanneer U goederen uit verre landen
ontvangt, of ernaar toe verzendt zoudt
U Multi-Terminals Rotterdam moeten
kennen

Waarom? Omdat wij containerschepen,
semi-containerschepen, conventionele schepen en
rij-op - rij-afschepen behandelen. Een aantal aan
diep vaarwater gelegen kades in het
Waalhavengebied te Rotterdam staat daarvoor
ter beschikking.
Een volledig geautomatiseerde containerterminal
met een jaarlijkse capaciteit van 300.000
containers, een container-overlaadstation, een
pier voor de behandeling van conventionele en
gecontaineriseerde lading, voor zware lading,
voorzien van kranen met een grote capaciteit,
drie rij-op - rij-afsteigers, geven onze
onderneming een grote flexibiliteit.
Voldoende ruimte voor alle typen vrachtschepen
biedt in de praktijk grote voordelen. Alle kades
zijn voorzien van spooraansluitingen.

Opslagcapaciteit, zowel overdekt als in de open
lucht, is aanwezig.
Onze bedrijven zijn gemakkelijk bereikbaar. In
Rotterdam vindt het internationale
scheepvaartverkeer aansluiting op de
inter-Europese transportwegen.
Onze lange traditie op het gebied van een
efficiente dienstverlening in Rotterdam staat
borg voor betrouwbaarheid. Door het erkennen
van de waarde van samenwerking tussen
bedrijfsleiding en medewerkers heerst er een
stabiel arbeidsklimaat.
Multi-Terminals biedt de havenfaciliteiten,
de overslag en opslagcapaciteit die U nodig
heeft. Een plaats, die ideaal is voor zowel
Europese als overzeese opdrachtgevers. Nu en
in de toekomst.

J§$>\ Multi Terminals
ry§& Rotterdam
Voor verdere informatie kunt U zich wenden tot: Multi-Terminals Rotterdam bv, Postbus 5584, 3008 AN Rotterdam. Telefoon (010) 302922,
Telex 28314 (Multi nl). Telegrammen ..Multistow Rotterdam".
Werkmaatschappijen: Multi-Terminals Waalhaven bv. Rotterdam - Telex 28224 (Stow nl)
Multi-Terminals Unitcentre bv. Rotterdam. Telex 28014 (uccom nl)
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PFIOGRAMMA'S
bekijk ze!
zaterdag 19 april

Horde
Troep
G-roep

••
••
:

Hordeochtend
Patrouille- /Bakswedstrijden
Sint Joris "Viering

maandag 21 april

Best.

•

Ve r g a d e r i n g - I n t e r i m bestuur -

zaterdag 26 april

Horde

•
•

Nestwedstrijden
Troepweekend
plaats: Scoutcentrum - Capelle
nadere info volgt

Troep

zondag 27 april

Troep

••

Troepweekend

zaterdag 3 mei

Horde

•

Finale nestwedstrijden

Troep

•

plaats: Scoutcentrum — Capelle
aanvang: 10.30 uur
Troepmiddag
Finale nestwedstrijden
einde: 15.30 uur

zondag 4 mei
dinsdag

6 mei

Distr

Ve r g a d e r i n g - D i s t r i c t s r a a d -

woensdag

7 mei

Staf

Vergadering - Groepsraad -

zaterdag

10 mei

Horde
Troep

zaterdag

17 mei

Troepmiddag (voorbereiding ZK)

Horde
Troep

Special Pack Meeting (Thema)
Pinksterkamp Kader - GEEN TROEP

vrijdag

23 mei

Troep

zaterdag

24 mei

Horde
Iroep

Pinksterkamp Kader

zondag

25 mei

Troep

Pinksterkamp Kader

maandag

26 mei

Troep

Pinksterkamp Kader
nadere info volgt

- GEEN TROEP -
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STICHTING

SCOUTING ROTTERDAM WEST
POSTBUS
658
TERREIN
3000 AR ROTTERDAM
GROEPSVOORZITTER

STICHTINGSVOORZrriifa!R
B.A. Ravesloot
Gouvernestraat 143
3014 PM Rotterdam
tel. 010-363678

PENNINGMEESTER

VERKENNERST.TCTniNG
Fred Barendregt
Gijsingstraat 76
3026 RP Rotterdam
tel. 010-760352

ROWANS

Alex Smits
Navanderstraat 11
3039 VL Rotterdam
tel. 010-667626
WELPENLEIDING
Akela Kleijn
Stadhouderweg 143 a
3039 EH Rotterdam
tel. 010-656807

K A N A A LW E G

P. de Vogel
Bilderdijkstraat 55
2951 TD Alblasserdam
tel. 01859-4484

Ruud Bergmans
v. Heukelomstraat 38
3067 PJ Rotterdam
tel. 010-203404

Chil Bennink
Hammarskjoldplaats 68
3069 RC Rotterdam

Gerard v.d. Ende
Lindesingel 128
3053 JN Rotterdam

tel. 010-206212

tel. 010-227654

REDAKTIE KUDU

FINANCIEN KUDU
Brownsea "Groepsblad"
Schuttersveld 8
2924 XL Krimpen a/d IJS.

Brownseagroep 66
Postbus 658
3000 AR Rotterdam

giro 3950520

t.a.v. Dhr. v. Dijk

Welpen (8-11 jaar)

Verkenners (11-15 jaar)

Kanaalweg 88

Kanaalweg 80
Zaterdag 14.00-17.00 uur

Rowans (15-18 jaar)
Daltonlaan ..

Peter Konijnenburg
Schuttersveld 8
2924 XL Krimpen a/d Us.
tel. 01807-14271

SECR. STICHTING

BIJEENKCMSTEN;

Zaterdag 10.00-12.00 uur

Zaterdag 13.00-16.00 uur

KONTRIBUTIE;
Welpen; / 12,50 per maand. Verkenners, Rowans en Staf; / 13,50 per maand.
S.v.p. per autcmatische overschrilving te storten op ; Giro 3632234
t.n.v. Penm. Brownseagr-.
Bilderdijkstraat 55
2951 TD Alblasserdam
o.v.v. "Kontributie".
SCOUT SHOP

BURO SCOUTING R.DAM

Heemraadsingel 129
3022 CD Rotterdam
tel. 010-772395

Heemraadsingel 129
3022 CD Rotterdam
tel. 010-775113

Openingstijden:
Maandag ; 13.00-17.30 u
19.00-21.00 u
Dinsdag t/m
Vrijdag : 10.00-17.30 u
Zaterdag ; 9.00-12.00 u
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