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Die jongens van de hoek
moeten zo nodig iedere avond
rondjes knetteren
op hun brommers.
Ran ik daar nou wat van zeggen?

Nederlandse Stichting Geluidhinder
Postbus 381, 2600 AJDelft,
tel. 015-562723

Laten we zacht zijn voor elkaar

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

redactie
De Kudu ?...... Mee, die wordt niet gelezen I,
is het idee van de staf altijd geweest.
Men weet gewoon zeker dat de staf bijna de enige is die
het blad leest.
In gesprekken met diverse lezers kon ik echter afgelopen
weken toch konstateren dat het tegenover gestelde waar
moet zijn.
Zowaar werden er zelfs vragen betreffende de inhoud ge
steld op de afgelopen ouderavond. Bravo, bravo I
^ " Het doel was immers (en is nog steeds) het kweken van
een breed lezersaanbod; veel verschillende onderwerpen dus.
Dienen we ons nu;te gaan beraden of het "geeltje" nog wel
gelezen wordt door welpen, verkenners en rowans ??
Dit hangt eigenlijk van jullie zelf af, mannenbroeders.
• t Is nog steeds .iullie blad.
Kijk, als jij eens een artikeltje of verslagje schrijft
wordt dit gewoon gelezen door de anderen. Dan kan je ook
verwachten dat een andere jongen eens wat schrijft.
Andre*, Edwin en Berend-Jan . . • • Prima zo.
Het was me trouwens m'n nummertje wel zeg; een flink ver
slag van de ouderavond met hier en daar tussen de regels
door heel wat tekens aan de wand. Natuurlijk vormt het
"v zomerkamp-ver slag van de horde een knap aandeel van dit
nummer.
Overigens, het kader van de verkenners (PL's en APL's) dat
in het "herfst-weekend" naar Luxemburg is geweest, schijnt
met een smeuSg logboek teruggekomen te zijn. Voor het vol
gende nummer natuurlijk.
0 ja, tussentijds is bijna de volledige staf naar de ScoutInn geweest (een manif esta tie voor alle in Scouting Nederland
leidinggevenden). Met z'n zeventienen gingen we er naar toe
• ..... en kwamen ook weer terug, echter zonder stukkie
kopy. Jammer, jammer, want het was erg mooi.
Nu de welpenleiding besloten heeft het spelaanbod voor de
horde drastisch te gaan veranderen kunnen we hopelijk ook
daar in het volgende nummer wat over lezen.
Nummer 35 alweer. Tot dan.
Peter Konijnenburg

Reklame
via vlaggen
parasols,
spandoeken
of T-shirts?
Bel Bingham...!

Bijscholing
vrijwilligers
ROTTERDAM - Speciaal
voor vrijwiHigers in het buurt*
en speeltulnwerk worden dit
jaar gratis cursussen gegeven.
Dese worden georganiseerd
door de Rotterdamse eentrale
van het buurt en speeltuinwerk;
de BSW.
Op 25 oktober start de cursus
vergader- en verenigingstech-<
niek. Hier komen aan de orde:
hpe funktioneert een vereniging
het beste? En welke taken moe
ten er vervuld worden? Deze
cursus is behalve voor bestuurders bestemd voor iedere mede
werker.
Ook in oktober begint een
cursus lay-out Hier komen
druktechnieken en praktische
zaken die te maken hebben met
het maken van een drukwerk
aan de orde. Aanvang 8 oktober.
In januari tenslotte begint de
cursus verenigingsfinancien,
bestemd voor penningmeesters.
Omdat verschillende voorberei
dingen getroffen moeten wor
den, is het zaak tijdig in te
schrijven. Inlichtingen BSWJoubertstraat 67 A. teL 863355.

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.

•fl BINGHAM
._ VERKOOP

Hoofdkantoor
Schiedam
3116 CG Schiedam,
Warande 12
3100 AB Schiedam,
Postbus 50,
tel. 010-730100,
telex 23632
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Zeer velen van jullie heb ik reeds leren kennen in mijn vroegere
functie als Akela en na een jaar van non-actief zijn heb ik het
groepsvoorzittersschap op mij genomen. Door drukke werkzaamheden
en huwelijk heeft de vorige groepsvoorzitter, Theo van Liempt,
zich terug moeten trekken en langs deze weg wil ik hem heel hartelijk danken voor de jarenlange inzet, eerst als hopman en later
als groepsvoorzitter, waarbij hij zeer veel tijd en energie aan
de Brownsea heeft geschonken.
Op het ogenblik maakt de Brownsea een zeer aparte opbouwfase door.
In de afgelopen maanden heeft bijna de gehele oude leiding moeten
bedanken voor een leidersfunctie, gelukkig blijven ze wel ons
helpen met raad en daad en hierdoor heeft het leidersteam een
enorme verjonging ondergaan. De Brownsea kan zich gelukkig prijzen,
dat de opengevallen plaatsen zonder meer opgevuld konden worden
door jongeren, hoewel het hun aan lange ervaring ontbreekt. Aan
enthousiasme echter niet.
Verder wordt op landelijk niveau zwaar gedokterd aan het spelaanbod
en de visie van scouting, deze worden geheel aangepast aan de moderne educatieve spelopvattingen, waarbij van de leiding veel aanpassing,
overpeinzingen, initiatieven en helaas ook veel vergaderingen verlangd,
worden.
En tenslotte hebben we onze huisvestingsproblemen. Zoals u alien weet
heeft de Brownsea vier clubhuizen en twee hiervan moeten heel erg
dringend vernieuwd worden. In het begin van dit jaar hebben we een
speciale subsidie gekregen van ongeveer 20.000 gulden. Verder had
de Brownsea gespaard ongeveer 10.000 gulden. Voor deze bedragen
gaan we gedeeltelijk vernieuwen en herbouwen. Er is reeds een oude
houten supermarkt aangekocht voor zo'n kleine 20.000 gulden en op
het ogenblik zijn de plannen al in een vergevorderd stadium. We zijn
al bezig met het egaliseren van de grond. In november hopen we het
gebouw glas- en waterdicht te hebben, zodat we tijdens de winter het
binnengedeelte af kunnen maken. Hiervoor hebben we iedereen maar echt
ook iedereen heel hard nodig, die Brownsea een warm hart toedraagt.
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Het zou niet juist zijn, als de leiding ook dit karwei nog eens
erbij deed, want die hebben het druk genoeg met het spelaanbod.
Er hebben zich al enkele mensen gemeld, maar nog niet voldoende
Iedereen is welkom om te helpen. Zeg niet van: "Ik kan nog geen
spijker vasthouden", want iemand met twee linkerhanden kan zich
nog zeer verdienstelijk maken.
Dus de belangrijkste vraag is:
"WIE HELPT BROWNSEA BOUWEN".
Met vriendelijke padvindersgroeten,
Alex Smits
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ER IS IEMAND VERGIFTIGD?
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.

Direct naar het ziekenhuis. Bij bijtend gif
dwingen met water tespoelen en dit uit te
spuwen. Dan water te drinken geven
(bijtend gif brandt, moet dus worden
verdund). Neem de verpakking van het
ingenomen produkt mee naar het ziekenhuis.

NLEVEN
HEBJE
ZO GERED.

Aangeboden door dit blad in samenwerking met de Stichting Ide&le Reclame SIRE
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Openingsmiddag van de Brownsea.
Het begon om twee uur,
na het hijsen van de vlag werden er
lootjes uitgedeeld, op deze lootjes stond
bij welke groep je hoorde
elke groep begon bij een onderdeel
Nu we het toch over onderdelen hebben
zal ik even zeggen welke onderdelen er
allemaal waren, ten eerste een heel
leuk maar vies speeltje, je moest
dan op een balk gaan zitten met een
bak water er onder en met een zak
je tegenstander er af slaan
Een tweede speeltje was met banden,
deze banden moest je over een paal
werpen en er weer met een ladder
er afhalen en weer terug, en dan
weer tot de tijd op was.
En er was frisbee gooien, hindernisbaan,
zakken lopen, paalwerpen, ruikspeel,
trefbal, touwtrekken en nog een speel
vond ik toch het leukste, dat was
pannekoeken bakken, want je moest
ze heel hoog de lucht in gooien
en dat ging wel eens verkeert.
Maar we lieten de moed niet in onze
schoenen zakken
en na dat alles te hebben geprobeerd
mochten we ze nog op eten ook, met
gras en alles er doorheen smaakte
het toch nog wel lekker.
En bij het neerhalen van de vlag
kregen we de uitslag die natuurlijk
enorm spannend was.
Maar de winnaars van die dag waren
;roep 2.

CAy\c\v~c vA^Ca

M E U B E L FA B R I E K

J. G. PLANKEN B.V.
GESPECIALISEERD IN EXCLUSIEF
MEUBILAIR, BETIMMERINGEN,
BALIES, PLAFONDS, ETC., ETC.

Ook speciaal STOFFEERWERK, TAPIJTEN,
GORDIJNEN en WANDBEKLEDING
worden door ons verzorgd.
VRAAGT VRIJBLIJVEND OFFERTE

JAFFADWARSSTRAAT 27-29 ROTTERDAM
TEL 010 - 52 03 23 NA 18.00 UUR 01820 - 1 59 46

F. F. H U N I A
Handelsonderneming B.V.

Onze adverteerders steunen ons
groepsblad en daarmee ook
onze groep.

Exclusieve
relatie
geschen ken

RELATIE/ GOODWILL
JUBILEUM GESCHENKEN
voor bedrijf en Industrie

Het zou leuk zijn als U bij ^
gelegenheid ook eens aan hen
zou willen denken.

Ook voor de jeugd:
van

D A M 's

Haarwrzorging

Noorderhavenkade 97
Tel. 010 -661092
Rotterdam-3004

010 - 65 29 55
Ungerplein 14
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Rotterdam

ook voor Toiletartikelen
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A DRUKKERIJ

Fotobureou C. Kramer

4*X%t Van Veen & Scheffers B.V.

Fete'/ veer Reclame
/eheepveort
indu/trle
ftrchltcctuur -

Het adres voor:
KOPIEERWERK, zowel voor grote als
kleine oplagen.
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HUWELIJKSKAARTEN.
GEBOORTEKAARTJES.

-/Grevendljkuial 82
3014 EH Rotterdam

VISITEKAARTJES.

tel. OIO-366864
010-362021
OI807-I3574

FOLDERS, ook uitgevoerd in meerkleurendruk.
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B R I E F PA P I E R .
ENVELOPPEN.

<K

VLAGGEMANSTRAAT 5,
3038 LA ROTTERDAM,
TELEFOON 010 ■ 66 17 03.

MAZIJKS BOEKHANDEL
SCHIEWEG 41
ROTTERDAM
tel. 010-667356

Adviezen voor het inrichten
van
Uw
interieur

binnenlandse en buitenlandse
boeken • pockets
tijdschriiten
kantoorartikelen
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Westersingel 8
3014 GM Rotterdam
Te l e f o o n O I O 3 6 4 4 5 5
sZaterdags gesloten
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VERSLAG OUDERAVOND 10 OKTOBER 1979.

Verslaggever Peter Konijnenburg.
Zoals u alien ongetwijfeld weet is er 10 oktober j.l. een ouderavond
gehouden in het Scoutshome aan de Kanaalweg voor alle ouders van de
kinderen die onze groep bevolken.
Opmerkelijk was de opkomst van ouders: 19 mensen waren
ingegaan op de uitnodiging, welke wij aan iedereen verstuurden.
Hiernaast dient u ook te weten dat er totaal 12 man (en vrouw) staf
voor deze avond was komen opdraven.
Opmerkelijk temeer daar iedereen op dit moment toch wel moet weten
dat het niet zo best gaat met de Brownseagroep.
Het laatste was ook een van de twee doelen van de avond welke door de
voorzitter, Alex Smits, in zijn openingswoord gesteld werden; de
ouders duidelijk maken waar en hoe de groep op dit moment hulp nodig
heeft. Natuurlijk benaderd de groep daar in eerste instantie de ouders
voor.
Het tweede doel van deze bijeenkomst had min of meer met het eerste wel
wat te maken. Het was namelijk, het, al pratende, de mensen bewust te
maken van het feit dat Scouting meer is dan een paar uurtjes vrij voor
de ouders, hetgeen de laatste tijd bij de staf wel overkwam alsof men er
deze gedachte op nahield.
Vooruitlopend op de afsluiting van dit verslag kan ik u wel meiden, dat
men, ondanks de minimale opkomst, wel mocht constateren dat de resultaten
van deze ouderavond op zijn minst positief te noemen zijn.
Nadat de voorzitter het openingswoord gehouden had, bracht de staf van
elk spelonderdeel een korte uitleg van het wel en wee bij hun afdeling.
Dit bevatte voor elke afdeling ondermeer:
- een stukje geschiedenis,
- de structuur van de afdeling met uiterlijke herkenning,
- huidige doelstelling van het spel,
- het verloop van leiding naar begeleiding,
- aankondiging van "het nieuwe spelaanbod", duidelijk gemaakt met behulp
van enkele voorbeelden,
- het voorstellen van het huidige stafteam.
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In dit verband werd tevens een korte uitleg gegeven van een aantal
van bovenstaande punten , dan echter geprojecteerd op groepsniveau.
Het her- en nieuwbouwproject vormt op dit moment binnen de groep een
van de belangrijkste punten en vond dus ook zijn weerslag in deze avond.
Z o w e l p r a k t i s c h , t h e o r e t i s c h a l s fi n a n c i e e l w e r d d o o r A l e x S m i t s u i t l e g
van plannen gegeven betreffende dit punt. Tevens werd hiernaast het
huidige localiteiten-bestand belicht.
E e n v a n d e b e g r i j p e l i j k e r e a c t i e s w a s : " I k k a n a l l e e n m a a r k o f fi e z e t t e n
en lekker ouwehoeren".
"Juist u, bent een van de mensen die we ook zo goed kunnen gebruiken", was
h e t a n t w o o r d v a n d e v o o r z i t t e r.
Mensen die zich al eens eerder hadden "opgegeven" brachten dit ook naar '
voren. Hierop kon men alleen antwoorden dat men met 5 of 10 van deze opgaven echter nog niets kon beginnen. Een rugdekking van een groep die zeker
3-4 keer zo groot is behoort tot een van de onontbeerlijke bouwstenen van
dit project. Hierop konden we toch nog 4 namen noteren te weten:
dhr. Tio, de fam.Bijl, de fam van Es en mevr.Reiger.
Na dit toch wel wat onbevredigend eindigende onderdeel van de avond
vloeiden we vrij onopgemerkt over in het vragen-halfuur waarin, buiten de
tot nu toe hierarchieke weg om, ook wat besluiten genomen werden.
Hierin kwam de door de staf, zittende in een forum, gevraagde kritiek in-1
derdaad los.
Een verkate samenvatting van vragen, antwoorden, reacties, voorstellen en
besluiten volgt hieronder:
Vraag: Wel staat er veel van Rowans en troep in de KUDU, van horde echter
bedroevend weinig.
Antwoord: Spel blijft belangrijker en de een schrijft makkelijker dan de
a n d e r.
Voorstel: Laat de jongens zelf hun belevenissen in de KUDU zetten.
Reactie : Voorheen slechte ervaringen mee gehad, maar gaan het weer proberen.
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Vraag : Werd net gesproken over oudercommissie; wat moet die
gaan doen?
Antwoord : Weten we zelf eigenlijk ook niet.
Reactie : Stel een activiteiten-commissie raan, dan meer duidelijkheid
over de taak. Zouden zich onder meer bezig kunnen gaan hou
den met het organiseren van activiteiten als bingo-avond,
klaverjasavond, Kerstviering, St.Joris enz.
Reactie : Wordt enthousiast op gereageerd.
Vijf mensen geven zich op voor deze commissie; te weten:
dhr. en mevr. Tio, mevr. Graber, mevr. Reiger en dhr. van de Weel.
Vraag : Waarom is de Scoutshop zo duur?
Antwoord : De afname is beperkt; adviseren altijd de broek elders te
kopen.
Reactie : Scoutshop gaat werken volgens postordersysteem, winkel verdwijnt; prijzen zakken dan misschien.
Vraag : Waarom voor de welpen dit jaar geen zwemwedstrijden?
Antwoord : Leiding was te laat met inschrijven.
Reactie : Zeer triest.
Vraag : Worden er bewust meisjes bij de staf aangetrokken; zie
er steeds meer?
^Stfe*

Antwoord : Nee, maar worden ook niet bewust afgewezen. Bij horde vrouwelijke leiding noodzakelijk, in de toekomst misschien ook
bij verkennersleiding.
Vraag : Hoe zit het nou eigenlijk met de financien van de groep; horen
er nooit iets over?
Antwoord : Wij eigenlijk ook niet; zullen nogmaals bij de penningmeester
aandringen op uitleg van gelden.
Reactie : Erg belangrijk in deze situatie.
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Vr a a g : H o e z i t d a t n o u e i n g e l i j k m e t d a t u n i f o r m ?
Antwoord : Veel problemen met jongens over het verschijnen bij
bijeenkomsten in in-compleet uniform.
Vr a a g : Wa a r o m n i e t n a a r h u i s s t u r e n a l s z e i n i n - c o m p l e e t
uniform komen?
Antwoord : Hebben moeilijkheden gehad met ouders die dat niet terecht
vonden.
Voorstel : Na twee keer waarschuwen bij in-compleet uniform naar huis
sturen.
Reactie : Voorstel door iedereen aangenomen!
R e a c t i e : Vo o r z i t t e r d a n k t v o o r d i t s t a n d p u n t .
^ k

Vr a a g : Wa a r b l i j v e n a l d i e p e t t e n v a n m i j n z o o n ?
Antwoord : Weten wij ook niet, controleren vaak genoeg, maar ze verliezen
ze of laten ze ergens liggen.
Reactie : Laat iedereen in ieder geval duidelijk en slijtvast de naam
in de pet zetten.

Vr a a g : M i j n z o o n w o r d t u i t g e l a c h e n a l s h i j i n u n i f o r m o p s t r a a t l o o p t ,
Antwoord : Wij kennen dit probleem, is al veel over gepraat; wel oorzaak
aan gegeven geen oplossing.
Voorstel : Laat ze zich met z'n alien op de Kanaalweg omkleden.
R e a c t i e : Vo o r s t e l v e r w o r p e n ; b l i j f t a l t i j d e e n i n d i v i d u e l e z a a k .

Vraag

: Vroeger konden de welpen (en verkenners?) veel meer dan nu.

Antwoord : Ve e l i s e r v e r a n d e r d d o o r w i j z i g i n g e n i n h e t s p e l e n " t i j d " ,
toch zelf inmiddels ook wel een achteruitgang geconstateerd,
vinden echter dat ze niet geprest moeten worden tot "aftekenen",
Reactie

: Ik vind van wel.

Reactie

: Discussie waarin open brief van Lucien de Lange ook ter sprake
komt.

Vo o r s t e l : Toch meer druk op de jongens uitoefenen om prestaties te
leveren.
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Reactie

: Voorstel met ruime meerderheid aangenomen!

Reactie

: Vo o r z i t t e r d a n k t v o o r d i t s t a n d p u n t .

<^k
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Vraag : Had afspraak met Akela gemaakt; niet gekomen.
Antwoord: Excuses, zullen het natrekken.

Vraag : Veel te laat"thema-gegevens" van horde-zomerkamp gekregen.
Reactie : Kon er niets meer aan doen, laat niet meer gebeuren.
Antwoord: Niet direct door ons geconstateerd.
Voorstel: Ouderavond en zomerkamp-boekje zeker twee weken voor aanvanj
schoolvakantie.
Reactie : Voorstel aangenomen!

Vraag : Is er verschil tussen katholieke- en "gewone" groepen?
Antwoord: Nee.
Reactie : Toch wel'

Vraag : Is er behoefte aan gecombineerd ouders/jongens-weekend?
Reactie : Wordt enthousiast op gereageerd.
Antwoord: Mogelijkheden worden bekeken.
Einde van de ouderavond om ongeveer 22.30 uur.
Voorzitter dankt iedereen hartelijk voor de komst, hulp en reacties
en constateerd, ondanks de slechte opkomst, toch een zeer positief
resultaat.

Rotterdam, 16 oktober 1979
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Wanneer U goederen uit verre landen
ontvangt, of ernaar toe verzendt zoudt
U Multi-Terminals Rotterdam moeten
kennen

" i
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
r^£SJ 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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technisch bureau b.v.
3008 AR ROTTERDAM POSTBUS 5693 TEL. 010-290666*
SLUISJESDIJK 41
TELEX 28547 HATEB NL
TELEGRAMADRES: HAMTEB
bgg 010-816527 . 01805-2357 01858-5995-4431-2220 • 01899-13409
VERTEGENWOORDIGINGEN:
BETHLEHEM STEEL CORP., NEW YORK V.S.
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Gastfietsoloog

Nieuwe accessoires voor de
minister
Uit: "De Vogel-vrije fietser";
een uitgave van de E.N.F.B.
Fietsen bij nacht blijft een hachelijke onderneming. Er komen veel accessoires
op de markt (zoals de verplichte rode reflector en de pedaalreflectors) waarmee
althans de verwachting wordt gewekt dat men er bij nacht en schemering veiliger
mee kan fietsen, maar of het helpt...?

Ook in het buitenland groeitdebelangstelling voor dit veiligheidsprobleem,
zowel ter wille van de fietser als van
overig verkeer (dus de auto) en ook hier
. volgt de (rijwiel)industrie. Sommige ac
cessoires lijken inderdaad een zinvolle
bijdrage te kunnen leveren aan de vei
ligheid van de fietser en drie daarvan wil
ikhierbehandelen.

Loopvlakdynamo
In de tweede helft van het vorig jaar
kwam het Japanse merk Sanyo in Ne
derland met een nieuw model dynamo
op de markt. Deze dynamo, van het
type Dyna Power, die vooral geschikt is
voor de wat lichtere fietsen, wordt niet
aangedreven door het bekende wieltje
op de 'wang' van de band; deaandrijving geschiedt hier via het toopvlakvan
de achterband. De Dyna Power bestaat
uit een rol van 3 cm breed en 3,5,cm
doorsnee (de eigenlijke dynamo) die is
opgehangen in een beugel, welke gemonteerd wordt tussen de poten van de
liggende achtervork, achter de
bracket (dus in plaats van de uitklapstandaard). Het resultaat van deze afwijkende constructie is een superlicht lopende spanningsbron. Hetvermogen is
6V 3W, zoals bij de meeste in Nederland
verkrijgbare dynamo's.
Jammer is wel, dat de huidige montagevoet van de Dyna Power op lang niet alle
fietsen past. Ook zal voor een aantal
mensen de prijs (tussen de veertig en
vijftig gulden) een bezwaar zijn. Voor
dat geld wordt er overigens wel een
koplampje bijgeleverd, maar de prestaties hiervan zijn niet bepaald verbluffend. En tenslotte moet men ook de
standaard prijsgeven.
Niettemin is de Dyna Power, die vrij
geruisloos loopt en maar weinig trapenergie verlangt, in vergelijking met een
gewone dynamo bepaald een uitkomst
voor wie veel bij donker fietst.

Lichtslangen
Een doorgebrand achterlampje wordt,
door zijn plaats op het rijwiel, niet direct
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door de fietser opgemerkt. Toch kan
een brandend achterlicht op zijn tijd van
levensbelang zijn. Een vinding die hier
uitkomst kan brengen is de fibre-optic,
een 'lichtslang'. (Hierbij is overigens
nog geen sprake van een kant-en-klare
fietsaccessoire.)
Het vermogen van glas en heldere
kunststoffen om licht door te laten is
bekend. Van ditverschijnsel wordt ge
bruik gemaakt bij dezogenoemde fibreoptics of (glas)vezeloptiek. Het principe
is een bundel heel dunne glas- of kunststofstaafjes die aan deenezijde binnengelaten licht aan de andere zijde weer
uitstralen. Ook als men de bundel buigt,
of er zelfs voorzichtig een knoop in legt
gaat het licht ongestoord zijn weg. (Zie
afbeelding.) De bundeltjes, verkrijgbaar
vanaf circa een millimeter dik, hebben
tal van medische en industriele toepassingen gevonden. Ze worden onder
meer gebruikt in dure Engelse auto's
voor dashboard-controle van de remlichten.
In Nederland worden onder andere
lichtslangen van de merken Grinifil
(DDR) en Rank Optics (GB) geimporteerd. De eerstefirma produceert kunststof lichtgeleider, de tweede glasvezellichtslang, die kwalitatief het best is.

De weg van het licht door een stukje fibreoptic.

In de vorm waarin het thans wordt
verkocht is Fibre-optic tamelijk duur.
Bovendien vereist vooral de glasvezeluitvoering een vrij uitgebreide af wer
king. Niettemin behoort het tot de mogelijkheden, voor een bedrag tussen
tien en twintig gulden lichtslang montagegereed te verkrijgen, dat met weinig
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moeite kan worden geinstalleerd. Met
een minimaal gewicht van twaalf gram
en zonder extra licht- of stroomverlies
schijnt het achterlampje dan als het
ware door tot bij het stuur. Ik rijd nu
bijna drie jaar met een dergelijke voorziening en die voldoet uitstekend.
Ongeveer het enige nadeel van de fibreoptic is de betrekkelijke kwetsbaarheid:
als de kabel geknikt of afgekneld wordt
gaat de werking grotendeels verloren.
Door de kabel zo veel mogelijk langs het
frame te leiden kan men dit risico echter
aanzienlijkverminderen.
De importeurs van fibre-optics zijn, wat
detoepassing voor fietsen betreft, belangstellend op zoek naar een tussenhandelsf irma. (Inlichtingen bij de schrij
ver van dit artikel.) Totdat die gevonden
is blijft controle van het achterlicht een
kwestie van een regelmatige blik over
de schouder achterwaarts en dat is voor
sommige fietsers misschien ook wel
voldoende.

Gevoelsmatig bestaat er niet zo veel
verschil tussen deze witte reflector en
de verplichte rode achter. Toch lijkt het
waarschijnlijk dat de eerste minder uitnodigt tot n6g onachtzamer gedrag van
automobilisten jegensde fietser (zie
VVF, jrg. 4 nr. 1). Het effect zal dus
hoofdzakelijk gunstig zijn. Overigens is
uit een onderzoek van de Stichting
Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid gebleken dat het aantal f rontale botsingen auto/fiets maar een klein
deel van het totale aantal ongevallen

V66r-reflector
In Belgie is al vanaf 1 januari 1978 een
witte voor-reflector op de fiets verplicht.
(Wettelijke verplichting voor inwoners
van Belgie. Buitenlanderszijn nietuitdrukkelijk verplicht, bij voorbeeld bij
doorreis, een witte reflector te voeren.)
OndermeerinJapaneninsommige staten van Noord-Amerika wordt het
voeren van een witte voor-reflector aangemoedigd en in hettijdschrift Verkeerskunde (ANWB, 4-76) wordt deze
bebakening voor ons f ietsenpark geadviseerd.
Die witte reflector, onder of naast de
koplamp aangebracht, dient om bij een
stilstaande fiets of een kapotte voorlamp het voertuig te markeren. In Belgie
hoeft de reflector geen voorgeschreven
af metingen te hebben, maar de daar
meest gangbare exemplaren zijn rond
en meten zes centimeter in doorsnee.
De prijs ligt rond de rijksdaalder. inclu
sief montagebeugeltje. Ook in Neder
land zijn enkele merken in de rijwielhandel verkrijgbaar. Daarnaast worden
sommige geimporteerde fietsen al door
de fabriek met zo'n reflector uitgerust.

betreft (Fietsen bijschemer/duisternis,
SWOV 1973). Om deze reden zou men
deze voorziening wellicht wat overbodigoordelen.
Voorlopig ligt de beslissing wel of geen
witte reflector in elk geval nog bij de
individuele fietser. Overigens zou het
aardig zijn als de minister, wanneer hij
overweegt de witte voor-reflector in te
voeren, dit keer wat tijdiger met een
standaard-model (NL-keur) te komen,
zodat iedereen vanaf het begin een
goedgekeurde reflector kan aanschaffen.
WimJansen
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ZOMERKAMP
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Berustend in de gedachte dat het dan toch maar een "weekje" zou kosten wierp
ik me dus vol enthousiasme op een verslag van het zomerkamp-horde '79. Een
zomerkamp vol avontuur en spanning want, wie had kunnen weten dat toen de
leiding in mei een uitnodiging kreeg van Koning Stannislaaf III, de horde
dit alles te wachten stond. De koning had ons gevraagd om op ons gemak
Moldavia eens te bekijken. Maar daar is niet veel van gekomen.
De eerste aanwijzing dat er iets mis was kregen we bij de Moldavische grens.
De akela had van de koning paspoorten gekregen zodat we makkelijk
het land binnen konden komen. We moesten onze naam en
adres invullen en ook onze duimafdruk plaatsen. Bij de
grens aangekomen dond daar een vreselik streng
NOG-WAT
uitziende douaneman; hij had een grote snor (met
AANTE
GEVEN
daaronder een sigaar) en een staf onder zijn
9linkerarm. De bus moest stoppen en de kookploeg
die met de auto was mocht ook het land niet binnen.
De douaneman was heel streng, hij kwam bars de bus
binnen en vroeg naar onze paspoorten; gelukkig
hadden we die.
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Hij nam alle
er stempels
vertelde hij
aan maar in
niet gedaan

paspoorten mee om
in te zetten. Daarnaa
d a t M o l d a v i e h e l e m a a l z o ' n fi j n l a n d n i e t i s . H i j r a a d d e o n s
een ander land op zomerkamp te gaan.,Dat hebben we toch maar
en we mochten doorrijden.

Het klubhuis waar we de week hebben doorgebracht was erg mooi. De eetzaal
en de keuken waren beneden. De slaapzalen met stapelbedden bevonden zich
op de lste verdieping.

To e n w e a l l e s p u l l e n u i t g e l a d e n
hadden gingen we de orngeving ver
kennen. Het klubhuis lag midden
in de bossen, dus wat dat betreft
zaten we prima.
"s Middags zou Biggies op bezoek
komen. Biggies is een zeer goede
piloot en geheim agent; bovendien
is hij een goede vrien van de
koning. Het werd wat later en
Biggies was nog steeds niet op
komen dagen. We waren natuurlijk
erg ongerust en daarom zijn we
hem maar gaan zoeken. Na een
half uurtje vonden we hem.
Hij hing in een boom en zijn parachute zat om de takken gedraaid. Alleen kon
hij er niet uitkomen, dus hebben wij hem geholpen. Op het kampeerterreinteruggekomen moets Biggies eerst even bijkomen. Daarna vertelde hij ons
wat er eigenlijk in Moldavie aan de hand was.
Een paar weken geleden zo vertelde Biggies, kwamen een paar generaals bij de
koning. Zij hadden een papier bij zich waarin stond dat de koning het
land Moldavie aan de genraals gaf. De generaals wilden dat de
koning dit papier ondertekende. Deed hij dit niet dan zou
er iets ergs met zijn dochter gebeuren. De koning, al een
oude man, was zo verbaasd en verschrikt dat hij het deed.
Hij was zo bang voor de generaals dat hij daarna met zijn
dochter, prinses Swetlana Maria naar Londen vluchtte.
De koning ligt daar nu overspannen in een ziekenhuis.
Biggies is op het vliegveld de prinses tegengekomen.
Deze vert21de Biggies wat er aan de hand was en vroeg
hem de koning te helpen en de generaals te verjagen.
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De prinses was heel aardig dus
Biggies wilde haar wat graag helpen.
Biggies wist dat de Brownsea welpen
in het land waren en die konden hem
dus mooi helpen. Biggies vertelde
ons nog dat de generaals een staf
onder hun oksel droegen. Hij beloofde
ons de volgende dag een container
aan een parachute naar beneden te
gooien. Ook vroeg hij of we hangars
wilden bouwen voor het geval hij met
zijn vliegtuig moest landen. Toen
wilde Biggies snel vertrekken omdat
hij bang was door de generaals te
worden ontdekt. Als afscheid gaf hij
ons de waarschuwing op te passen voor
vliegtuigen omdat daar nog wel eens generaals in willen zitten. Toen vertrok hij
fs Avonds kleedden wij ons om in onze vliegerskleding. Alle welpen zagen er
als echte vliegeniers uit. Helmen met antennes en koptelefoons, vliegoveralls en vlieginsignes maakten ons echte piloten. Ik moet wel zeggen dat
de moeders hun uiterste best hebben gedaan en er veel werk van gemaakt heb
ben. De resultaten mochten er dan ook zijn. In het bos vonden we sporen van
papieren vliegtuigjes, er waren vier kleuren. Ieder nest besloot een be
paalde kleur te volgen. Op sommige vliegtuigjes stond een letter en een teken
Aan het eind van het spoor lag een groot vliegtuig met daarop een stukje
geheimschrift. Na het ontcijferd te hebben bleken er vier namen uit te komen,
voor ieder nest een. Er waren Marconisten, Mecaniciens, Vluchtleiders en
Navigatoren.
De leiding had ook een naam, zij waren de piloten. Ieder nest kreeg zijn
eigen schild. Op die schilden stonden symbolisch de namen afgebeeld. Hierna
was het hoog tijd om baar bed te gaan.

zondag
De volgende dag gingen we de opdracht van Biggies om hangars te bouwen uit
voeren. In het bos werd een mooie plek uitgezocht waar ieder nest zijn
eigen hangar bouwde. Met takken en touwen werden de muren en het dak ge
maakt. Verder werden de gaten dichtgestopt met gras. Kortom, er werd veel
werk van gemaakt. Hoewel sommige hangars een beetje aan de kleine kant
waren had het opvouwbare vliegtuig van Biggies er vast wel ingepast.
Aan de keukenploeg kwam de eer toe de hutten te beoordelen. Daarna was
het etenstijd.
De keukenploeg bestond dit jaar uit Gerrit (Abdullah) Vermeulen, Frits
Beindorff, Ruud v.d. Weel en Jan Soeters. Zij vervulden hun taak prima,
het eten was iedere dag weer van top-kwaliteit. De kop thee met beschuit
die de leiding iedere morgen op bed kreeg werd door hen zeer op prijs
gesteld.
Na de corvee gingen we met zijn alien op zoek naar de container van
Biggies. Net toen we de hoop hem te vinden hadden opgegeven zagen we
hem liggen. Het was een loodzware blauwe container met een grote
parachute eraan. Met de container zijn we naar het clubhuis gelopenWe moesten natuurlijk wel goed uitkijken of we geen generaals tegenkwamen. Gelukkig zijn we niemand tegengekomen.
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Op het kampterrein hebben we de container opengemaakt.
Er zaten twee telefoon, 4 zendertjes en een brief in.
Snel maakten we de brief van Biggies open. Hij schreef
dat de prinses op eigen houtje naar Moldavie is gegaan.
Maar helaas is zij door de Generaals ontdekt en gevangen
genomen. Dat is natuurlijk niet zo maoi, de koning vindt
het dan ook heel erg dat zijn dochter in gevaar is.
Biggies schrijft dat de prinses lang zwart haar heeft
en een gouden kroontje op haar hoofd draagt. Verder
moeten de zendertjes in elkaar worden gezet; de tele
foon moet binnen het gebouw neeergezet worden.
Met de hulp van Baloe worden de zendertjes in elkaar gezet. De ene telefoon
wordt in het leiderslokaal gezet terwijl de andere iedere nacht bij het bed
van een gids wordt gezet. De telefoons zouden alleen in noodgevallen worden
gebruikt.
Na de maaltijd en het corvee gingen we buiten spelen. Plotseling zagen we de
douaneman rond het gebouw lopen. We holden allemaal naar binnen en we ver
stopten de zenders, de telefoons en alle andere geheime dingen. Verder deden
we net of er niets aan de hand was. De douanier kwam met zijn stok onder zijn arm
naar binnen. Hij had een bevel tot huiszoeking bij zich. Ook vroeg hij naar
de paspoorten van sommige welpen. Erwin Tio werd bijna meegenomen omdat hij zijn
paspoort kwijt was, gelukkig vonden we het nog net. Ineens sloeg de douane
man keihard met zijn stok op tafel. We schrokken ons allemaal natuurlijk een
hoedje. Hij zei dat hij erg kwaad was omdat wij contact hadden gehad met
Biggies. Wij deden natuurlijk net of we nog nooit van Biggies hadden
gehoord. De douaneman geloofde ons niet erg maar hij vertrok toch maar.
Het was al laat geworden dus we gingen naar bed.

Maandagmorgen gingen we zoals iedere morgen ons
wassen, de slaapzakken buiten hangen, ochtendgymnastieken, ontbijten, corveeen en openen. Bij de
opening werden de punten (in vlieguren) van de
vorige dag bekend gemaakt. Elke dag werd voor elk
vlieguur een kopspijkertje in het schild geslagen.
Zo konden we steeds zien welk nest de meeste punten
had.
We hadden natuurlijk wat wagens nodig voor het ge
val dat Biggies zou landen. Gelukkig hadden we vier
kinderwagenonderstellen bij ons die we dus mooi
konden gebruiken. We maakten een brandweerwagen, een
taxiwagen, een politiewagen en een EHBO-wagen. Alle
welpen deden hun best en de wagens waren dan ook
erg mooi. Toen we ermee klaar waren werden er races
mee gehouden.

's Middags gingen we in onze vliegerskleren een
beetje in het bos spelen. Plotseling zagen we de
douaneman jicpen. Naturlijk gingen we hem achterna.
Akela ging onopvallend in zijn knaloranje
c a m o u fl a g e o v e r a l l v o o r o p .

De douaneman die ons natuurlijk niet zag,
liep naar een soort schuilhut in het bos.
En daar zat de prinses vastgebonden. We
herkenden haar natuurlijk meteen aan het
kroontje. Toen de douanier allerlei gemene
dingen ging zeggen stormden we er op af.
De douaneman vluchtte en de prinses werd
bevrijd.
We gingen snel naar het kampterrein terug.
We lieten de prinses alles zien, wat we in
opdracht van Biggies hadden gemaakt. Ze was
natuurlijk erg blij dat ze nu bij vrienden
was. Ze vertelde dat ze op zoek was geweest
naar een vrije voer die in het bos leefde.
Voordat ze hem had gevonden hadden de generaals
en de douaneman haar gevangen genomen. DE
generaals en de douaneman wilden de weg naar de
boer weten maar de prinses vertelde het na
tuurlijk niet. Maar ons vertrouwde ze wel. Ze
gaf ons een soort rebus om de voer te vinden.
De volgdnde dag zouden we gaan zoeken.. De
prinses bleef mee eten. Ze vertelde van alles
over Moldavie, wat natuurlijk erg interessant
was. »s Avonds hadden we ien kampvuurtje.
De prinses werd op het vliegtuig naar Londen
gezet en wij gingen naar bed.

dinsdag
De volgende dag gingen we natuurlijk gelijk op zoek naar de boer. We volgden de
rebus en daarna het spoor naar het hut van de voer. Diep in het bos vonden we
hem. Hij droeg een Moldavisch kostuum en sprak met een erg Moldavisch accent.
Omdat hij vaak door de generaals achternagezeten werd vertrouwde hij ons niet
erg. We moesten eerst maar eens laten zien of we wel dapper genoeg waren. Daarvpor moest iedere welp met de beer van de beer vechten. Maar de boer hield
hem goed in bedwang. Toch was de boer niet helemaal overtuigd. Daarom wilde
hij dat we 's middags nog wat proeven aflegden.
We moesten 's middags van alles doen, hollen, klimmen, tekenen, pannekoek
bakken en nog veel meer. De boer liep rond en was toch wel van mening dat we te
vertrouwen waren. Hij vertelde ons waar de generaals de volgende dag bij elkaar
zouden komen. Zij zouden het eigendomspapier van het land bij zich hebben. De
koeien moesten toen nodig gemolken worden, dus de boer vertrok.

Woensdagmorgen gingen we op zoek naar de plek
waar de generaals bij elkaar zouden komen.
Plotseling hoorden we de generaals aan komen
marcheren. Voorop de douaneman, daarachter
vier generaals in ketelpak, ze hadden allemaal
een kap over hun hoofd, zodat ze niet herkend
konden worden. We slopen achter ze aan maar
de plek van de bijeenkomst. Het eigendoms
papier zat in een kistje.
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We luisterden een deel van de vergadering
af, we slopen dichterbij, en vielen aan.
Gelukkig waren de generaals niet erg dap
per en renden gelijk weg. Zo kwamen we in
het bezit van het eigendomspapier van
Moldavie.,
Op het kampterrein aangekomen werden
natuurlijk eerst Biggies en de prinses
per telefoon op de hoogte gesteld. Ze
waren allebei ontzettend blij dat alles
nu was opgelost. Natuurlijk kwamen ze
allebei zo snel mogelijk naar Moldavie
toe. Wij versierden ondertussen de eet
z a a l m e t c r e p e p a p i e r e n s l i n g e r s . Te r
wijl • wij daar nog mee bezig waren
arriveerde Biggies al. Hij was precies
o p t i j d v o o r h e t f e e s t m a a l . D e k o o k p l o e g h a d z i c h z e l f o v e r t r o ff e n . Vo l g e n s o u d Moldavisch gebruik vertelde Biggies, was het toegestaan de kippebotjes op de grond
t e g o o i e n . Omdat wij doorgewinterde Moldaviers waren deden wij dat natuurlijk
ook.
Vlak na het eten kwam de prinses aan. Zij en haar vader hadden besloten alle welpen
"Ridders van Moldavie" te maken. Dit zou nog dezelfde avond door de prinses woo
den gedaan. Ook Biggies had goed nieuws, alle welpen zouden bovendien nog lid
w o r d e n v a n d e i n t e r n a t i o n a l e b r o e d e r s c h a p v a n p i l o t e n . f s Av o n d s t i j d e n s h e t
kampvuur werden de welpen een voor een weggeroepen en tot ridder geslagen. Ze
moesten hun duimafdruk op het ridderdocument zetten, er werd ook . een lok haar
bijgeplakt. De prinses verbrandde het eigendomspapier van de generaals. Nu
was alles weer in orde en kon de prinses weer naar haar kasteel terug. We
gingen naar bed.

donderdag
Zoals ieder jaar waren er ook deze keer weer sportwedstrijden. De welpen werden
ingedeeld in een bepaalde leeftijdsgroep. Op die manier kon eerlijk bekeken
worden welke welp het sportiefst was. Sjors Muylaert werd eerste, dit tot
zijn eigen verbazing. Patrick en Dennis van Leeuwen wonnen ieder ook een medaille

' vrijdag
Vrijdag was zoals ieder jaar de dag voor het dagje uit. Deze keer gingen we
naar het Eurostrand. Toen we daar net een uurtje waren begon het te regenen. We
zijn dus maar sneJ naar het kampterrein teruggevlucht. Daar hebben we er toch
een gezellige dag van gemaakt.

zaterdag

Zaterdag was de laatste dag. Alles moet
worden ingepakt en schoongemaakt. Toen we
klaar waren om te vertrekken werd be
kend gemaakt welk nest het. zomerkamp
gewonnen had. De Vluchtleiders, de
naam zegt het eigenlijk al, konden zit
zomerkamp op naam schrijven. Wie het
volgend
jaar
zullen
zijn
???

Sambur

27

vrijdag 19 oktober
zaterdag 20 oktober

Troep
Horde

zondag 21 oktober

Troep
Troep

vrijdag 26 oktober
zaterdag 27 oktober

Troep
Horde

zondag 28 oktober

Troep
Troep

Hordemorgen
Fietshike, kanoe*n, pionieren
Patrouill ewe ekend
Instr. avond kader
Speurtocht o.l.v, de rowans
Fietshike, kanoe*n, pionieren
Patr ouill ewe ekend

v r i j d a g 2 n o v e m b e r Tr o e p
zaterdag 3 november Horde
Troep

Instr. avond kader
Hordemorgen
Zeilen

v r i j d a g 9 n o v e m b e r Tr o e p
zaterdag 10 november Horde
Troep

Instr. avond kader
Hordemorgen
Zeepkisten bouwen

vrijdag 16 november Troep
zaterdag 17 november Horde
Troep

Instr. avond kader
Hordemorgen
Kookwedstrijden

vrijdag 23 november Troep
zaterdag 24 november Horde
Troep

Avondspel
Hordemorgen
Excursie

maandag 26 november Groep

Inleverdatum kopy - nr. 35

zaterdag 1 december Horde
Troep

Sint Nicolaasfeest
Sint Nicolaasfeest

zaterdag 8 december Horde
Troep

Hordemorgen
Kaderweekend Loon op Zand
Geen Troep
Uitkomstdatum Kudu nr. 35
Kaderweekend

zondag

28

Instr. avond kader

Groep
9 december Troep

IMPORT - EXPORT

SEIKO

PIERRO

LARO

Gouden en Zilveren Sieraden
D ESI REE Verlovingsringen

Zeer grote eollectie horloges
en stijlklokken
Ook Uw adres voor
Relatiegeschenken

BOB LANGENDAM
Juwe lier
Steeds iets voordeliger en....
graag tot ziens !

Stadhoudersweg 105
Te l . 6 5 3 4 0 0

A-

