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Onze buurman
heeft altijd zijn radio te hard staan.
Ran ik daar nou wat van zeggen?

Nederlandse Stichting Gehddhinder
Post bus 381, 26 00 AJ Delft,
tel. 015-562723

Laten we zacht zijn voor elkaar
Aan dit nummer werkten mee :

Fred Barendregt
F r i t s Be i n d o r f f
Peter v.d. Boon
I.Ievr. Geerlings
Lerarenopl. Zuidwest Ned.
Emille PUttmann (red.)
Henny Soe te rs ( r ed . )
Peter Koni jnenburg (hfd.red.)

en v/erd samengesteld met behulp van :
St icht ing Gelu idshinder
"Het Oranje Kruis"
S t i ch t i ng An t i - rookp lan

voor de jeugd
"Bu i tenspor t "
Div. kranten en tijdschrif ten



NAN DE REDAKTIE

*

Als je wat intensiever dan normaal bij een blad als dit be-
trokken bent ben je gauw geneigd aan sommige nummers een
bepaald karakter toe te kennen• Zo bevatte het vorige num
mer een aantal buitengewone artikelen en ging dan ook door
voor een "buitennissig nummertje".
Wat ik echter als karakteriserend aan kan dragen voor deze

^uitgave is niet veel soeps.
Gek he, kritiek leveren op de inhoud van je (eigen)_blad.
Ja en nee.
Uitte ik namelijk in het vorige nummer duidelijk mijn onge-
noegen over het feit dat we van de staf geen enkele kopy
kregen; deze uitgave kan (of moet) zich verblijden met het
desgevraagde.

y Ik kan me echter niet aan de indruk onttrekken dat het on
der druk (van de Kudu ?) geschreven is.
Om maar gelijk man en paard te noemen; als we ons om de
troepvlag scharen komen v/e tot de ontdekking dat wat daar
gedrukt staat eigenlijk niets anders is dan dat er een hele
boel niet gaat verandereny dat we nog niets over het een

en ander weten of kunnen zeggen
Een inzicht van het spel, ergens zomaar
lukraak vandaan getrokken, is er ook te
krijgen. Jammer alleen dat het de zaak
alleen nog maar onoverzichtelijker maakt.
Tenslotte de mededeling dat er altijd nog
wel wat te schrijven valt maar dat we dat
doen in het volgende nummer.
Op ons aller Raadsrots is het eigenlijk
van hetzelfde laken en pak. Daar gaat ge-
zegd worden dat er in het afgelopen jaar

Y veel gebeurd is en dat er in het komende
I jaar ook weer veel zal gaan gebeuren.

Inhoudloos dus I



Ook de komende en gaande man kunnen we
daar bewonderen. Maar stond drie num-
mers geleden niet exact de zelfde tekst
onder deze rubriek ? Maar ja, troost je
hier worden weliswaar korte maar toch
belangrijke mededelingen gedaan0
Verder kan ik geen kritiek meer kwijt
daar de rest aan redakties eigen handen
ontsproten is.
Ik adviseer iedereen dan ook de goud-gele
gids n iet onmiddel l i jk terz i jde te schui-

ven maar de diverse artikelen die hiervoor niet vernoemd zijn wel
degelijk ter harte te nemen.
Naast de bekritiseerde tekst kunnen wij, uniek hoor, ook kritische
tekst leveren. Kritisch ten opzichte van bestuur en staf.
Ook de "Sint Nicolaas-muis" heeft dit jaar een staartje. Allerlei
vreemde verwikkelingen rondom de grijsaard.
Jungle-verhaal - vaste prik en hier en daar nog wat losse toestand-
jes, bestemd voor die en gene.
Nu nog even over dat karakter he.
Als je dit nummer straks verorberd hebt en je denkt dan wat meewa-
rig terug aan voorgaande karakterbeschrijving van dit nummer, be-
denk dan we l , - - - - - " ka rak te rs z i j n n ie t b reekbaa r,

wel rekbaar I
Veel genoegen,

Peter Konijnenburg.

WAT ZEG JE, KOUDE HANDJES ?
WEES iMAAR GERUST M'N KIND,
BRavNSEA KRIJGT NIEUWE PANDJES,
WAAR JULLIE SNEL OPNIEUW BEGINT.
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ER VERDRINKT
IEMAND!

t
ELKESECONDETEU.

^

Als je bij een ongeluk onmiddellijk
vvcct wat je moet doen. kan dat het versehil
betekenen tussen leven en dood.
De dingen die jc weten moet. zijn met een
heel klein beetje aandaeht ontzettend
simpel te onthouden. We hebben ze voor u
in een klein boekje overziehtelijk bij elkaar
gezet. Dat boekje krijgt u door even een
kaartje te sturen aan ..Het Oranje Kmis'*.
Statenlaan 81.2582 GE Den Haag.

Bij ieder ongeluk geldt: Houd het hoofd
koel, juist bij deeerste verwarring. Zorg dat
u en omstanders niet 00k een ongeluk
kunnen krijgen.
Sla alarm (of laat dat doen) bij arts, zieken
huis. politie of GOD.

N LEVEN
HEBJE

ZO GERED.
Direct mond-op-mond beademen. Als het kan
al in het water. Op het droge. de drenkeling op
zijn rug leggen en zijn hoofd ver achterover
houden. Zijn neusgaten dichtknijpen en lucht
inblazen tot borst omhoog komt. Dan neus
loslaten en borst terug laten zakken.
Doorgaan met inblay.en tot slachtoffer weer
zelfademt.

Aangeboden door dit blad in samenwerking met de Stichting Ideele Reclame SIRE
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ook in de jaren tachtig met brownsea op pad

zu l len we het v inden o f

zullen we net halen ???

Qnheilspellende teksten ?
Ja, inderdaad, want sprak Kan reeds "wankelend over de drempel", *wel bij
Brownsea is 'ie naar mijn mening nog niet eens in zicht. . .
Hebjben *we die ? Dan gaan *we verder.
Dit kan drie oorzaken hebben; we lopen achter, we zijn verdwaald of bei
d e n z i j n v a n t o e p a s s i n g . ^
Goed, goed okee, konkreet.
Er is op dit moment nogal het gen en ander gaande binnen de groep en net
name op staf- en bestuursnivo. Dat §en en ander zou hoogstwaarschijnlijk
niet niet expliciet vermeld staan als het geen uitermate goede of slechte
zaken betrof. U raad het al, het laatst is het geval.
Ik besef dat ik nu een zeer gevaarlijk gebied binnentreedt. Ben gebied
waar je de £en niet te veel kan zeggen en de ander niet te veel mag ont-
houden. Toch start Ik met de teerste en tevens meest actuele gebeurtenis,
namelijk het "nieuwe" klubhuis. Hoe staat het er nou mee 1

Wel, af gezien van het feit dat het daar op dit mo
ment erg koud is moet ik u meiden dat de bouw als
zodanig voorlopig in de ijskast is gezet.
De reden van dit besluit is eigenlijk zeer triest.
Alweer een aantal nummers geleden kon u in de Kudu
een brief aantreffen van Sport en Rekreatie, ge-
richt aan de Stichting Brownseagroep 66. Deze brief
- je weet wel, hij stond zo schuin afgedrukt - ver-

'*" %^-~J Z^&V^^J meldde dat er van de zijde van deze dienst geen be-
zwaar bestond op de Kanaalweg over te gaan tot nieuwbouw, MTTS
Ja, en dat werd waarschijnlijk in een vlaag van enthousiastme over het
hoofd gezien. Het mits vermeldde namelijk onder andere dat er nog wel de-
gelijk een bouwvergunning moest worden aangevraagd, cq. verleend, bij /
door de wijkraad Centrum-Noord.
Qnlosmakelijk hiermee verbonden is de dienst Bouw- en woningtoezicht welke
hierin een hele grote vinger in een heel klein papje heeft.



BOUW VOORLOPIG STILGELEGD

Wel, en vanaf deze laatste instelling
is het dringende advies gekomen voor

lopig de bouwaktiviteiten te staken
daar bij hen nog niets van deze zaak
bekend was. Logisch he.

Ellendig is natuurlijk wel dat dit het (§
project als zodanig een zeer gevoelige
dreun geeft. En iedereen weet dat als
het koud is klappen veel harder aanko-
men dan wanneer je er warmpjes bij zit J
Over dat warmpjes erbij zitten straks
meer.
Wat ik nog wel even aan wil halen is de kwestie van wie heeft nou wat wanneer
niet gedaan, of misschien juist wel gedaan.
Je zou geneigd zijn te zeggen dat zulk soort zaken binnen de groep op een ma
nier opgelost worden van; Okee, mijn of jouw fout, sorry, we maken het aoed
en we praten er niet verder over, maar dat gaat zomaar niet omdat; dit ten eer
ste wel eens verstrekkende gevolgen zou kunnen hebben (ingeval b.v. een nega-
tief advies verluidt) en men het ten tweede nog helemaal niet eens is over
het "wie". Nou moet u niet denken dat dit een welles-nietes spelletje is,
maar dat we er niet ver vanaf zijn

Overigens, tussen twee haakjes, als ik het over "we" heb moet u dit niet al
te persoonlijk zien. Ik probeer hiermee alleen maar het groepsgevoel te be-
nadrukken en versterken.

Nog even over dat warmpjes erb1 0, je weet het alweer.
We hebben het natuurlijk over de financien.
Ja dat is eigenlijk ook een gevaarlijk gebied, althans het tenminste verboden
erin te komen. Ja, ja, verboden I Want u kan het geloven of niet maar na der-

tienjaar onwetendheid over de financiele toestand van de groep kon na het laat
ste verzoek van leidings-zijde en duidelijke toezegging van penningmeesters-

zijde laatstgenoemde wederom geen openheid van zaken qeven.
Ik zie het u al zeggen: "Hoe kan dat nou, dat is toch ons aller geld ?!"

"Waarom vraag je daar dan niemand anders voor ?"
Inderdaad. Daar zit em nou net de moeilijkheid, want zoals de groepsvoorzitter
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tijdens de laatste groepsraad reeds zo treffend wist te
zeggen: "We hebben hierover allemaal boter op ons hoofd".
Anders had het immers nooit zover gekomen.
Wat dan de mogelijkheden zo allemaal geweest hadden kunnen
zijn wijdt ik hier niet over uit, maar dat we dan in een
veel reeelere relatie hadden gestaan tot de penningmeester

ktlhu (en het stichtingsbestuur?) is een zaak die zeker is.

Wat er nu niet alleen ten aanzien van deze punten, maar betreffende andere

"dwalingen" gaat gebeuren is eigenlijk niets konkreets.
Ja natuurlijk, groepsraad (alle leidinggevenden binnen Brownsea en de groeps

voorzitter) gaat voor de zoveelste keer praten met het stich
tingsbestuur, eh,
de zittingsperiode van het stichtingsbestuur loopt in maart
af, eh,
binnen de hordeleiding gaat men volgens andere normen werken,
eh,
de troepleiding gaat, in het bijzijn van een buitenstaander,
hun functioneren kritisch bekijken, maar

bijna niemand van de groep durft onder ogen te zien dat we hier met nota bene
duidelijk waarneembare strukturele problemen zitten en dat we daar wat aan
moeten doen. Laat staan een deskundige erbij vragen.

Ik vind dat "we" het hier voorlopig maar eens mee moeten doen.
Wat ik nog wel op wil merken is het volgende; Mochten we de drempel, waarover
ik het zonet had, halen, het voor de groep nog niet mee zal vallen het pad te
vinden waar we enige tijd geleden, zo onopvallend, vanaf raakten.

uw redakteur, Peter Konijnenburg.



DeVeelzydigeindeRotterdamsehaven
heet Multi-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!

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
300.000 m2 buiten.

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 Multi-
Terminals voor rederijen,
afladers en ontvangers
klaar staat met alle
mogelijke andere diensten.
Om er enige te noemen,
opslag en distribute,
scheepstally, controle
en administratie, laden
en lossen van
vol-containerschepen
(inclusief laatste
generatie), roll-on/
roll-off schepen enz.

&

De multi-services van Multi-Terminals.
Het proberen meer dan waard!

Multi Terminals
Rotterdam
Postbus 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"-CF.S. (Container-Organisatie)
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van de raadsrots

Hallo welpen,

Allemaal een heel gelukkig 1980 toegewenst.
Er is alweer een jaar voorbij. Een jaar waarin erg veel is gebeurd,
zeker voor de Brownsea horde.
Er zijn veel leiders weggegaan, Bagheera Pfeyffer, Sahi van de Weel,
Raksha Orange en Hathi Schuur. Maar er zijn gelukkig ook heel wat
leiders bij gekomen. In het begin van het jaar Sambur Guuring en
Jakala Heblij, in het zomerkamp Wontolla Vlug en na het zomerkamp
Sahi Weber en Raksha Brandenburg.
Veel nieuwe gezichten, veel nieuwe ideeen, dus een nog gevarieerder

programma.

De leiding heeft dan ook voor het komende jaar een heleboel op het

programma staan, te veel om op te noemen.
We hopen dat de gidsen en helpers ons daarmee zullen helpen.
Jullie moeten er voor zorgen, dat jullie nest goed draait, het voor
beeld geven dus.
De leiding weet best, dat dit moeilijk is, want er zijn erg veel
nieuwe welpen, maar DOE JE BEST !!!!!

lets dat wel vermeld moet worden, is het Zomerkamp, dit wordt gehouden
van 9-16 augustus en het afsluitingsweekend van de nest-wedstrijden
dat op 3 en 4 mei valt.

Welpen, we hopen dat jullie in 1980, net zo veel aan de insignes en
sterre-eisen doen, als in 1979.
Zelfs de nog niet-geinstalleerde jongens doen erg hun best.

VOLHOUDEN HOOR I ! ! I I I t

De hordeleiding. 11



binnenland

Vier uur per dag kindertelefoon

Er bellen
meisjes
zijn op

eens

Van onze verslaggever JOOST VAN DEN HOOFF
ROTTERDAM - Er is een schrljnend tekort aan

hulpverleningsinstellingen voor kinderen en seker aan
instellingen waar anonimiteit wordt gewaarborgd.Dat is na twee-en-een-halve maand de ervaring van
de Rotterdamse kindertelefoon. Daarnaast kan uit het
grote aantal vragen van de bellende kinderen over
verkering en seksualiteit worden geconcludeerd dat er
nog steeds het nodige schort aan seksuele voorlichting.

"Het zijn namelijk vooral
technische vragen waarmee de
kinderen komen," zegt Marijke,
29 jaar, studente aan de Sociale
Academie en huisvrouw en een
van de 35 vrijwilligers die bij
toerbeurt achter de kindertele
foon plaatsnemen. "Vragen als:
Hoe moet je vrijen? Hoe kom ik
aan de pil? Wat is sperma en
hoe komt het eruit? Wat is een
kittelaar en waar zit-ie? Een
meisje dat belt omdat ze vindt
dat haar vriendje niet goed
vrijt Wat kan ik daar aan
doen?, wil ze weten.En erg veel vragen over ver
kering. Hoe krijg ik verkering?
Hoe moet het als m'n verkering
uitgaat? Ik ben op twee jongens
tegelijk verllefd, hoe moet dat
nu? Jongens komen - en het
blijkt echt een probleem voor ze

- nogal eens met de vraag: M'n
vriendin wil niet met me naar
bed. Hoe leg ik het aan om haar
toch zover te krijgen?"

Johan, 22 jaar, student, ook
een van de kindertelefoonvrij-
wiUigers: "Er bellen ook nogal
eens meisjes die verliefd zijn op
een leraar en daar geen raad
mee weten. Vooral als ze van
zo'n leraar strafwerk krijgen of
een onvoldoende voor een
proefwerk zitten ze diep in de
put: hij mag me niet, hij heeftiets tegen me."

Peeterijen
Dat kinderen erg hard tegen

elkaar kunnen zijn, hebben ook
de mensen van de kindertele
foon weer kunnen ervaren. Na
de problemen rond verkering en

seksualiteit zijn het vooral tele-
foontjes over "pesterijen" die
men blnhenkrijgt. Marijke:
"Sommige kinderen schljnen
ontzettend gepest te worden op
schooL Omdat ze anders zijn,
omdat ze rood haar hebben of
zo, om de meest kleine dingen.Maar ze kunnen er erg mee zit
ten, omdat ze daardoor vaak uit
de groep worden gestoten."

De vrijwilligers van de kin
dertelefoon - geworven via een
advertentie - hebben een
maandenlange training gehad,
voor een belangrijk deel geba
seerd op de ervaringen opge-
daan bij de al langer bestaande
kindertelefoon in Amsterdam.

Marijke: „In eerste instantie
luisteren wij alleen. Dat is voor
die kinderen al heel wat, want
thuis en op school blijkt dat
vaak niet het geval te zijn. En
wij nemen het kind altijd se-
rieus. ook iets dat in de eigen
orngeving veelal niet blijkt te
gebeuren. Ook op duidelijke
neptelefoontjes gaan wij serieus
in, omdat het maken van grap-
jes vaak de aanzet tot het spuien
van een echt probleem blijkt te
zijn.

We laten ze zoveel mogelijk
vertellen om vervolgens te pro

beren samen, met het kind tot
eeh, mogelijke oplossing te ko
men. Wij geven ze de aanzet en
dan gebeurt het vaak dat ze zelf
de oplossing aandragen. Wat
moet Ik doen?, is meestal de
concrete vraag. Wij spelen de
bal dan terug en vragen: Wat
denk je er zelf aan'te doen? Met
wat door praten komen we er
dan meestal wel uit."

Johan: „Vaak helpt alleen het
praten de kinderen al een stukverder. We krijgen nogal eens te
horen: Bedankt, fijn dat we
even hebben kunnen praten, ik
voel me alweer een stuk beter."

Marijke: „Er zijn ook kinderen die regelmatig terugbellen,
met wie het nu weer goed gaat
en die gewoon even een babbe-
1-e willen maken."

Moeilijker ligt het bij het
meisje dat opbelt en om raad
vraagt omdat ze zwanger is of
bij kinderen die thuis mishan-
deld worden of van huis willen
weglopen.
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Johan: „Ik had een keer een
kind aan de lijn dat het huis uit
wilde. Maar ik kon op dat mo
ment nergens terecht voor een
opvangadres. Je wordt gebeld
door een meisje dat thuis mis-
■handeld wordt Het is duidelijk
dat ze op dat moment niet terug
naar huis kan, omdat ze dan on-
herroepelijk in elkaar wordt ge
slagen. Ze vertikte het ook om
terug te gaan. Dat moet je dan
accepteren. Maar je kunt zo'n
kind weinig bieden. Je zou wil
len zeggen: Kom maar. ik woon
daar en daar, je kunt bij mij
blijven slapen. Maar dat mag
niet, dat is ons ten ngste verbo
den."

Tienerdag
Het enige dat de mensen aan

de telefoon in dergelijke nood-
gevallen kunnen doen is het in-
schakelen van een van de aan de
kindertelefoon verbonden ver-
trouwenspersonen, die dan na-
gaat hoe het betrokken kind het
best geholpen kan worden. ';.- f, ' "ffiffl

Van de Rotterdamse kinderte
lefoon - nummer 224455, dage
lijks bereikbaar van vier uur 's
middags tot acht uur 's avonds -
maken per dag gemiddeld zo'n
tien kinderen gebruik. Vooral
meisjes in de leeftijd van 13 tot
14 jaar. Er wordt veel gebeld
vlak na school tijd en dan meest
al vanuit teiefooncellen of club
huizen en jongerencentra. Be
halve uit Rotterdam komen er
veel telefoontjes uit Zeeland en
Brabant en zelfs tot uit Den
Helder en Zwolle toe.

..Ook hele grappige telefoon
tjes trouwens," zegt Marijke.
..Kinderen die iets vragen over
het huiswerk waar ze net mee
bezig zijn en pas met Sinter
klaas vragen of we ze konden
helpen met het maken van sur
prises en rijmpjes."

Johan: „Ja, en een vroeg: Hoe
bak ik een ei?"

Marijke: „Er heeft ook eens
een kind om het recept van een
taart gevraagd. Later belde ze
enthousiast op. dat-ie goed ge
lukt was."

WB8%

Vooral vlak na schooltijd bellen
ze vanuit een telefooncel
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WET
SUITS
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Al geruirae tijd bestaat er binnen Brownsea belangstelling
voor "wet suits"»
Wet suits - rubber overalls - worden bij diverse sporten
gebruikt. Het kanovaren, bij Brownsea veel beoefend, is er
ee'n van,
Het is het rubber wat je beschernit tegen de kou van het
water en eventuele harde of scherpe obstakels (stenen)
in het water.

Het pak wat bij het kanovaren vrijwel alti jd gebruikt
wordt heeft de model-naam "long John" (zie afbeelding).

In het algemeen zijn deze pakken voor ons niet of nau
welijks te betalen. Prijzen rond de vierhonderd gulden
zijn geen uitzondering.
Daar echter de iraporteur van deze kleding met een nieuw
assortiment start gaat de oude serie vrij goedkoop de
deur uit. Via e'en van onze relaties kunnen wij u / jullie
laten profiteren van deze gelegenheid.
Van het Long John model hebben we 2 typen beschibaar;
een van 3mm en een van 4mm dik.

De prijs van het 3mm pak is / 212,25 en die van
het 4mm pak f 153,-. (Het 3mm pak is aan de bui-
tenkant van een extra nylonlaag voorzien)

Hieronder nog enkele informatie en voorwaarden;
- Bij bestelling de helft van het bedrag betalen,

- Opneraen van de maat op eigen risico,

- De aanbieding geldt zolang de voorraad strekt,

- Voor bestelling en informatie Peter v.do Boon
De lugt 2
Rotterdam
tel. 153715

Wij hopen u / jullie met deze ale tie van dienst te kunnen
z i j n .

^
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Maatindeling
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heren
'"lichaamsl engten heup t a i l l e bo*vpenwijdte

Small 150 157 cm 80 cm 70 cm 85 cm
Medium/
Small 160 - 167 cm 85 cm 75 cm 90 cm

Medium 168 - 175 cm 88 cm 80 cm 95 cm
Medium/
Large 175 - 183 cm 95 cm 85 cm 98 cm

Large 183 - 190 cm 98 cm 90 cm 105 cm
XLarge 185 — 190 cm 105 cm 95 • cm 110 cm

^ « %

A® P
) •

zij zal d'r maten wel uit
uit der hoofd kennen s

\ 15



- ■ - ■ --.. —>•■.,■ - ....... -. ----^.r-^JJG
; , . •■ - • " i ; - . . . . . . . . ■ - . ' . ^ ^ - v
-'.■-■■ ' ■ '—■• ' .. " "" " '. v»" ; ■. •-...

V ; , . ' - ~■ • - - - —» : -.
:-*. :

...plaatsen ze je allerslechtste foto in het
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j e U R N A A l
Van onze verslaggever
Emile Puettmann
Spanje - Madrid

" P i e t i s a l l e s k l a a r " z e i S i n t e r k l a a s .
"a l les i s ingepak t N ico" ze i P ie t (S in te rk laas mag a l leen door z i j n
personeel Nico worden genoemd, omdat de Sint dat wel moest doen na al
die stakingen va.n de actie groep "Wij Pieten eisen. )
Piet, ki jk het nog even na voordat we vertrekken.
Na enige seconden kwam Piet terug en zei"alle pepernotennogaantoe, we
zi jn de Brownsea groep in Rotterdam vergeten, en al le kado's zi jn op
WAT moeten we doen?."
0 ne'eeeee, ook dat nog, en we hebben ook geen kado's, en geen geld meer.
Die rot belastingen , je houd er verdomme ook elk jaar geen cent meer
van over. Laten we maar alvast vertrekken, ik bedenk onderweg wel wat.
N a d a t d e t i j d v e r s t r e e k e n d e S i n t ; F r a n k r i j k , I t a l i e , D u i t s l a n d ,
Belgie en Engeland had af geschouwd met al die kado's, en nog hoogte vrees
had opgelopen van al dat getr ippel en getrappel over die daken. (wat
w i l j e o p d i e l e e f t i j d )
Kwam Nederland aan de beurt, maar de Sint had nog niets kunnen bedenken
voor de Brownsea groep, zo kwam het, toen de stoom-boot Rotterdam binnen
voer en de Sint inplaats om z'n oude hersenen te pijnigen, de radio maar
aanzette en helemaal hysterisch werd, toen hij Herman Brood hoorde met
z i jn S in te rk laas l i ed je : " I ' l never be c lever " e r ve rdween dus p rompt
een transistor radio in de Rotterdamse haven.
Toen besloot de Sint maar iets te doen wat hij nooit en te nimmer in z'n
hele loopbaan zou hebben gedaan aaaa.als hij maaaaar WAT wist voor de
Brownsea groep.
Maar er zat niets anders op, HELAAS.
Hij begon te vragen aan alle namaak Sinterklazen in Rotterdam of ze nog
wat kado's voor hem hadden, maar nadat hi j al le 351.096 Sinterklazen
had afgelopen, kreeg hij als antwoord; NEE en nog eens NEE.
Zo zie je maar dat er maar I Sinterklaas bestaat l ie echt wat over heeft
voo r een paa r a rmza l i ge Padv inde rs zoa l s w i j ! ! ! ! ! ! ! ! !
En daar zat de Sint nu, in een van zijn gehuurde Flats in Rotterdam.
Bed roe f t za t h i j i n z i j n s chomme ls toe l ach te r z i j n k ran t j e , pan to f f e l s
aan, s igaar en vierkante fles, die rond op de tong l igt en een over
h e e r l i j k e j o i n t d r a a i d e . . . .
T o e n d a c h t h i j , w a t n u . . . , w a t n u I ! ! ! ! ! ! ! ! * 2 ! * > l

Cs^xfc-
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JAAAAA
AAA

AAAAAA, WOOPY !!!
Ik weet het; en sprong op zonder te merken dat hij wat van dat heilige
water over z i jn mei ter gooide.
IK GA NAAR M'N COLLEGA !!
"Collega, col lega u heeft helemaal geen col lega???????" zei PIET.
Ja natuur l i jk wel ; de Kerstman.
OOOOOOOcoooooHHHHH, hoe had ik dat kunnen vergeten; weer geen opslag.
Een paar uur later vertrok de stoomboot in al le vaart naar IJsland
en van IJsland naar de Noordpool,
hij moest voort maken want hij had nog maar
een paar uur de t i jd.
De Sint s tond persoonl i jk achter het wie l
en voer zo snel mogelijk. (Dat kwam omdat
hij op het kompas voer, dat hat hij eens
bi j de padvinders geleerd toen hi j 14
jaar was.
Toen Sinterklaas de Kerstman had gesproken en wat Steekpenningen
"zwijggeld" onder zi jn muts hal geschoven, en wat kado's in een Sinter
klaas verpakking te stoppen, (wat hi j b i j de Kerstman had los gepeutert)
Ver t rok h i j in a l le r i j l naar z i jn fla t op de noordpoo l om nog wat van
dat he i l ige water, achter over te s laan, voordat h i j .veer naar
juist, n cir fclederland zou ,:aa.n.
Toen hij opweg ./as naar Nederland en op de hoogte was van Denemarken,
v ie l p l o t s de mo to r u i t .
"0, nee! Wat is er nu weer aan die boot" zei de Sint. "Dat wrak heb ik
nu al enkele ti jdperken en elke keer heb ik er wel wat aan, ik ben toen
trouwens, toen ik hem kockt, nog opgelicht ook door die scheepsdealer.
JA, ja.. maar wel een lekker motoort je, 60 pk en een leuk ci l inder
inhoud je joh !
Zei hi j , toen hi j in de rede werd gehouden door Piet,

d ie met een angst ige toon r iep. . .



"We hebben geen KOLEN meer".
KOLEN? kooooolen ,,,??? hebben we geen kolen meer, DAN maar de pepernoten
( daarom waren het er zo weinig).
Maar... de pepernoten gingen ook op, en ja hoor daar was ik al bang voor,
de kado's gingen de stookketel in, zelfs een stuk van de baard van
Sinterk laas en ook de kru l van z i jn staf(nu begr&jpen ju l l ie waarom die
er niet opza c.)

En toen de krul ook op was,
had de stoomboot nog netgenoeg vaart om de kade in de Maas-haven te halen,
wat een geluk!
Al was het aanta l kado's WEL tot de hel f t ges lonken. s tommert .

Het was inmiddels al j uur geworden en was nog net op tijd om op de
kanaalweg 82 te zi jn.
Toen hij eenmaal op de kanaalweg was aan gekomen, en hij buiten adem
he t l okaa l b innen t rad , ze i h i j t egen "de j ongens " , da t h i j ne t op t i j d
was omdat hij rennend van de Maaskade naar het scoutshome is komen
r e n n e n , v e r t e l d e h i j .
Jogg ing , ze i h i j . . . goed voor de kond i t i e .
Nadat h i j h i j de gebru ike l i j ke r i tue len had u i tgeoefend en to t onze gro te
verbazing zei: "Dat we geen liedjes meer hoeven te zingen, OMDAT...
we toch wisten,JA, nu komt het, dat Sinterklaas toch niet BESTAAT?!?!?!?!?!?!?!?!
Begr i jp je dat nou,???.
Maar, met luid gekri js werd hi j uitgezwaaid, en hem werd proppen papier,
en pepernoten toegeworpen als blijk van DANK.

De Sint , a l l ias meneer punt je , punt je was toch weer b l i j dat h i j weer
een paar gelukkige,zeldzame, z ielen had achter gelaten,

toen vertrok de Sint helaas weer
naar Spanje.
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Wanneer je maar v wiltOfnaar
*t toneet cabaret, ballet, museum,
concert...

Iedereen onder de 26 jaar kan
ervan profiterea Een h£&jaar lang
voor maar 6 gulden 50!
In elke stad van Nederland.

f ^ r A a n g e b o d iAangeboden door dit blad In samenwerking met de Sttchttng ldeele Reclame.

Informatie?: Vraag maar op je
gemeentehuis. Of bel 033 - 51908*.

Fotobureav C. Kramer
Foto ' / voo r Roe lomo
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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 voo r de j eugd :

Hiarverzorgingv a n D A M "
Noorderhavenkade 97
Tel. 010 -661092
Rotterdam-3004

Tevens voor toiletartikelen



de jacht van Kaa,
Alles wat hier wordt verteld, gebeurde voordat Mowgli terug ging
naar het mensendorp,

Mowgli moest van Baloo,
ontzettend veel leren en
alles wel honderd maal her—
halen en daar werd Mowgli
ontzettend moe van. Maar
Baloo zei*" Een mensenjong
is een mensenjong en hij
moet, voor zijn veiligheid,
heel de wet van de Djungel
kennen".

Mowgli kon hierdoor dan ook een heleboel dierengeluiden nadoen.
Alleen van het Bandarlog (apenvolk) wist Mowgli niets.
Op een gegeven moment, verraadde Mowgli zich. Hij vertelde Baloo en
Baghera, dat hij bij het Bandarlog was geweest. Baghera en baloo
waren daar ontzettend boos over, want het apenvolk, was een volk
zonder wet, zonder leider. Zij aten alles en plaagden altijd
zieke en zwakke dieren. Het apenvolk werd hiervoor verstoten uit
de Djungel. Het was eon grote schande, als je met zo'n volk omging.
De apen hadden aan Mowgli noten en andere lekkere dingen te eten .
gegeven en droegen hem in hux.
armen naar de boomtoppen.
Ze zeiden, dat Mowgli een
maal hun leider zou worden.
Omdat hij hun broeder was.
Hij leek op de apen, alleen
hij had geen staart.
Nadat Baloo en Baghera alle
slechte dingen van de apen
hadden verteld, schaamde
Mowgli zich diep en had het
vaste voornemen, nooit meer
met het apenvolk om te gaan.
Op een dag viel Mowgli
tussen Baloo en Baghera in slaap. Toen hij wakker werd, voelde hij
sterke kleine harde handen om zich heen en het zwiepen van bla
deren in zijn gezicht. De apen hadden hem tussen zijn vrienden
vandaan gehaald en zij gingen er met Mowgli vandoor, ze vluchtten.
De Vlucht van het apenvolk door het bornenrijk was heel bijzonder.
Zij hadden grote vaste wcgen en zijv/egen, die wel 20 meter boven
de grond lagen. De twee sterkste apen hielden Mowgli vast.
Jerst was Mowgli bang, toen boos. Xaar vechten deed hij niet.
Hij dacht na, en opeens wist hij, .'at hij zou gaan doen.
Hij zag Chiel de koningswouu swevend en kerend over de Djungel
vliegen. 3n Mowgli liet de wouwroep horen:" Jfij zijn van een
blood, gij en ik". Chiel zwoefde weg r.aar de volgende boomtop
on was daar juist op Li j.l osa het ge
verschijnen. Mowgli -•ie?:" Let op m
van de Sioni-2 horde en Baghera van
Intussen waren Baloo en Baghera :az
rreworion

ichtje van Mowgli te zien
jr. spoor en waarschuw Balo^
te Raadsrots.
;. ! vaa w.. ode a. . ordriet
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Baloo bedacht opeens, dat
het enige dier, waar het
Bandarlog bang voor was,
de tijgerphython Kaa was.
Want Kaa kon even hoog
klimmen als zij en 's nachts
sta l h i j jonge apen.
Baloo en Baghera gingen op
zoek naar Kaa. Zij vonden
hem op een warm plekje
in de zon, waar hij aan
het denken was, over wat
hij zou eten en dus moest
gaan vangen.

Met veel moeite konden Baghera en Baloo Kaa aan het verstand
brengen, dat ze jacht maakten op het Bandarlog, omdat de apen
Mowgli hadden gestolen.
Kaa die door de apen werd uitgescholden voor aardworm, gele vis
en gespikkelde worm, besloot direct, dat hij 3aloo en Baghera
zou helpen.
Toen kwam Chiel eraan, en die vertelde waar de apen Mowgli heen
gebracht hadden en wel naar de Koele Holen ( de apenstad ).
Naar de apenstad was een reis van een halve nacht.
Kaa en Baghera gingen in voile vaart naar de Koele Holen en Baloo
v o l g d e z o s n e l , a l s h i j k o n . ^
Mowgli en het apenvolk zaten ondertuss
i n d e K o e l e H o l e n . V
De apen speelden naar hartelust.
Mowgli moest de apen leren vlechten,
maar naar enige minuten waren zij
het beu, en ginger; zij weer spelen.
Mowgli vroeg aan de apen om wat
eten. Er gingen dertig apen eten
zoeken, maar ze kregen natuurli jk
weer ruzie en er bleef niets van
het eten over.
Mowgli begreep nu, dat Baloo gelijk had, de apen hadden geen wet,
geen jachtrcep en geen leiders, ze konden alleen maar opscheppen.
Toen het donker was kwamen Eaghera en Kaa bij de stad aan.
De apen zagen Baghera en vlogen op hem af om hem dood te slaan.
Vijf andere apen pakten Mowgli beet en duwden hem door een grote
scheur van een gebarste koepel. Mowgli maakte hierdoor een val
van v i j f me te r.
In liet heetst van het gevecht tussen Baghera en de apen kwam
Baloo in de stad aan. Hij kroop op het terras en werd direct
door de apen besprongen. 3aloo ging oo ae grond zitten en drukte
de apen tegen z i jn borst fi jn.
Baghera was ondertusoen in het fontein gesprongen, net zijn kop

. . . b o v e n w a t e r , z o d a t d e a p e n n i e t b i j h e r n k o n d e n
komen.
Toen kwam Kaa eraan.
Hij gaf een stoot met zi jn
staart en onder lu id gegi l

| ging do apen bende uit elkaar,
Zi j v lucht ten weg.
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zij naar hem toe kwamen.
Kaa kon ze op deze manier
makkelijk vangen.
Bagheera en Baloo zaten onder
de schrammen en buiten en dat
alleen om een mensenjong te
redden. Ze vonden dit niet zo
erg, maar Mowgli moest hier
voor toch gestraft worden.
Baghera gaf Mowgli een klap
of zes, die bekeken uit het
standpunt van een panter,
nauwelijks een van zijn
jongen wakker had kunnen
maken. Maar voor een
jongen van zeven jaar,
was het toch een heel erg
zware straf.
Na de straf klom Mowgli
op de rug van Baghera en ze
gingen naar huis.
Een van de mooie dingen
van de Wet van de Djungel
was, dat de straf alle schuld
vereffend. Men kwam er nooit
meer op terug.

Mowgli zat nog steeds gevan
gen in de koepel.
Kaa zag een scheur in de
koepel. Hij raiflde een keer
of zes met voile kracht
op de scheur en er ontstond
een opening in de koepel,
waardoor Mowgli naar buiten
kon springen.
Mowgli, Baghera en Baloo

koerdenterug naar de Djungel.
Maar Kaa ging dansen.
En door die dans werden de
apen gehypnotiseerd, zodat



O I N I D E I Q D E T Q O E P V L A G
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Beste Ouders,

Het jaar 1979 is weer voorbij en we kunnen weer toezien op
een geheel nieuw jaar.
In dit jaar 1980 zal veel gaan veranderen. Om een .paar
dingen te noemen; het draaien in het nieuwe klubhuis,

draaien met een nieuw spelaanbod,
het nieuwe insigne-pakket en als 4e
de klasse eissen.

Verder willen wij even aandacht besteden aan het Zomerkamp
dat wij in het buitenland willen houden. Vermoedelijk zal
dit Duitsland of Luxemburg zijn. G-eheel zeker is dit nog
niet. Ook de tijd is nog niet rond, maar wij zullen u in
de volgende Kudu hierover meer berichten. Ook zal dan over
de begroting (de kostprijs, red.) gesproken worden. Deze
begroting zal geheel gespecificeerd worden om onduidelijk-
heden te voorkomen.
Omdat de kosten vrij hoog zullen liggen, stelt de verkenners
leiding u in de gelegenheid een spaarregeling te treffen.

De spaarregeling zal onder de begroting
vemeld staan.
Wij vragen u wel zo snel mogelijk de
deelnamelijst in te vullen, want de
leiding moet nog veel voorbereidingen
treffen en zou dan ook graag weten voor
hoeveel personen.
Het vervoer geschiedt per VoIkswagenbus-
jes. Deze keus hebben wij gedaan om ons
te kunnen verplaatsen naar andere steden
en excursies, en de kosten zijn iets lager
dan een touringcar.
Ook heeft de leiding nog overwogen of het
niet verstandiger is om per trein te rei-
zen; daar lopen nog navragen naar. Mocht

dit het geval zijn, dan zullen wij u daar zo gauw mogelijk in
kennis stellen. Hierbij willen wij voor dit nummer het Zomer
kamp laten rusten.

BUITEN LEVEN
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"verder willen wij u een inzicht geven van het verkennersspel.
We doen dit middels de navolgende opsommizig.

Verkenners
Verkenners zijn jongensleden van Scouting Nederland, in de
leefti jdsgroep van 10/11 t/m 15/16 jaar.

Pa t rou i l l es
Verkenners spelen in patrouilles - subgroepen
van 5 & 6 leden - die:

zichzelf samenstellen,
zelf hun aktiviteiten kiezen, in overleg met
de andere leden van de troep.

Troep
De troep vormt de herkenbare groep, waarvan men
lid is en bestaat uit 20 tot 28 leden.
Ze vormt de centrale ontmoetingsplaats van de
leden en de patrouilles. Een "ideale" verkenners
t roep bestaat u i t v ier pat roui l les.

Relat ie t roep - patroui l le
Zowel de troep als de patrouille spelen hun eigen belangrijke
rol ten aanzien van het samen spelen; zij moeten in wissel-
werking met elkaar staan. Afhankeli jk van de aktiviteit zal
in de troep, danwel in de patrouille, gespeeld worden.

Interessegroepen
Voor bepaalde aktiviteiten kunnen interessegroepen worden sa-
mengesteld. Bijvoorbeeld voor het uitdiepen van een bepaalde
a k t i v i t e i t ( i n s i g n e s ) .

P a t r o u i l l e l e i d e r
Leden en leiding van een treop bepalen zelf of zij al of niet
een patrouilleleider wensen. Het kiezen van een eventuele pa-
troui l leleider is echter iets dat jongen en leiding aangaat.

Natuurlijk kan ik zo nog wel even doorgaan en er is nog genoeg
te schrijven, maar dit zullen we maar tot de volgende Kudu be-
waren.
Zijn er nog vragen en/of wilt u inlichtingen over iets dan kunt
u rekenen op onze medewerking.

Namens de verkennersstaf,

Hopman Barendregt.
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Kamperen in de winter,best te doen door Hans Krook

Het winterseizoen lijkt niet ideaal voor vaste kamp jes pi trektochten met
de tent. Toch kun je in West-Europa elk winterseizoen wel een paar duizend
lieden buitenshuis aantreiien; ze combineren winterse wandel- oi ski-
tochten met overnachting in een tent. Er zijn er zelis die skitochten maken
en dan een complete kampeeruitrusting in de rugzak meevoeren om
onderweg niet aihankelijk te zijn van een berghut.
De hooidzaak bij dit soort kamperen is een hoeveelheid ervaring; wie dat
mist kan evenwel proiiteren van de "know how" van een ander. Oi het
buitenshuis plezierig oi onplezierig is, hangt niet alleen met de lucht-
temperaturen samen; haast nog belangrijker is het vochtgehalte in de
lucht en verder natuurlijk ook de windkracht. Dit in aanmerking nemend
kan het op een gure dag in September onaangenamer zijn dan op een dag
met veel lagere temperaturen in februari bijv.

De tent in de winter
Erg plezierig is een tent met een tot de
grond reikend tweede dak
(thermos-dak). Je houdt de warmte dan
beter in de tent, terwijl het katoenen
weefsel toch voldoende ventileert. In be-
vroren grond doe je met lichtmetalen
tentpennen niet veel; neem liever wat
gegoten aluminium en een geschikte ha-
mer mee.
Hoe groot de tent mag zijn hangt samen
met het vervoermiddel. In elk geval is
het plezierig, wanneer de tent voorin
een kookhoek heeft en achterin een ba-
gagepunt.

Het slapen
Zodra de "r" in de maand is, moet je af-
doende bescherming zoeken tegen op-
trekkende grondkou. Wie inplaats van
een twee isolatiematrasjes neemt - al zijn
ze ieder maar ca. 1 cm dik - die sluit de
grondkou buiten. Een dikkere schuim-
matras mag ook, maar die weegt dan
meer en neemt meer plaats. Belangrijk is,
dat de mat gesloten luchtcellen heeft, an
ders gaat hij als spons werken. Je kunt ook
de combinatie maken van een noppen-
schuimmatras-met-open-cellen en daarop
een plaatje met gesloten cellen, type
"Karrimat" of vergelijkbaar fabrikaat.
Meerdere lagen krantenpapier uit-
gespreid op het grondzeil van de tent
hebben ook een hoge isolatiewaarde. Een
wollen gronddeken is eveneens niet te
versmaden, omdat de tent dan wat meer
"aamgekleed" is.
Een zomer-slaapzak zal in de winter
tekortschieten, maar inplaats van een
dunne pyama kun je nu bijv. een trainings-
pak dragen of een jak en pantalon van
nylon frotteweefsel ("pool"-kleding). Een
andere combinatie: een (half)wollen
maillot en een katoenen of wollen (col)trui.
Hoe 's nachts je kousen aan en zet vooral
een wollen muts op; het is te weinig
bekend, dat veel lichaamswarmte verlo
ren gaat via het onbedekte hoofd!
Wie deze maatregelen onvoldoende acht,
kan een extra donzen slaapzak meenemen
en die als deken over beide andere slaap
zakken spreiden. Ook kun je ieder twee
slaapzakken over elkaar gebruiken, wat

In elk winterseizoen kun
je wel een paar duizend

mensen kamperend
aantreiien

vanzelf het volume in je rugzak vergroot.
Wie vaak hoog in de bergen kampeert,
kan zich een donsjak aanschaffen en dat
kledingstuk combineren met een korte,
tot het middel reikende slaapzak (z.g.
"olifantspoot"). Overdag heb je een warm
en winddicht kledingsstuk, 's nachts vor-
men donsjak en voetenzak een vervan-
ging van de donzen slaapzak. Zo het al
geen geld spaart, dan toch in elk geval
flink wat gewicht. Met zo'n donsjak spaar
je twee wollen truien uit, maar wel moet
je je bewust zijn van het feit, dat zo'n
donsjak een "alles of niets" stuk bovenkle-
ding is. Anders gezegd: met 2 truien en
een windjak kun je de temperatuur beter
regelen. Bij flinke vorst is het noodzake-
lijk de schoenen in de slaapzak te bewa-
ren, anders staan die 's ochtends stijf
bevroren. Het kost veel lichaamswarmte

om ze ontdooid te krijgen.
Ook kan het van belang zijn een veldfles
met deugdelijke sluiting mee te nemen in
de slaapzak. Je kunt dan's ochtends bij het
ontwaken meteen wat koffie of thee zetten
en hoeft niet te wachten op het ontdooien
van het meegenomen drinkwater.
Handig is een kooktoestel te kopen, dat
op brandspiritus werkt. Heb je een tent
met een abside, dan kun je het toestel
daar neerpoten en als tentkacheltje ge
bruiken. Brandspiritus brandt met een
vrij schone vlam, je hoeft niet beducht
te zijn op milieuvervuilende afvalstoffen,
zoals bij benzine.
Een petroleumvergasser kan ook in de
tent worden gebruikt, maar onverschiilig
welke brandstof wordt gebruikt voor het
koken, verlichten en verwarmen: hoe al
tijd een toereikend grote spleet open voor
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de noodzakelijke ventilatie. Bij het ver-
branden van butaan, benzine, spiritus en
petroleum wordt zuurstof verbruikt, je zou
na korte tijd een tekort aan zuurstof kun
nen krijgen, omdat die verdrongen wordt
door stikstof, koolzuur en waterdamp.
Niet algemeen bekend is, dat een bran
dende kaars in een kleine trekkerstent de
temperatuur mee helpt behaaglijk te hou
den (de inzittenden stralen ook lichaams
warmte af).
Wanneer onderweg beken en rivieren
bevroren zijn, kun je sneeuw smelten om
aan het vereiste water te komen. Doe
eerst wat achter de hand gehouden water
in je pannetje, verwarm dat en doe er dan
sneeuw bij. Het beste kun je vooraf wat
sneeuwballen kneden en die dan in de
pan deponeren. Ga je zonder meer
sneeuw verhitten, dan kan de pan mis
schien aanbranden. Kook het smeltwater
te alien tijde goed door gedurende
5 minuten, maak er dan warme thee,
koffie, of soep van.
Wie geen brandstof meer heeft of een

dik te zijn. Hoofdzaak is, dat transpira-
tievocht kan verdampen en niet op de
huid achterblijft, waar het onder om-
standigheden een grote afkoeling zou
kunnen geven. De onderkleding moet zo
poreus mogelijk zijn, de daarop volgen
de laag evenzo. Vooral twee dunne wol
len truien over elkaar bevallen goed.
Erg plezierig zijn ook viyella-shirts (ze
zijn ten dele uit wol gemaakt).
Wat de pantalon betreft kom je het
beste uit de voeten met een borg-
sportbroek of een skibroek, in combina
tie met lange wollen kousen (waarvan je
de boorden zo nodig over de knieen
kunt omslaan). In een sneeuwlandschap
zijn beenpijpjes ofwel Camaschen onont-
beerlijk. Je voorkomt ermee, dat sneeuw
in de schoenen dringt, terwijl ook de af
koeling van de voeten wordt tegenge-
gaan.
Over de poreuze kleding hoort 'shell
clothing' te worden aangetrokken, dat is
winddichte kleding, die te grote afkoe
ling van het lichaam moet tegenhou-

manco ziet aankomen, moet bijtijds op
een alternatief houtvuur overschakelen.
Je moet voor zo'n houtvuur als regel toe-
stemming hebben van de eigenaar van de
grond. Zo'n vuurtje hoeft overigens niet
erg op te vallen, als je het maar klein
houdt. Kap geen bomen of takken, maar
neem bij voorkeur wat sprokkelhout, dus
dode takken van de bosgrond. Nog beter:
breek wat dode takken van de boom, die
zijn gewoonlijk beter door de wind
gedroogd. Wees uiterst voorzichtig met
open vuur, want overvliegende vonken
kunnen grote schade veroorzaken.

De winterkleding
Ook wanneer het flink vriest, hoeft de
kleding — aangenomen dat je spierar-
beid verricht in de vorm van wandelen,
schaatsen, skieen, e.d. — niet eens zo

den. Elk windjak van dichtgeweven stof
is prima, het hoeft zeker niet dubbel of
gevoerd te zijn. Alle gevoerde kleding-
stukken hebben het nadeel, dat ze —
wanneer eenmaal nat geworden door de
regen of omdat je in het water bent ge
vallen, resp. door het ijs bent gezakt
toen je een beek moest oversteken — zo
moeilijk weer droog te krijgen zijn. Heb
je weinig kleding bij je en ben je hele
maal nat, leg dan een houtvuur aan om
je zo snel mogelijk weer op te warmen.
Er is n.l. altijd de dreiging van z.g. on-
derkoeling. Wrijf daarbij op een plekje
uit de wind de vochtig geworden huid
goed droog.
In dit verband moet opgemerkt worden,
dat de kwetsbare inhoud van de rugzak
(slaapzak, kleding, voedsel) altijd in
plastic (vuilnis) zakken moet worden ver-

pakt. Tuimel je ooit in het water, dan
hou je toch de vitale uitrustingsstukken
droog.
Belangrijk is, dat het windjak of de ano
rak een capuchon of hoofdkap bezit,
naast een taillekoord en een sluiting in
of om de mouwen. De ritssluiting op het
borstpand moet vooral met het oog op
sneeuw worden beschermd door een
overslag met knoop- of klittebandsluiting
(de z.g. stormsluiting).
Bij koud en winderig weer kan een
winddichte, katoenen overbroek een
blaasontsteking voorkomen.
De schoenen moeten goed verzorgd zijn,
d.w.z. behandeld met een goede was-
soort. Vooral de stiknaden moeten regel
matig worden behandeld. Na een aantal
seizoenen is een schoen veelal niet meer
zodanig lekvrij te krijgen, dat er bij
dooiweer geen smeltwater naar binnen
dringt. Belangrijk is dan over voldoende
reserve kousen te beschikken. Natte
schoenen mogen niet bij een houtvuur
worden gedroogd, het beste kun je er
krantenproppen in doen of verwarmen
met boven een vuur gehouden kiezelste-
nen; ook nu waken tegen te hoge tempe-
raturen, die het leer schade kunnen
doen.
In de winter verdienen hoge leren schoe
nen de voorkeur. Ook z.g. Lapland-
laarzen (waterdichte schoen met enkele,
ventilerende leren schachten) zijn ple
zierig, wanneer je te maken krijgt met
plassen of moerassige grond. Bij schoe
nen met poreuse isolatielagen moet je
oppassen, dat zich in het schuimmateri-
aal geen vocht verzamelt, dat dan weer
kan gaan bevriezen. Isolatie krijg je ook
door een extra sok of kous, die aan de
lucht gewoonlijk vrij snel drogen, zeker
bij vriezend weer.
De Britten hebben ten aanzien van kle
ding in de winter een ezelsbruggetje in
de vorm van het woord 'Cold'. C =
clean: hou je kleding choon. O = Over
heating: voorkomen dat je oververhit
raakt, in verband met de daarop volgen
de neerslag van transpiratievocht op je
huid, L = Layers: kies je kleding door
tal van isolerende lagen te gebruiken. D
— Dry: hou kleding zoveel mogelijk
droog. Dat wil zeggen: trek tijdig regen-
kleding aan, in de vorm van beenpijpjes
en een regencape of een regenbroek
met een regenjak.

Ui t : 3u i tenspor t ; een
2 mnd. magazine.
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Leg het wl vast
Bescherm de gezondheid van uw kind!

Het roken eist In ons land 15.000 slachtoffers per jaar.
DAT ZIJN ER MEER DAN 40 PER DAG.

6 maal zoveel als er jaarlijks in het verkeer omkomen.

Voorkomen is beter dan genezen
Ieder van ons wenst zijn kinderen een lang
leven in goede gezondheid toe. Daaraan
willen wij tijdens de opvoeding bijdragen
zoveel als maar in ons vermogen ligt.
Dat de rookgewoonte tot de ernstigste
bedreigingen van de gezondheid behoort,
realiseren wij ons nog te weinig. Het
roken kost jaarlijks zesmaal zoveel
Nederlanders het leven als het verkeer.
Roken is een van de belangrijkste
faktoren bij het ontstaan van:
• longkanker;
• hart- en vaatziekten;
• aandoeningen van de luchtwegen;
• maagaandoeningen.

Bescherm uw kind daartegen door te
voorkomen dat hij of zij gaat roken.
Sluit een niet-roken-overeenkomst met uw
kinderen af. Voorkomen is beter dan genezen.

Beleg uw geld
in de gezondheid
van uw kinderen
Wanneer uw kinderen gaan roken, dan worden
de sigaretten en de shag vele jaren lang gekocht
van het zakgeld dat u wekelijks of maandelijks
geeft. Slecht besteed geld. Ten nadele van
uw kind uitgegeven.
Tel dat eens in gedachten op. Is het niet veel
zinniger om uw kinderen te bewegen tot het
siuiten van een niet-roken overeenkomst met U?
Dan gaat dat geld niet in rook op. Praat met ze
over de risico's van het roken en stel ze een
beloning in het vooruitzicht als ze het roken nalaten.
Leg die beloning vast. In de vorm van een
niet-roken overeenkomst.
Een voorbeeld van zo'n overeenkomst treft u
hiernaast aan, evenals een model van een
overeenkomst die u zo kunt gebruiken.
Duizenden ouders hebben onze raad in de
afgelopen jaren al opgevolgd. Ze hebben er geen
spijt van en hun kinderen zeker 66k niet!
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NIET-ROKEN OVEREENKOMST
D e o u d e r s v a n : f D o K i j k e ^ j o . l a S . e . t ) . „ . ,
wonende: ..£(e.L.Mzm.s>.r.rm.L5... te#mJ./er.a&.m....
siuiten hiermee een niet-roken overeenkomst af met hun
ooen/dochter: .. lXl&rJibe.....^CLV\.$.ZJn „.
geboren op: J.Ql....JQ,n.U.a£.L./.Q9.J. te .ttxo.St.&:c/<Mn.

In het besef dat roken grote gezondheidsrisico's met zich brengt
en dat roken gemakkelijker wordt nagelaten wanneer men het
in zijn jeugd nooit heeft gedaan, wordt vandaag het
vojgende. overeen gekomen:
(.Uct.r/J.it.e. zal voortaan op iedere verjaardag tot 20 jaar
een bedrag ontvangen wanneerjifj/zij gedurende het dan
afgelopen jaar niet heeft gerookt.
Dat bedrag zal zijn:
op de 13e verjaardag / 50,—
op de 14e verjaardag / 75,—
op de 15e verjaardag / 100,—
op de 16e verjaardag / 125,—
op de 17e verjaardag / 150,—
op de 18e verjaardag / 175,—
op de 19e verjaardag / 200,—
op de 20e verjaardag / 225,—

Hij/zij mag dit geld voor
^jn/haar hobby's
gebruiken.
Hobby's hieronder
invullen.

JLLuduA
&no.r.kd.uk

Andere mogeliijkheden zijn bijv.:
Mlj^.C./J.kC zal op de 18e verjaardag een bedrag van
/ .67.5.TTT. ontvangen wanneer hij/zij tot die dag niet heeft
gerookt en van plan is ook voortaan niet te zullen gaan roken.

Aldus overeen gekomen op: .ig....jQ..h.J^^te Qxiakfchk

H a n d t e k e n i n g v a d e r e n m o e d e r a

> - ( / ■ \ - ' , i *
Handtekening zoorr/dochter

\

W.^€^>
&tn

Een initiatief van de Stichting Anti-rookplan
voor de Jeugd ©
Postbus 100. 3730 AC De Bilt, Tel. 030-763376

Steun onze campagne tegen het jeugd-roken.

Meld u aan als donateur van de

Stichting Anti-rookplan
voor de jeugd ©
Postbus 100, 3730 AC De Bilt,

Telefoon 030-763376
Postgiro 3731100.

Nederlandse Middenstandsbank
De Bilt, nr.: 68.74.62.770.
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Feiten die u moet weten.
• Roken brengt onze Nederlandse economie meer schade

toe dan via de accijns in de schatkist vloeit.
Tegenover de 1,6 miljard gulden die de tabaksaccijns
in 1978 opbracht, stond ruim vier en een half miljard
schade door arbeidsverzuim, ziekte- en invaliditeits-
uitkeringen, kosten van operaties en ziekenhuis-
opnamen, verblijf in verpleegtehuizen, voortijdige
uitkeringen van pensioenen, weduwe- en wezengelden
etc. Schade veroorzaakt door de rookgewoonte.

• Uit het onderzoek rookgewoonten 1979 dat het NIPO heeft
ingesteld, blijkt opnieuw hoe ernstig het is gesteld met
het roken door jonge kinderen. In de leeftijdsgroep
van 10-14 jaar constateert het NIPO op de lagere school
al 13% rokende jongens en meisjes. Op de
huishoudscholen en lagere technische scholen is dat zelfs
39% in de leeftijdsgroep tot 14 jaar en op de mavo
31%. Een percentage van 17% voor havo en vwo steekt
daar dan nog gunstig bij af! Alle reden dus om onze
niet-roken-overeenkomst met kracht te propageren.

De "niet-roken overeenkomsten' worden reeds meerdere jaren,
met groot sukses gepropageerd en uitgegeven door de

STICHTING ANTI-ROOKPLAN VOOR DE JEUGD ©

Postbus 100, 3730 AC De Bilt, Telefoon 030-763376
Postgiro 3731100 - Nederlandse Middenstandsbank De Bilt
rekeningnr. 68.74.62.770.

Maak dit initiatief bekend in uw orngeving, bij vrienden en
bekenden, ouders van vrienden en vriendinnen van uw

kinderen, oudercommissies en schoolbesturen.
De niet-roken overeenkomst tussen ouders en kinderen
moet in Nederland een geducht wapen worden tegen
degenen die onze kinderen trachten over te halen om
levenslang de gevaarlijke rookgewoonte aan te nemen.
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Roken

Een verkenner rookt niet. Iedere jongen kan roken; het is niet
zo verschrikkelijk moeilijk. Maar een verkenner doet het niet,
omdat hij geen dwaas is. Hij weet dat een jongen die rookt
voor hij volwassen is, bijna zeker een zwak hart krijgt en het
hart is het belangrijkste orgaan van je lichaam. Het pompt het
bloed door je gehele body voor de vorming van vlees, beende-

.• »»

V^x*
De Jongen, die de verkeerde Een sterke, gezonde jongen heeft
man na-aapt en denkt flink te de bal aan zijn voeten.
zijn. Hij zal het werkelijk nooit

ver brengen.

ren en spieren. Als het hart zijn taak niet verricht, kan het
lichaam niet gezond worden. Iedere verkenner weet, dat roken
zijn gezicht en reuk bederft en dit is voor zijn verkennerswerk
een belangrijke factor.
Medici van naam zijn zeer positief in hun uitspraak, dat roken
een slechte invloed heeft op de gezondheid van een jongen.

Vele bekende sportsmen en anderen, die in training zijn of be
langrijk werk te verrichten hebben, roken niet.
Sir William Broadbent, de bekende dokter en Professor Sims
hebben uiteengezet, hoe slecht het roken voor jongens is. Vele
vooraanstaande sportsmen, ontdekkingsreizigers, verkenners en
anderen vinden het beter niet te roken.
De Spoorweg- en Postautoriteiten in Amerika nemen geen jon
gens in dienst die roken. Ik ken een grote werkgever, die niet
alleen zelf een niet-roker is, doch ook geen jongens aanneemt,
die roken.
Sprekende over tabaksgebruik, zei Professor Osier eens, dat,
als alle sterke dranken en al het bier van de wereld op zekere
dag in zee werden geworpen en de volgende dag alle tabak, dit
een weldaad zou zijn voor de wereld, ofschoon zeer ongezond
voor de vissen.
Nog nooit begon een jongen te roken, omdat hij het lekker
vond, doch wel omdat hij bang was door de andere jongens
te worden uitgelachcn, of omdat hij dacht, dat hij er dan als
een man zou uit zieiu; in werkelijkheid gelijkt hij meer op een
aap, die alles nadoet, zonder zelf te denken. Geen valse
schaamte dus, doch neem het besluit, dat je niet wilt roken
voor je volwassen bent; en houd je hieraan. Dit is veel meer
een bewijs van man zijn, dan rond te lummelen met een peukje
sigaret tussen je lippen. De anderen zullen je ten slotte des
te meer respecteren en heimelijk je voorbeeld volgen. Dan
heb je, al ben je nog een jongen, iets bereikt en de grondslag
gelegd voor leiderschap. Vanuit dit kleine begin zul je steun
vinden verder te gaan.

Uit: Het Verkennen voor Joogens
door Lord Baden Powell.
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GRCEPSvTXaRZlTTKR
Alex Smits
Navanderstraat 11
3039 VL Rotterdam
tel. 010-667626

STIC HTING

SCOUTING
POSTBUS 658
3 0 0 0 A R R O T T E R D A M

ROTTERDAM WEST
TERREIN KANAALWEG

STIC*Hn*NGSvT)aRZITTER
B.A. Ravesloot
Gouvernestraat 143
3014 PM Rotterdam
tel. 010-363678

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

Eric Klei jn
Stadhoudersweg 143 a
3039 EH Rotterdam
tel. 010-656807

Gonnie Bennink
Hamnarskjoldplaats 68
3069 RC Rotterdam
tel. 010-206212

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

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

Gerard v.d. Ende
Lindesingel 128
3053 JN Rotterdam
tel. 010-227654

/^t\

REDAKTIE KUDU
Peter Konijnenburg
Schuttersveld 8
2924 XL Kriirpen a/d Us.
tel. 01807-14271

FINANCIEN KUDU
Brownsea "Groepsblad"
Schuttersveld 8
2924 XL Krimpen a/d US.
giro 3950520

SECR. SnCHTING
Brownseagroep 66
Postbus 658
3000 AR Rotterdam
t.a.v. Dhr. v. Dijk

BIJEENKCMSTEN;
Welpen (8-11 jaar)
Kanaalweg 88
Zaterdag 10.00-12.00 uur

Verkenners (11-15 jaar)
Kanaalweg 80
Zaterdag 14.00-17.00 uur

Rowans (15-18 jaar)
Daltonlaan ..
Zaterdag 13.00-16.00 uur

KO^rKlBU'riE:

Vfelpen: / 12,50 per maand. Verkenners, Rowans en Staf: / 13,50 per maand.
S.v.p. per autcrnatische overschriiving te storten op : Giro 3632234

t.n.v. Penm. Brownsea.gr.
Bilderdijkstraat 55
2951 TD Alblasserdam
o.v.v. "Kontr ibut ie".

SCOUT SHOP
Heemraadsingel 129
3022 CD Rotterdam
tel. 010-772395

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

BURO SCOUTING R.DAM

Heemraadsingel 129
3022 CD Rotterdam
tel. 010-775113
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