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De eerste bezoekers van .. Bos en Mens" waren ongetwijfeld de leerlingen
van de zesde klassen van alle lagere scholen uit Apeldoorn, de deelnemers
aan de jeugddag op I juni 1967.
Om 8.30 uur waren vrijwel alle deelnemertjes, 1250 leerlingen van 37
scholen reeds in Berg en Bos present. Voor degenen, die met de leiding waren
belast, begon toen de schier onmogelijke taak om het, tevoren zo goed doordachte schema te projecteren op deze krioelende, allerminst kleurloze massa.
Eerst moest daartoe worden getracht drie groepen te formeren. die respeetievelijk zouden beginnen met tentoonstellingsbezoek, tekenwedstrijd of boswandeling met natuurquiz. Laatstgenoemde groep moest weer worden gesplitst in 3 groepjes van 5 klassen.
AI vroeg hadden de finalisten van de reeds eerder gehouden regionale
dagen - de Boijlschool uit Boijl (Fr.) en de Jongensschool uit Leende (Nbr.)
- zich bij hun Apeldoornse concurrentjes gevoegd; de jeugddag was in alle
kleurige beweeglijkheid begonnen.
Boswandeling met natuurquiz.
Om de drie minuten werd op drie verschillende plaatsen een klas gestart
voor de boswandeling. Onder leiding van hun onderwijzer en toegerust met
een vragenlijst, vertrokken de klassen langs het door pijlen aangeduide parcours. Aangezien het programma binnen een vrij strak tijdschema moest
worden afgewerkt, waren de organisatoren in het geheel niet blij met de ontdekking, dat sommige leerlingen het hadden gepresteerd hun opvolgers de
.. mist in te sturen", door na het passeren de pijltjes in een andere richting
te draaien. Hoe het ook zij, alle kinderen zijn, zij het niet allen op tijd, op
hun uitgangspunt teruggekeerd, nadat zij de vragen waarmee zij onderweg
werden geconfronteerd, meer of minder nauwkeurig hadden beantwoord.
Deze vragen stonden uiteraard in het teken van Bos en Mens en varieerden
mitsdien van de koptooi van wijlen het keizerlijk hert Caesar tot de hoofdtooi van de Koninklijke jachtopzichters en van het schalten van het gewicht
van een blok (inlands) hout tot het aangeven van de bestemming van een
bepaalde soort nestkast (eveneens van inlands houI), terwijl vanzelfsprekend
de nomenclatuur van flora en fauna tot verschillende andere vragen had
geïnspireerd.
Maximaal 113 punten waren per klas te behalen, hetgeen overigens aan
geen enkele klas bij benadering is gelukt. De leerlingen van het door de
bossen van de Koninklijke Houtvesterijen omsloten schooltje uit Hoog Soeren, onder aanvoering van meester H. lansen van Galen, alias Lubbert van
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Gortel, gooiden de hoogste ogen: 79 punten. Opmerkelijk was het resultaat
van de leerlingen uit het door het Fries-Hollandse veeslag omsloten dorpje
Boijl uil Friesland. De ervaring tijdens de regionale dagen opgedaan had
kennelijk bijgedragen tot hun succes: derde meI 73 punten. De punten met
deze natuurquiz vergaard, werden gevoegd bij de resultaten van de
Tekenwedstrijd met hout.
Op de speelweide van Berg en Bos waren met kalklijnen 15 vakken van
4 X 4 meter uitgezet, waarbinnen per klas in het gras een tekening moest
worden "gelegd" met langere en kortere bonenstokken, met een gezamenlijke lengte van ± 40 meter, en grotere en kleinere houten schijven. Men

Tekenen met hout: het karwei is volbracht.

was geheel vrij in de keuze van het onderwerp en de uitbeelding daarvan,
terwijl voor elke tekening maximaal 20 punten waren te vergeven. Collega's
van de dienst der gemeentewerken, doorgaans weinig geïnteresseerd in houtbouw in het 2-dimensionele vlak, vormden de jury en riepen, na een zorgvuldige beoordeling, waarbij de polaroïd-camera nuttige diensten bewees om
enkele tekeningen voor een eindoordeel vast te leggen, als winnaar met 18
punten de Prinses J ulianaschool uit. Een fraai resultaat bij een gemiddelde
van 12,4 punten. De Boijl-school en de Jongensschool uit Leende staken
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met 15, resp, 14 punten, boven hel artistieke gemiddelde van Apeldoorn uit.
Combinatie van de uitslagen van natuurquiz en tekenwedstrijd bracht Hoog
Soeren (92 pt.) aan de top, gevolg door de St. Hubertusschool (90 pt.) en
de Boijlschool (88 pt.).
In het Openluchttheater van Berg en Bos trad met groot succes de gooche·
laar Loxias op, terwijl de kinderen trachtten hun boterham naar binnen te
werken en de jury zich inspande een uitslag op papier te krijgen. Toen beide
pogingen met succes waren bekroond, kon voorzitter H. J. de Boer de uit·
slag meedelen, waarbij hij erin slaagde tot het laatste toe de spanning erin
te houden. Als prijzen waren drie fraaie hertegeweien op schedel beschik·
baar, voorts drie "haar" ·scherpe ingelijste foto's, vervaardigd door de wild·
fotograaf F. F. Hazelhoff en drie geweistangen. Vol trots verlieten twee leer·
lingen van de Boijlschool met hun welverdiende trofee het podium.
Estafeltewedstrijdell.

's'Middags om 14 uur begonnen de klassikale estafettewedstrijden, waarbij
de jeugd zich onvermoeibaar toonde bij het houttransport: de meisjes moesten
binnen de kortst mogelijke tijden een stapel doorboorde houten schijven
naar de overzijde brengen, terwijl de jongens erom streden wie het eerste
een pyramide Van in lengte steeds afnemende stamstukken aan de overzijde
opnieuw kon opbouwen.
In de pauze konden de kinderen tegen inlevering van een bon, welke zij
wederom tegen inlevering van het (breekbare) lege limonadeflesje bij de uit·
gang van het openluchttheater hadden ontvangen, een paper.pack chocomel
uitgereikt krijgen. Dit psychologisch raffinement leidde ertoe, dat geen glas·
scherven, doch slechts een enkel leeg chocomel. kartonnetje behoefde te wor·
den geraapt. Na de pauze kon de alom aanwezige voorzitter De Boer de
prijzen uitreiken: een zilveren beker VOor de meisjes van de Koningin Wil·
helminaschool ('s morgens als negende geëindigd); bij de jongens ging de
zilveren beker naar de ploeg van de St. Victorschool.
Waarschijnlijk zal iedereen 's avonds wel hebben gevoeld dat er een jeugd·
dag was geweest. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Aangezien Bos en
Mens de jeugd "had", is de toekomst aan de mens en zijn bossen.

Landgoedkamp Á.N.W.B.
[945] .

Achter op de bosweide hadden vele landgoedkampdeelnemers van
de
AN.W .B. hun tenten en caravans opgeslagen. Deze landgoedkampe
rs helpen
daadwerkelijk mee aan de instandhouding van ons bos door in de
zomermaanden bosonderhoudswerk op particuliere landgoederen te verrich
ten.
Op zaterdag 3 juni was er voor hen een speciaal programma met inleidin
gen en demonstraties door de heren G. N, Spaarkogel en W. F. Taffijn
van
het Staatsbosbeheer over onderhoudswerk en veilig werken en een
inleiding
van drs R Wilhelm, rentmeester van het landgoed "Pijnenburg" ,
over de
problemen bij het beheer van particuliere landgoederen.
Op 3 juni werden in "Berg en Bos" voorts enkele natuurwandelingen
gehouden onder leiding van gidsen van het Instituut voor Natuurbescher
mings-

educatie.

Deel van het A.N.W.B. Landgoedkamp.

