HERFSTBLAADJE

KAMPKRANT VAN DE 42E NHW VAN 10 T/M 12 OKT 2003 TE BAKKEVEEN

Noorderlijke
Hike
Wedstijden

Voorwoord
Hierbij willen we iedereen van harte
welkom heten en natuurlijk een goed
NHW wensen. Meer dan 500
deelnemers,
posthouders
en
medewerkers hebben de weg naar
Bakkeveen gevonden. De één ging
rechtstreeks, een ander nam een
omweg (sommigen noemen dat de
toeristische route). Dit belooft nog
wat voor het weekend! Gelukkig ziet
het weerbericht er goed uit en het
enthousiasme tijdens de opening loog
er dan ook niet om. Iedereen een fijn
weekend gewenst en hopelijk tot
volgend jaar!
Het C-team

Opening op tijd!!
Vanuit de trailer houden de
hikeleiders van de verschillende hikes
hun presentatie. Natuurlijk eerst de
a-hike: Op safari. Voor scouts tussen

de 10 en de 12 jaar die niet bang zijn
voor een paar wilde dieren. De tweede
hike is de x-hike, met het thema
kattekwaad. Er werd met een heleboel
dropjes gegooid en er werd natuurlijk
nog
veel
meer
kattenkwaad
uitgehaald. De b-hikers moeten de
kerstman redden dit jaar. Alle hulp
wordt ingeroepen om de pakjes van
de kerstman terug te vinden. De c-hike
gaat sprookjesachtige dingen doen in
de omgeving van Bakkeveen met het
thema Roodkapje reloaded (komt dit
je niet een beetje bekend voor?). De
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d-hike doet dit jaar Hike Zonder
Naam. De hikeleiding is op zoek naar
nieuwe bandleden voor hun
succesformule.
De e-hike gaat helaas weer niet door
dit jaar en wordt daarom voorgoed
geschrapt... De f-hike-presentatie leek
bijna
wel
een
slecht
nagesynchroniseerde
infomercial.
NHW-music heeft een compilatie
gemaakt van de allerbeste Elvis
nummers die je kunt winnen. Er is ook
nog een grootse braderie in
Bakkeveen, speciaal voor de q-hikers.
Deze braderie wordt georganiseerd
door
de
winkeliersvereniging
Bakkeveen Oost. Johnny Knoxville is
dit weekend speciaal naar Bakkeveen
gekomen om stunts op te nemen voor
zijn nieuwe film. Hij is ook op zoek naar
g-hikers voor een gastrol in zijn
movie.
Dus, genoeg te doen dit weekend. En
vooral veel wandelplezier!

Terugblik
Vorig jaar op 11 oktober om zeven uur
‘s avonds werd in Ellertshaar het
startsein voor de 41e NHW gegeven.
Het was razend koud toen de acht
hikes hun thema presenteerden. De ahikers hadden 112-weekend. Je
begrijpt, een serieuze zaak. Er waren
sensationele reddingsacties en
spectaculaire ongelukken. Natuurlijk
was er ook een bonte avond, waar alle
reddingswerkers en patiënten hun
toneeltalent konden laten zien. Er
waren ook veel cowboys en indianen
in Ellertshaar. Zij moesten paarden
vangen,
veertjes
smokkelen,
geheimschriften decoderen en vrede
sluiten met elkaar.
De c-hikers waren met een top secret
missie aan de gang. Zij werkten het
hele weekend voor de FBI en moesten
de eerste avond al een ontvoering
oplossen. Ze moesten natuurlijk in top
conditie verkeren, dus er waren ook
allemaal fysieke uitdagingen.
De d-hikers hadden het hele weekend
feest. Deze feestbeesten deden dan ook
alles om het feestje tot een waar feest

te maken. Er werden ballonnen
geschoren, er werden sportieve
hockeywedstrijdjes gehouden en er
waren allemaal feestelijke hapjes. De
partyanimals sliepen natuurlijk niet
echt veel dit weekend.
Bij de f-hike waren
Bassie en Adriaan de
‘leading men’. We
hebben
Bassie
natuurlijk allemaal
zien stunten in de
rodeo de afgelopen
tijd. Vorig jaar deed
hij echter andere
dingen. Samen met
de acrobaat vroeg de clown van de
Zwerfhikers een hoop creativiteit en
uithoudingsvermogen. Er moesten
slaapplaatsen worden gevonden en
Robots worden geknutsels.
De g-hikers waren met ander
jeugdsentiment in de weer. Zij
smurfden voor een weekend weer
smurfen. Ze gingen smurfen
(zwemmen), smurfen (geheimschrift
oplossen), smurfen (paddestoelen
beschilderen), smurfen (de hele nacht
niet slapen), smurfen (verdwalen) en
nog veel meer.
De q-hikers gingen ook terug naar hun
kindertijd. Zij raakten weer helemaal
in de ban van de poep, pies en snot
fase van hun leven. Er werd heel wat
afgekotst, gespuugd, gescheten en
geboerd.
Het was gewoon een lekker
onsmakelijk weekend, met als
passende afsluiting het diarree
gorgelen…
De x-hikers tenslotte waren van de
maffia. De twee ‘Dons’ hadden in de
tuin van hun Casa Nostra alle maffioso
verzameld om ze voor te bereiden op
een zwaar selectie-weekend.
Na twee dagen omkoperij en
valsspelerij was er op het einde een
ultieme krachtmeting waarbij de
wannebees lieten zien waarom ze zo
graag bij de maffiafamilie wilden
horen.
En natuurlijk waren er nog heel veel
scouts die regelden dat er te eten, te
drinken, te posten en te hiken was. Al
met al was de NHW 2002 een groot
succes!

Duo pissen?

Kookpunt

Nostalgie

Er is een nieuw fenomeen gesignaleerd
op de kampeerboerderij: duopissen.
Vrouwen doen het al generaties lang,
maar sinds kort schijnen een aantal
mannen het ook te doen. Het zijn
gewoon twee mannen die één wc
delen. Zou dit een stap zijn in de
richting van de mannen-emancipatie
of is het iets eenmaligs? We kunnen
alleen maar zeggen: ‘WP, mogen wij
ook een keer met jou pissen?’

In de keuken wordt al hard gewerkt
aan
de
maaltijd
van
de
zaterdagavond. Augurkjes liggen over
de tafel verspreid te wachten tot ze in
de sla zullen belanden. Tussendoor
worden er liters koffie en thee gezet.
Een gemiddelde zaterdagochtend is
goed voor 550 kopjes koffie!
De keukenploeg heeft wel een beetje
pech deze NHW. Erik is een beetje ziek
en het waterbed van Jorn is lek. Chefwok Ger is een beetje veel ziek en
daarom thuis gebleven (en ook nog
jarig vandaag). Gelukkig is Mischa zo
lief om als stand-in voor Ger op te
treden. Mischa mag dus gefeliciteerd
worden (zondag ook nog wel, hint
hint).
Ondanks deze misère heeft de
keukenploeg goede hoop om de
maaltijd op tijd af te krijgen. (Bedankt
Mischa!) Op het menu staat een
Hongaarse maaltijd. Om echte haute
cuisine af te leveren, heeft de
keukenploeg (virtueel) research
verricht in Hongarije.
Dit zijn de ingrediënten:
* Sperzieboontjes
* Rijst
* Stroganoffsaus
* Sla met een honing-mosterd dressing en augurkjes
* En toe... een compositie van blanke
vla, overheerlijke vruchtjes en
slagroom!

Waar-o-waar zijn de kompassen en de
kaarthoekmeters gebleven? Bestaat
de heuse padvinder nog wel? Overal
waar je kijkt zie je gps’jes hangen.
Vroeger deed men nog zijn best om
zo nauwkeurig mogelijk een
coördinaat uit te zetten, tegenwoordig
worden coördinaten als favoriet
ingesteld. Is hier sprake van een hype
of worden welpjes bij hun installatie
straks uitgerust met routeplanners,
gsm’s,
pocket-pc’s
en
wifi
verbindingen?

Stukke flesjes
Vrijdagavond heeft het barpersoneel
warmgedraaid
voor
de
zaterdagavond. Vanaf 20.00 uur is er
opgebouwd en om een uur of 22.00
ging de boel los. Thema dit jaar is Hard
Rock
Café
Bakkeveen.
Ter
geruststelling voor liefhebbers van
andere muziekstijlen: er wordt niet
alleen maar hard rock gedraaid. Tot
verdriet van het barpersoneel moest
de muziek al om 3.00 uur uit. En er
zijn veel flesjes stukgevallen.
‘s Ochtends zijn de mensen van de bar
nog een beetje duf, maar ‘s avonds zijn
ze weer fit voor een spectaculair feest
inclusief liveband: JUNK YARD
DOGG! Nog een mededeling van de
bar: er zijn T-shirts te koop a 13 euro.
Er zijn er nog 30. Het gaat om echte
collectors items, dus wees er snel bij!

Nog een paar weetjes over de keuken:
- Er zijn 160 bruine broden ingekocht
en 10 witte
- Er zit 20 kilo rijst in de maaltijd
- De hygiëne in de keuken is geheel
volgens de norm. Yeuh!

Noodkreet van een doorgewinterde
scout (die overigens zelf ook wel eens
meeprofiteert van de nieuwe
technologie).

Rooie overalls
Jullie hebben ze vast wel gezien:
allemaal stoere mannen in rooie overalls. Dit zijn Fraeylema mannen uit
Slochteren die voor de opbouw
zorgen. Dat betekent dat zij allemaal
mooie posten opbouwen.
Trappersbanen, galabanen, dat werk.
Ze rijden op die rooie trekkers het bos
door met karren vol pionierpalen,
hout, touw en katrollen. Ze maken
ware kunstwerken, die ze nadat de
koppels, troppels en groepjes die de
weg konden vinden, er overheen zijn
geweest, weer af moeten breken.
Mannen, bedankt!

Tot slot nog een reuze compliment
voor de keukencrew. Hoewel het niet
altijd meevalt koffie en thee te
bemachtigen, was de maaltijd
overheerlijk. Bovendien maakte de
crew zonder morren om 21:00 uur
nog een kleine maaltijd voor een
aantal
mensen
die
door
omstandigheden nog niets gegeten
hadden!
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Safarikriebels
In het basiskamp hebben zich al vele
safarigangers verzameld. Maurice en
Sander van de Verkenners Veendam
hebben wel zin in een korte safari. Ze
hebben zich niet erg goed voorbereid,
maar zijn van plan om posthouders
om te kopen met veel snoep (jullie zijn
gewaarschuwd!). Pepita en Sanne van
de Fraeylema zijn een beetje
zenuwachtig (bang voor wilde
dieren?). Om de wilde dieren te
vangen hebben ze gelukkig al een goed
plan. Ze maken een val door een kuil
te graven, waarin blinde slangen per
ongeluk terecht zullen komen. Helaas
zijn Pepita en Sanne vergeten een
schep en deksel mee te nemen. Toch
zijn ze optimistisch over hun kansen

een slang te vangen. Goed slangen
kunnen vangen is echter niet
voldoende. Tijdens een oefentochtje
vorige week zijn de dames maar liefst
drie keer verdwaald, dus zijn ze erg
blij met de instructie. Kevin en Karin
van de Biezehutters voelen zich nog
een beetje alleen. Er zijn weinig
mensen van hun groep en verder
kennen ze nog niemand. Ook hebben
ze nog geen val bedacht.
Ondanks deze tegenslag denken ze wel
dat ze de safari zullen overleven. Ze
hebben namelijk laatst nog wat hikeervaring opgedaan bij een spooktocht
van de esta’s. De safaritoeristen van
troppel 7 hebben al een fraai logboek.
Ze beweren dat zij dit logboek zelf
hebben gemaakt, maar waarschijnlijk
is hier een ouder aan het klussen
geweest met naald en draad. Omdat
het erg moeilijk is om het logboek uit
de waterzak te halen denken ze niet
heel veel te gaan schrijven.

Savanne I
Het begon zaterdagochtend goed met
het lopen. Bijna alle koppels en
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troppels waren wel een keer fout
gelopen. Maar gelukkig vonden alle
safarigangers hun weg naar post 1
uiteindelijk wel. De a-hikers moesten
kompasschieten. Als ze alle letters
konden vinden met hun kompas,

konden ze daar een woord van maken.
En dat woord was de naam van een
gevaarlijk safari dier! Bij post 2
moesten de toeristen een blindspoor
volgen. Dat lukte de meeste wel goed,
alleen Wilco, Noud en Chiel hadden
er nogal moeite mee.
Nadat het overgrote deel van de
safarigangers toch weer een paar keer
fout was gelopen, kwam post 3 in
zicht. Bij post 3 ging het er om een ei
zo cratief mogelijk en met zoveel
mogelijk samenwerking te bakken.
Eén koppel kopte de eitjes in de
koekepan. Toen hadden ze meteen
een lekkere klodder alternatieve gel
in hun haar. Troppel 7 kreeg het zelfs
voor elkaar om een gebakken ei te
drinken. Dit werd natuurlijk erg
gewaardeerd door de posthouders!

Wilde dieren
Na de uitleg over de beste
sluiptechnieken en safaritactieken
vertrokken de koppels en troppels op
een eerste verkenningstocht door de
savanne. Het was de bedoeling om
een paar locale, wilde dieren te
spotten, maar de safaritoeristen
maakten te veel lawaai. De leeuwen en
tijgers lieten zich niet zien.
Midden in de savanne werd de kennis
van wilde dieren getest. Hoe versiert
een nijlpaard bijvoorbeeld een
vrouwtje? En is de olifant familie van
de rog? Alle deelnemers scoorden
ruim voldoende op de test zodat zij
morgen met een gerust hart aan de

echte safari kunnen beginnen. Ook de
posthouders moesten de test maken
om goed voorbereid te zijn. Sommige
posthouders speelden wel een beetje
vals. Met hun mobieltje belden zij een
dierenexpert op. Dat zegt wel wat
over hun eigen kennis… Hopelijk is er
een safaritoerist in de buurt van deze
posthouders als er een wild dier op
hen af komt stormen.

Savanne II
Op de grote wijde savanne werd veel
gejaagd door de koppels en troppels,
want er moest ‘s avonds natuurlijk wel
gegeten worden en wat is er nou
lekkerder dan een stuk leeuw? Precies,

een stuk zebra. Met dartpijltjes werd
er op zebra’s gejaagd. Aan het einde
van post 4 hadden de safarigangers
genoeg bij elkaar gejaagd om te
nuttigen als avondmaaltijd. Nadat er
weer flink werd fout gelopen (op de
savanne is verdwalen niet moeilijk)
kwam post 5 in zicht en daar moest er
geklommen worden en wel in een
heuse trappersbaan. Na nog wat
verdwalen was de laatste post van
zaterdag er nog. Hier werd de kennis
van de safarigangers getoetst door
middel van een echte quiz. Bij deze
quiz moest je raden welke pootafdruk
bij welk dier hoorde en dat was nou
niet bepaald simpel. Het werd er niet
makkelijker op toen iemand de
pootafdruk van een olifant met die van
een muis verwarde. Toen dit allemaal
achter de rug was, was het nog maar
een klein eindje lopen naar de tenten.
Eenmaal aangekomen bij de tenten
werden er nog wat spelletjes gedaan
en daarna was het als snel tijd om te
gaan koken.

Veel praatjes
Een aantal niet met name te noemen
Biezenhutters (posthouders van de ahike) had vrijdagavond een beetje te
veel ranja met een rietje gedronken.

Gelukkig was er ‘s ochtends genoeg
ibuprofen om het daglicht weer een
beetje dragelijk te maken, en gelukkig
hadden ze knakworstjes mee om de
dag mee door te komen. Tussendoor
werd er nog even een band verwisseld
en toen liep alles weer op rolletjes.
Maar één ding moet nog wel gezegd
worden: het waren veel praatjes, maar
het stelde allemaal niet zo veel voor.

Bonte avond
De grote jagers onder ons wisten het
al lang. Een bonte avond is bijna
verplicht op safari en deze bonte
avond was wel heel speciaal. Iedereen
liet namelijk aan elkaar zien hoe je
wilde beesten moest vangen, nuttige
informatie dus. Er werden katten
verblind met zaklampen en daarna
vastgebonden met touw. Of dit ook
werkte met grote wilde beesten was
nog niet bekend.
Koppel 5 had een heel ingewikkelde
constructie bedacht en het bleek nog
goed
te
werken
ook.
Een
gebruiksaanwijzing was te vinden in
hun logboek. Er waren ook simpele
manieren om bijvoorbeeld een leeuw
te vangen. Eén persoon (met vangnet)
was lokaas. Hij liep over de savanne
net zo lang tot een leeuw hem
achterna zat. Plots draaide hij zich om
en gooide het net over de leeuw heen.
Simpel doch zeer effectief. Er was ook
één koppel dat een stuiterbal om
beren te vangen.

Toen alle safarigangers hun geweldige
jachttechnieken hadden laten zien,
was het de taak van de jury om alles te
beoordelen en de drie beste acts uit
te kiezen die konden worden gebruikt
voor de jacht op de savanne.

was het tijd om tenen te gaan verfen,

Koud

want je kunt natuurlijk niet op safari met
kleurloze tenen!
Dus nadat iedereen zijn Rembrandt
talenten op elkaars tenen hadden
geshowd, was het tijd om het
krokodillenei in te leveren, want
hiermee kon je extra punten verdienen.
En dit was alweer de laatste post van deze
safaritocht. Hierna was het bijna in een
rechte lijn naar de kampeerboerderij
lopen en wachten op de uitslag.

Wat was het koud zondagochtend. Toch
moesten de stoere safarigangers uit hun
slaapzak om het laatste deel van hun
safaritocht te lopen.
Na flink wat gezeur en gezeik lukte het de
meesten toch om de moed op te brengen
om hun ontbijt naar binnen te werken
en op pad te gaan. Na een klein halfuurtje
zonder fout gelopen te hebben, moesten
er gelijk alweer actieve dingen gedaan
worden.
Post 1 bestond uit een minigalabaan en
daar werd de buikschuif op een paar hele
aparte manieren afgewerkt. Maar
uiteindelijk lukte het de meesten toch
wel om er heelhuids overheen te komen.
Na deze post was het tijd voor post 2 en
deze post was gelijk ook post 7.
De koppels en troppels kregen een
krokodillenei mee en die moest heelhuids
ook bij deze post worden ingeleverd.
Deze post was trouwens een uitstekend
middel om goed wakker te worden als je
dat nog niet was (drie meiden van de
Trappers waren te vrolijk en wakker).
Bij post 3 werd iedereen getest op zijn
lasso-gooi-technieken. Dit was natuurlijk
hartstikke handig als je één of ander wild
beest tegen kwam. En uiteraard moest
er gegeten worden.
En wat is er nou beter als lunch op
zondagmiddag dan pannenkoeken?
Natuurlijk ging het er hier om, om de
pannenkoeken zo creatief mogelijk te
bakken en het moest ook nog eetbaar
zijn.
Na heel veel kilometers gedwaald te
hebben over de savanne kwam een
koppel een waterpoel tegen. Of was het
toch een fata morgana? Nee hoor, het
was gewoon een drinkpost. Nadat
iedereen genoeg vloeistof tot zich had
genomen moesten de koppels wilde
dieren ontwijken en vangen. Daarna

Poesie!?
Help! Wilde dieren...
En meer dan alleen maar mieren.
Beren, tijgers, slangen en leeuwen.
Maar de a-hikers hoor je niet
schreeuwen. Met hun koppelgenootje
aan hun zij. Lopen zij alle wilde dieren
zo voorbij. Bang, dat zijn ze echt niet
Vraag ‘t maar eens als je ze ziet. Stoer
als ze zijn hebben ze een val gezet. Om
dieren te vangen in een net. De hikeen subkampleiding heeft niet geklaagd
Dus onze safaritocht is goed geslaagd!
Groetjes van jullie hike- en
subkampleiding
Riekje, Ank, Yvonne, Lucy en Denise
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Kerstman in nood
Cadeautjes zoeken
Voor alle b-hikers begint de 42ste
NHW pas echt om 20.00 uur. Als je
met deze hike meedoet ben je nog niet
zo ervaren dat je meteen vertrekt. Nee,
dan is er, om er een beetje in te komen,
een spel in thema. De hike-leiders
Geert en Wolter leggen uit wat de
bedoeling is. In het bos naast de
kampeerboerderij moeten zo veel
mogelijk cadeautjes verzameld
worden. Alle koppels krijgen een
lijstje waar allemaal cadeautjes in vijf
kleuren op staan.
Verschillende posthouders hebben
stiften in de kleuren van de cadeautjes.
De koppels kunnen bij hen terecht om
hun lijstjes af te kleuren. Wanneer de

bel klinkt, begint het spel. De volgorde
waarin de cadeautjes verzameld
moeten worden is rood, geel, blauw,
groen en zwart. Vooral Lourens en
Robert, die verantwoordelijk zijn
voor de gele cadeautjes, zijn in het
begin moeilijk te vinden. En om het
nog moeilijker te maken is er een
kerstman die kaartjes inneemt. Dan
moet je weer helemaal opnieuw
beginnen. Dit overkwam René en
Bram. Ook de grootste Miepstra’s (zo
noemen zij zichzelf) Lilian en Carlien
moeten na 4 cadeautjes weer opnieuw
beginnen. De rode cadeautjes worden
door Anke en Sieneke afgetekend en
dat doen ze in stijl, met rode hartjes.
Als de bel voor het eindsignaal klinkt,
blijkt dat Thom en Berry als eerste alle
cadeautjes hebben verzameld.
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Nadat de subkampleiding heeft
gecheckt of alle koppels er zijn, loopt
iedereen richting overnachtingsterrein. Geert vertelt dat je bij hem en
Wouter terecht kunt als er ‘s nachts
wat aan de hand is. Zaterdag vertrekt
het eerste koppel alweer vroeg, dus
om 23.00 gaat het licht in de tent uit
(als het goed is).

Kerstkaart
Na een verkwikkende nachtrust, ook
al duurt die nog zo kort, wekt de
leiding alle b-hikers. Nadat iedereen
zich heeft opgefrist worden alle tenten
stuk voor stuk afgebroken. Koppel 1
mag als eerste vertrekken.
Bij de vijfde richtingaanwijzing op de
route dient post 1 zich aan. Hier
moeten alle deelnemers een
kerstliedje maken. Dit mag op een
oude melodie, maar de tekst moet te
plekke worden bedacht. Volgens
Cornelis-Jan, Jeroen en Bart krijg je
ook extra punten als je bij het zingen
een dansje doet.
Koppel 5 doet dan wel geen dansje,
maar de posthouders zijn onder de
indruk van de meerstemmige zang. De
posthouders denken dat ze met nog
iets meer oefenen wel door de eerste
ronde van Idols heen komen. Koppel
8, Roos en Anne, doen wel een dansje,
maar proberen stiekem om de pen van
de posthouders mee te nemen en
scoren daardoor toch minder punten.
Onderweg naar post 2 gaat de route
door het bos en verandert de techniek
van kruispuntroute naar bolletje
pijltje.
Dat dit niet zo makkelijk is voor alle
deelnemers, blijkt uit het feit dat
koppel 4 als eerste van de goede kant
aankomt bij de voelkim. Van zeven
voorwerpen (in kerstthema) moet
geraden worden wat het is. De
kerstkaart en het decoratieve beertje
weet niet iedereen te plaatsen.
Arnold en Joost raden wel alle
voorwerpen. De posthouders Lourens
en Robert willen wel kwijt dat ze
onbevooroordeeld zijn. Zelfs aan

familieleden worden geen extra
punten gegeven.
Aan de rand van Bakkeveen is de
derde post: een trappersbaan over de
vaart. Naast de witte Fiat Panda zitten
Wieb en Sarina te wachten tot er weer
een nieuw koppel komt. Ze hebben
zonet Alexander en Thomas geklokt.
In 3 minuten en 38 seconden gingen
ze –na elkaar- op olievaten naar de
andere kant. Het koppel vindt dit tot
nu toe de leukste post, want als het
mis gaat, dan gaat het ook goed mis.
De themaroute gaat hier verder
(kerstboom = rechtdoor, eland =
linksaf en cadeautje = rechtsaf).

Rendierei
Na deze aanwijzingen komen de b-hikers bij de vijfde post aan. Hier wordt
de kern van het thema aangesneden.
Ergens in de trappersbaan liggen vier
echte cadeautjes, die de kerstman
kwijt is geraakt toen zijn zak scheurde
terwijl hij door de bocht vloog met
Rudolf het (kleine) rendier. Simon en
Frank van koppel 7 vinden dit soort
posten het leukst.
Dat niet alle koppels kunnen
buikschuiven en tegelijkertijd
cadeautjes kunnen verzamelen is niet
erg, want iedereen doet wel flink zijn
best. Wanneer een koppel zich heeft
afgemeld, krijgen ze van de
posthouders André en Sjonnie een
mok soep. Die hebben ze zelf bereid
op de achterklep van hun Landrover.
Vol trots vertellen ze over hun
Groninger vlaggetjes waarmee ze hier
door Friesland crossen. Voor de
zekerheid halen ze deze ’s avonds wel
van hun auto.
Alsof er al niet genoeg aan de
inwendige mens wordt gedacht, mag
er bij Klodder en Jeronimo bij de
volgende stop (lees: post) alweer met
eten gestoeid worden. De bedoeling
is dat je met wat aluminiumfolie en
met wat je in het bos vindt aan takken,

Kerstman in nood
een zelfgemaakt koekepannetje
fröbelt.
Met behulp van je meegebrachte
gasstelletje moet je vervolgens een
eitje bakken. Uit betrouwbare bron
werd vernomen dat het hier gaat om
zeer exclusieve rendiereieren. Ook
hier helpen de posthouders iedereen
met oversteken want deze post ligt
langs een tamelijke drukke weg. De
strippenkaart voert iedereen door de
slotplaats: een bosrijk gebied en met
een beetje zon is dit het NHW-gevoel
ten top!

Wachtkamer
Voor een stevig potje rendierrodeo is
post 6 in de route opgenomen. De
koppels mogen plaatsnemen op een
balk die met twee touwen vastzit aan
twee bomen. De posthouders sjorren
aan een touw dat aan de balk is
bevestigd, totdat iemand er van af valt.
Dan wordt de stopwatch weer
ingedrukt en na twee pogingen wordt
de beste tijd genoteerd.
Als er meerdere koppels tegelijk aan
komen lopen, mag één koppel
plaatsnemen in de wachtkamer van de
posthouders.
Gerben, Robert en Ruben vinden
alleen tijdschriften niet volstaan en
hebben dus ook nog een zeiltje
gespannen
en
daar
twee

boomstammen als koffietafel onder
gezet! En niet zo maar een koffietafel,
een koffietafel rijkelijk gevuld met diverse soorten koekjes, chips en
chocola. Zo vindt geen enkel koppel
het erg om even te wachten.
Een kruispuntroute voert naar het
overnachtingterrein, maar onderweg
is er nog een laatste post. Het loveduo van de Drostengroep, Anke en
Sieneke, halen de creatieve kant van
de deelnemers naar boven.
Met takken, kleding en alles wat je
verder kunt bedenken (eventueel je
eigen hoofd) moet je een kerstman
maken. Deze posthouders vinden het
tot nu toe erg gezellig op deze NHW,
maar hopen dat er nog wel iets
bijzonders gebeurt. En hoe kan het ook
anders, ze houden nog steeds (en zelfs
steeds meer!) van elkaar, ook na 16
jaren… Op het overnachtingterrein
zijn Thom en Berry als eerste
aangekomen.
Voor het avondeten hebben ze macaroni met tomaat en paprika op het
menu. Met kroepoek!
Vanavond schrijven ze niet in hun
logboek, die zijn ze helaas thuis
vergeten. Maar dat mag de pret niet
drukken: ‘De NHW is erg leuk.’

Derde kerstdag
Wederom een heerlijke dag in
Bakkefean, rijp op de velden, weinig
of geen wolken en zon. Prachtig
loopweer voor alle b-hikers. Alleen,
waar is iedereen? Er heerst nog diepe
rust op het overnachtingterrein...
Ach, het maakt niet zoveel uit dat
iedereen wat later vertrekt. Verslapen
is niet erg als je daardoor nog iets
langer in je slaapzak kunt blijven
liggen.
Na het ontbijt, in de benen en op weg
naar post 1. Behendige mensen
kunnen hier goed uit de voeten. Heel
voorzichtig met een ‘kerstbal’ lopen
terwijl je over en onder balken door
moet. De route loopt door het bos en
brengt de deelnemers naar post 2.

Ook hier is weer een lading cadeautjes
geland. De posthouders weten dat het
er in totaal 20 zijn, maar hoeveel zie
je er liggen tussen de struiken? Eljakim
en Rick spotten uiteindelijk precies 20
stuks. Een prima resultaat dus, vooral
omdat je maar kort de tijd kreeg.
Volgens hen was de vijfde post van
zaterdag tot nu toe het leukst en echt
niet alleen omdat ze een perfect
spiegelei bakten.
Na al het gezoek kon je bij de derde
post terecht voor het oplossen van een
geheimschrift. Als je het goed deed,
kreeg je als oplossing “de groeten van
Rudolf
het
Rendier’.
Iets
spectaculairder gaat het er aan toe bij
de volgende post.
Kanovaren! Nou dat is nog best lastig

met dat in- en uitstappen. Na een klein
stukje lopen kom je uit bij de
soeppost. Koppel 12, Kim en Iris,
vinden dat hun logboek erg leuk is
geworden (in thema en op gekleurd
papier). Het was wel jammer dat ze
gisteren steeds fout liepen.
Nog een laatste post: de galabaan. Hier
kunnen alle b-hikers nog een keer met
al hun krachten smijten. Het is af en
toe wel zwaar maar als het dan lukt is
het wel een overwinning na een heel
weekend sjouwen.
Gelukkig is het hierna nog maar een
klein stukje lopen naar de
kampeerboerderij. Dan kan je
genieten van het zonnetje en wachten
op de uitslag. Op welke plaats ben ik
geëindigd? Ondertussen misschien
nog de krant lezen? En de vermoeide
voeten natuurlijk lekker op een bankje
leggen...
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Sexy…
Er was eens een c-hike in Bakkeveen
met het thema Roodkapje reloaded.
Bij de centrale opening verscheen er
een stoere, sexy, netkousen dragende
roodkapje…reloaded??? Jazeker!!!
In het sprookje brengt Roodkapje
lieflijk koekjes naar oma, maar dit
Roodkapje is heel wat anders van plan.
Die koekjes waren al op toen haar
mobieltje ging. (Mobieltje? Jazeker,
reloaded.) Het is haar moeder aan de
telefoon, die haar naar oma stuurt om
de koekjes te brengen. Maar
Roodkapje heeft de koekjes dus al
opgegeten en moet iets anders
verzinnen. Je denkt misschien dat
Roodkapje die koekjes zelf gebakken
heeft, maar niets is minder waar. Ze
heeft ze gewoon in de supermarkt
gekocht. Alle koppels die de uitdaging
van Roodkapje Reloaded zijn
aangegaan, moeten na de opening het
diepe donkere bos in om een spel te
doen. In het bos zitten 13
posthouders die door de hikers
gevonden moeten worden. De
posthouders hebben elk een vraag.
Als je het goede antwoord weet, krijg
je een letter. Alle letters samen
vormen een woord dat met sprookjes
te maken heeft. Een paar vragen zijn:
Het is niet Klein Pinkje, maar Klein…?
En: Welke letter klopt niet in ‘ de
kattenvanger van Hamelen’? En maak
de zin af: Tafeltje dekje… Erik en
Wessel van scouting Menkema uit
Uithuizen zeggen al na de eerste letter te weten wat het woord moet zijn.
Zij denken dat het Repelsteeltje is.
Daar is de dochter van de molenaar
vast jaloers op, zij moest wel drie keer
raden! In het bos zit ook de kikker die
gezoend wil worden. (De kikker is een

zij en alle mannen kunnen zich melden
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bij de
c-hike.)
Nadat alle koppels de oplossing
luidkeels door het bos hebben
geroepen, wordt er weer verzameld.
De c-hikers worden er aan herinnerd dat
ze zaterdagochtend al om acht uur weer
moeten opstaan! En ze moeten
natuurlijk dan eten, rugzak inpakken,
tenten afbreken, snoeppapiertjes
opruimen.
De
koppels
gaan
giechelend de tenten in en slapen nog
lang en gelukkig…

Barre tocht
Er was eens een Nije (en lange) Drentse
wei waaraan de Harmsdobbe lag.
Maar de koppels konden daar
natuurlijk niet voor eeuwig en altijd
blijven... en ze begonnen een lange en
barre tocht langs acht posten. Vooral
Saskia en Bertien van de Isisgroep uit
Veendam hadden een slechte start.
Post 1 was nog niet bemand toen zij er
al waren (ja hikeleiding, dit is een snel
koppel) en dus zeiden een paar leiding
van een andere hike dat ze vast
verkeerd gelopen waren en terug
moesten... Toen ze uiteindelijk toch
weer bij post 1 aankwamen, hadden al
drie andere koppels de post gedaan!
Saskia en Bertien baalden wel dat ze
hun voorsprong kwijt waren. Gelukkig
hebben ze wel een leuk stukje gelopen.
Post 1 was een sprookjesquiz. Er moest
wel nagedacht worden, de vragen
lagen niet echt voor de hand. De vraag
‘In welk sprookje komt kannibalisme
voor?’ zorgde voor nogal wat
overpeinzingen. Sommigen kwamen
na lang denken op het sprookje Hans
en Grietje, wat ook het enige juiste
antwoord was. Alle koppels wisten
goed hoe een wolf in sprookjes gestraft
wordt en de verstopplaats van het
kleinste geitje vormde ook geen
probleem. Bij de tweede post was het
mandje van Roodkapje gevuld met
koekjes (natuurlijk), maar ook met
heel andere dingen. Sommige koppels
hadden het moeilijk met dit
memoryspel, maar er zijn wel veel
punten verdiend. De koppels hadden
allemaal hun neus achterna kunnen

lopen naar de derde post, hier
stond namelijk heerlijke tomatensoep
klaar.
Makkelijk verdiend
Het landschaptekenen deden de
meeste lopers met plezier. Stephan en
Sander van de Drostengroep uit
Coevorden verdienden extra punten
met zingen en een gek dansje. Ze
hadden dus of heel soepele
posthouders getroffen of heel
muzikale. Mike en Frank van de Trappers Hoogezand/Sappemeer wisten te
vertellen dat het inderdaad om
soepele posthouders ging, Mike kreeg
extra punten door in z’n onderbroek
in een boom te klimmen. De koppels
moesten gevoelige handen hebben
voor de vierde post: een voelkim. De
voorwerpen
die aan de
touwen
hingen
moesten
op de tast
herkend
worden.
M a a r
daarmee
was je nog
niet klaar.
Je moest namelijk antwoord geven
door een sprookje te vertellen waarin
de
voorwerpen
voorkwamen.
Doornroosjes gesnurk was in het hele
bos te horen. De koppels hadden
kunnen weten dat ze haar wakker
moesten kussen op post 5. Om bij haar
te komen moest je eerst een
trappersbaan over, waarbij de tijd telde.
Vooral het eerste stukje, met een
camouflagenet, koste veel tijd. Bijna
iedereen bleef haken achter het net,
maar de koppelgenoten boden elkaar
veel hulp. Deze samenwerking leverde
ook extra punten op. Verder had deze
buikschuif twee autobanden die lastig te
passeren waren. Verrassend was welk
koppel het eerste binnen was bij deze
post. Mieke en Evelien van de Esdoorn
Leeuwarden waren ‘s ochtends als
zevende koppel gestart, maar bereikten
dus als eerste de laatste post! Verrassend
was ook uit welke richting ze kwamen.

Barre tocht
Het einde van de zaterdagtocht leek
wel meer dan 7 mijl lang en de 7-mijlslaarzen kwamen nu dan ook goed van
pas. Bij post 6 konden de koppels de
beroemde laarzen aanpassen. Maar

deze laarzen leken eigenlijk meer op
wat groot uitgevallen klompen. Met
deze ‘laarzen’ aan de handen of voeten
moesten de koppels een parcours
afleggen waarbij ze onder andere
onder een zeil door moesten. Dit
zorgde in ieder geval voor grote
hilariteit!
Het einde van de tocht kwam met het
bereiken van de laatste post gelukkig
in zicht. Hier was Sneeuwwitje in
nood! De posthouders konden tijdens
de reddingsactie van de koppels
direct de EHBO-kennis van de koppels
testen. Konden ze bijvoorbeeld wel
een mooi vingerverbandje leggen? En
wat moet je doen bij een vergiftiging?
(Bijvoorbeeld door een appel?)
De koppels van de Roodkapje
reloadedhike kwamen bij hun
slaapplek
aan
en
werden
(on)aangenaam verrast met, jawel,
nog een spel. De reus zat achter de
koppels aan en die moesten dus
vluchten. Dat was niet eenvoudig,
want de koppels zaten (met z’n
tweeën)
in
zo’n
enorme
‘bouwpuinzak’, waar ze mee moesten
zaklopen door een lange sloot met
bochten en op- en afstapjes. Zelfs na
deze barre tocht hadden de koppels
nog energie om rond te huppen. En
ze leefden nog lang en gelukkig…

Wist u dat…
- Volgens Mike en Frank van de Trap
pers, Klaas-Jan en Jurgen heel
vervelend zijn?
- Saskia en Bertien van de Isis uit
Veendam hele sexy pakjes aan
hebben?
- En dat zij door de kou (ze dragen
panty’s en korte rokjes) nu al
spierpijn hebben?
- Bertien op zatermiddag al een lad
der in haar panty had?
- De leiding van post 4
erg chagrijnig waren?
- Perry van de Isis met
twee meisjes van de Havik in de tent
heeft gelegen?
- Emma van de Havik vrijdagnacht
niet kon slapen omdat er
kerkmuziek naast haar tent werd
gedraaid?
- Waterscouts
best
wel
een
trappersbaan kunnen doen?
- Iris en Paulien van de Isis heel vaak
zijn verdwaald?

ze bij hun naam werden geroepen.
Uiteindelijk waren ook de bikkels
uitgeput na de lange tocht en de
weinige slaap van de vorige nacht.
Zondagochtend moesten ze vroeg op
pad. Op deze laatste dag waren er een
paar wijzigingen.
De koppels hoefden niet langs alle
posten te gaan. Alleen post 1, 3, 5 en 8
waren verplicht. Voor de koppels die
voor de punten gaan is het natuurlijk
wel belangrijk om alle posten bij langs
te gaan.
Om de posten te vinden kregen de
koppels
zondagochtend
de
coördinaten. Als ze dachten de posten
goed op de kaart te hebben gezet
konden ze dit melden bij de leiding die
dit voor vertrek controleerden. ‘Een
kaarthoek meter… hoe werkt dat ook
alweer?’, was een veelgestelde vraag.
Alle koppels moesten bij de eerste post
de 7 geitjes zoeken, en dat wel voor
12 uur!
De koppels dachten het voor te treffen
bij de vijfde post, deze heette namelijk
tafeltje dekje. Helaas de koppels
moesten ze voor hun eigen gedekte
tafel zorgen. Er was wel één pluspunt:
de koppels kunnen zo bij Mc Donalds
solliciteren nadat ze heerlijke ham-

Lang en gelukkig
Zaterdag op zondag sliepen de heren
en dames van de c-hike op een
natuurcamping. ‘s Avonds was er
warme chocomel en samenzijn. De
planning en ervaringen werden daar
uitgewisseld. Er was ook een spel
gepland, maar het bleek dat de koppels
van de c-hike niet allemaal bikkels
waren. Want een aantal kozen voor
hun slaapzak. Daarmee maakten ze
het voor de leiding een stuk
makkelijker.
‘s Avonds dus een sluipspel, met
memory voor de leiding. De leiding
was verstopt in het bos en de bikkels
moesten naar hun toe sluipen.
Wanneer de leiding hen hoorde of zag
schenen ze met hun zaklamp. Dan was
je niet af. De bikkels waren pas af als

burgers op deze post hebben leren
bakken.
De kikkerkoningin heeft het niet
getroffen op de zesde post… niet alle
koppels hebben deze gehaald. Ze
snakte naar zoenen van elk koppel.
Alleen zo kon ze een koningin worden.
Haar smakkende lippen waren door
het hele bos te horen tijdens de
sluiting.
En toen…en toen…kwam er een olifant
aan met een hele lange snuit en die
blies het verhaaltje uit!
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Drukke tijden
De opbouwploeg heeft het best wel
druk. Post 2 van de HZN wordt nog
opgebouwd op het moment dat de
eerste troppels zich melden. Zij
krijgen dan ook een vervangende
opdracht. Om hun muzikaliteit te
testen, moeten zij een liedje verzinnen
en ten gehore brengen. Diverse
liederen doorkruisen de lucht om de
gevoelige oren van de posthouders te
bereiken. Hun deskundig oordeel is
dat sommige troppels niet erg
muzikaal zijn en dat andere troppels
wel wat origineler mogen zijn. De
derde post is een trappersbaan. Deze
bestaat uit een buikschuif en een
gekruiste apenbrug. Deze post is wel
op tijd opgebouwd. Na deze post is het
voor de aankomende bandleden zaak
om stevig door te lopen zodat ze op
het subkamp van hun welverdiende
rust kunnen genieten. Als hun
stembanden goed uitgerust zijn
kunnen ze morgen weer verder.

Jong talent
Jan en Carola van de HZN (Hike
Zonder Naam) zijn dit jaar op zoek
naar nieuwe bandleden. Daarom
hebben zij audities uitgeschreven
waar troppels op kunnen reageren.

Een plaats in de band veroveren is
makkelijker geworden, omdat troppel
13 niet is komen opdagen. Wellicht
hadden zij last van plankenkoorts. Dit
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weekend wordt er gekeken naar
presentatie, muziekvoorkeur en
muzikaliteit. Ook inzet op de
trappersbaan wordt beoordeeld. Een
goede muzikant moet namelijk in het
bezit zijn van een top conditie om het
lang uit te kunnen houden op het podium. Vol goede moed gaan de
troppels op pad, om na ongeveer 200
meter de eerste posthouders tegen te
komen. De schrik van elke
smokkelaar: de rugzakcontrole!
Helaas voor de posthouders en
gelukkig voor de troppels worden er
geen illegale goederen aangetroffen.

De voorbereiding
Na een welverdiende nachtrust
gingen de aspirant bandleden
wederom
op
pad.
Nou
ja,
welverdiende rust... Luuk, Hans en
Thomas van de Fraeylema waren om
00.00 uur al aanwezig en lagen er
daarom ook al vroeg in. Zij werden
echter rond een uur of 3 ‘s nachts
ongewenst gewekt door andere
troppels die met iets te veel noten op
hun zang luidruchtig hun tentje gingen
opzetten.
Koppel 11, Dave en Martijn van de
Vinchem, was ook niet erg te spreken
over de duur van hun nachtrust. Zij
lagen pas na tweeën in hun slaapzak
en moesten er om 07.15 er alweer uit.
Maar dit was een goede voorbereiding
voor het latere bandleven: laat er in,
vroeg er uit. Het leven van een artiest
gaat niet bepaald over rozen. Maar als
je het slim aanpakt en dan wordt je
snel beroemd, krijg je veel
bewonderaars
die
je
rozen
toewerpen. Maar zover was het nog
niet. De audities waren nog in volle
gang en alle koppels en troppels
moesten zich nog bewijzen op de diverse posten die de zaterdag zou
brengen. Ook deze dag werden de
koppels beoordeeld op hun snelheid,
uithoudingsvermogen
en
inventiviteit. Dit laatste punt werd
direct op de vroege ochtend getest op

post 1. Hier moesten ze op een vlot de
waterdiepte bepalen met wat ze maar
hadden. Een aantal troppels moesten
later die dag hun pannetjes
schoonmaken.
Hun uithoudingsvermogen werd
getest bij de volgende post, waarbij
snelheidsrecords werden behaald op
de trappersbaan.
Eén van de jongens van troppel 8 wist
er een origineel tintje aan te geven
door bij de buikschuif zo te schuiven
langs een eikenboom dat hij eindigde
met een bosje eikenbladeren om zijn
lendenen.
Make-up
Het belangrijkste voor een artiest om
van zijn optreden een gegarandeerd
succes te maken, is zijn perfomance,
uitstraling en outfit. Dit werd
uiteraard ook getest bij post 3. Hierbij
moesten de koppels/troppels zich
gaan opmaken met make-up. Bas van
troppel 8 moest vastgehouden
worden om geschminkt te worden,
maar gaf uiteindelijk de moed op en
kwam als een heuse Boy George te
voorschijn.
Siemen, ook van troppel 8, verzette
zich heviger en moest steviger
vastgehouden worden door zijn
troppelgenoten. Hij bewoog echter
zoveel, dat hij onherkenbaar uit de
strijd kwam. Rianne van troppel 12
zag de bui al hangen en rende weg
voor haar troppelgenoten. Blijkbaar
is het bekende nummer van Kinderen
voor Kinderen: “Mamma, je makeup”, niet haar lijflied.

Bij deze post waren zoveel groepjes
tegelijk tijd aanwezig, dat sommige
tijd hadden om de laatste roddels uit
te wisselen. Elzo van koppel 7 en Bob
van koppel 6 vertelden elkaar over
Charlotte (troppel 12) en Chiel
(koppel 6), die ‘s avonds op het
subkampterrein wel erg dicht met hun
hoofden bij elkaar stonden.

Lachen en gieren
Zoals eerder vermeld, is het
belangrijkste voor een artiest, hoe hij
overkomt op het publiek. Daarom
kregen de koppels en troppels bij post
5 de gelegenheid om hun performance
te demonstreren. Ze moesten
namelijk
moppen
bedenken,
opschrijven en ter goedkeuring
voordragen aan de posthouders.
Een greep uit de bedachte moppen:
‘Het is groen en zit op een hek? Verf!’

‘Er komt een konijn bij de bakker en
vraagt om een worteltjestaart.
Natuurlijk heeft de bakker die niet en
teleurgesteld gaat het konijn weer
weg. De volgende dag komt het konijn
weer terug en vraagt weer om
worteltjestaart. En weer moet de
bakker hem teleurstellen. De bakker
vindt dit zo zielig, dat hij speciaal voor
het konijn een worteltjestaart bakt. De
volgende dag komt het konijn weer bij
de bakker en vraagt weer of hij
worteltjestaart heeft. Dit keer zegt de
bakker dat hij wel worteltjestaart
heeft. Hierop zegt het konijn: ‘Vies hè?’
Helaas waren de meeste moppen niet
geschikt om te plaatsen in het
Herfstblaadje en moeten de
aankomende bandleden toch serieus
hun moppenrepertoire gaan herzien.
Erover of erin
Een buikschuif onder een brug door
en over het water, het leek wel een
aflevering van ter land, ter zee en in

de lucht. Tot grote spijt van de
posthouders gingen er geen hikers te
water. Wel wisten ze staand, zittend,
schuivend, kruipend en acrobatisch
over de buikschuif heen te gaan.
Gelukkig voor de lopers was het een
relatief kort stukje naar post 7 en het
overnachtingsterrein.
De posthouders van post 7 (Maartje
en Wilrieke) vonden dit naar eigen
zeggen een simpel kabelbaantje. Maar
er was wel een enigszins pijnlijke
hindernis. Vlak voor het einde stond
namelijk nog een boomstronkje. Charlotte en Rianne van Mensinghe Roden
(koppel 12) waren slim genoeg om hun
das erover heen te leggen, zodat ze
wisten wanneer de pijn door hun
lichaam zou schieten.
Alhoewel het subkampterrein direct
naast post 7 stond, waren de hikers
over het algemeen niet blij. Het was
namelijk hetzelfde terrein als op
vrijdagavond. Ze hadden net zo goed
hun tentje kunnen laten staan, maar
dat is natuurlijk de verkeerde
instelling. Dan had je maar de B-hike
moeten lopen. Chiel van koppel 6
wilde trouwens het gerucht dat hij met
Charlotte van koppel 12 had gezoend
uit de wereld helpen. Volgens hem is
er namelijk niets van waar. Ook wilde
hij melden dat hij schijtziek is van het
schijtweiland.
Om de één of andere reden moest
Gernant (één van de subkampleiders),
huilen. Bij navraag kwam dat, omdat
hij uien moest snijden voor de
boerenomelet die ze gingen eten en
hij vond het toch wel zo zielig voor
die uien…

Zoogkoeien
Hun nachtrust was gisteravond, in
tegenstelling tot die van de hikers, erg
goed. Komende nacht zou dat niet zo
goed
worden.
Rond
het
subkampterrein staan namelijk
allemaal zoogkoeien, waarvan de
kalveren die ochtend door de
subkampleiding waren weggehaald.
Het zal 2 dagen duren voordat die
koeien weer bedaard zijn.

Het verwijderen van de kalveren ging
volgens eigen zeggen niet zonder
gevaar voor eigen leven. Een stierkalf
was dwars door het schrikdraad het
subkampterrein binnen gelopen en
was al hard op weg richting de bungalow en de auto’s. Jippe en Gernant
hebben daarop hun ‘Zweedse tank’

gepakt en dreven het stierkalf tactisch
in een hoekje. Terwijl Jippe reed, hing
Gernant uit het raam als een volleerd
cowboy met zijn lasso te zwaaien.
De 4 koppige subkampleiding
betichtte de hikeleiding ervan dat zij
van tevoren al wisten dat de kalveren
gescheiden zouden worden van de
zoogkoeien. Zij zouden dit willens en
wetens niet hebben verteld aan de
subkampleiding, zodat zij geen goede
nachtrust zouden hebben. Enige
repercussies zullen nog volgen!

Lekker geslapen?
Vandaag stond er voor de bandleden
in spé een vijftal posten op het programma. Genietend van het mooie
Friese landschap kwamen zij langs
posthouders, die lekker hebben
kunnen genieten van hun nachtrust.
Dit in tegenstelling tot de meeste
muzikanten,
die
naar
de
zoetgevooisde stemgeluiden van de
koeien hebben geluisterd.
Helaas is op dit moment nog niet
bekend welk koppel/troppel de
winnaar is. De punten zijn namelijk
nog niet allemaal geteld. Wel weten we
dat waar je ook ’s avonds stond, hoe
gezellig en fijn het ook was, er maar
één de winnaar kan zijn!
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The Legend
Elviss lives!
Alle geruchten die de ronde doen,
blijken waar te zijn. Elviss leeft nog,
sterker nog, ze zijn nu met z’n tweeën.
Elviss is in Bakkeveen gaan wonen,
omdat de mensen daar met beide
benen op de grond staan en rustig en
nuchter zijn.
Nu de jaren toch zijn gaan tellen
hebben de heren minder behoefte aan
gillende meiden, die vlak voordat ze
flauwvallen diverse kledingstukken
naar hen toegooien. Het optreden
missen ze wel; de muziek blijft een
passie (net als de vrouwen, de drank
en het vette eten). Deze romantische
womanizers hebben braderieën en
dorpsfeesten geprobeerd, maar deze
trekken veel te veel publiek. Meer dan
ze lief is. Ze treden liever op een nog
kleinschaligere manier op. De F-hike
vinden ze de ideale en uitgesproken
manier om toch onder de mensen te
komen.
De F-hike was bij uitstek geschikt,
omdat de heren toch konden
uitslapen op zondag. Voor de grote
hoeveelheden
geld,
die
met
geldwagens
vervoerd
moeten
worden, hoeven ze het echt niet meer
te doen. Ze hebben het allang gemaakt
met hun eerdere gemaakte albums,
optredens en merchandising.

Fans
De F-hike bestaat natuurlijk niet alleen
uit Elviss maar ook uit fans. Voor de
mensen die de F-hike nog niet kennen,
er is geen vaste, van te voren
uitgestippelde route. De hike bestaat
alleen
uit
één
gezamenlijke
overnachting van vrijdag op zaterdag
en er is slechts één post ingepland
voor die fanatieke mensen die zich
daar geroepen toe voelen. Voor de rest
moeten de fans zich zelf maar
proberen te vermaken.
Er zijn natuurlijk wel een paar
broodnodige afspraken gemaakt. De
overnachting van zaterdag op zondag
PAGINA
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moeten ze zelf verzorgen. Dit kan door
met een tentje in het bos te kamperen,
of door bij een boer in de boerderij in
het warme hooi te overnachten, wat
natuurlijk veel chiller is. Ze moesten
tussen 15.00 en 16.00 uur bellen waar
ze op dat moment waren en dan
zouden ze door Elviss persoonlijk een
luxe ontbijt- en lunchpakket
aangeboden krijgen. Om extra punten
te verkrijgen konden de fans een
monument ter ere van Elviss bouwen,
opdat ze in de komende decennia nog
herinnerd en herdacht worden door
Elviss liefhebbers.
Verder kregen ze een lucifer die ze dan
moesten ruilen voor een voorwerp
dat ze aan Elviss deed denken. Het is
de bedoeling dat ze dit zo vaak doen
als ze nodig achten. Ook was het de
bedoeling dat ze zaterdags 10 km te
voet hadden afgelegd, maar ze
moesten wel binnen een straal van 3
km van Bakkeveen blijven. Het mag
dus duidelijk zijn dat deze hike heel
veel vrijheid kent.

Purschuim
Willem-Jan en Diederik van de
Woudlopers Kippling uit Groningen
hadden een geweldige slaapplek
geregeld. Ze sliepen op een
hooizolder van een boerderij. Het
monument
voor
Elviss
was
zaterdagavond zo goed als klaar. Het
was een beeld van Elviss uit
purschuim. Willem-Jan en Diederik
hebben zonder twijfel hier vast en
zeker goed op gescoord.
Aangezien zij de enigen waren die iets
gemaakt hadden, was Elviss zeer zeker
onder de indruk. Elviss zei met zijn
donkerbruine koffiestem dat ze zijn
hart hadden gestolen. Verder verliep
de ruiling nog niet geheel optimaal.
Op de boerderij hadden ze van de
boerenknecht een spijker gekregen in
ruil voor de lucifer. Maar wat heeft een
spijker met Elviss te maken?

Schapen voeren
Vier koppels zijn samen beland in
Ureterp. Op het erf van een boer. Ze
hadden de strikte opdracht gekregen
niet op het grasveld van de boer te
komen. In ruil voor een slaapplaats
moesten ze de boer dan wel de
volgende dag ‘s ochtends helpen de
schapen te voeren. Iets wat eerder een
leuke bezigheid was dan een
verplichting.

Oma
Er was nog 1 koppel, maar dat was niet
in de buurt van Bakkeveen te vinden.
Zij hadden namelijk besloten om te
gaan liften en kwamen op die manier
een heel stuk verder dan de
afgesproken 3 km. Arie en Tim van de
Zwervers Groningen zijn naar Gieten
(Drenthe) gelift. En wie woont er heel
toevallig in Gieten? De oma van Tim.
Is dat toeval?
Maar wie denkt dat er een gespreid
bedje voor ze klaar stond in de
logeerkamer, die heeft het mooi mis.
De tent is gewoon in de tuin van oma
opgezet en ze zijn daar ook in gaan
slapen. Het lunch/ontbijt pakket

The Legend
hadden ze ook ontvangen dus op
verwennerij van oma hoefden ze niet
te rekenen.
Elviss vroeg hun hoe ze de volgende
morgen dachten terug te komen in
Bakkeveen.
Beide
mannen
antwoorden: ‘liftend.’ Om 3 uur ‘s
middags hoefden ze zich pas weer te
melden in Bakkeveen. Elviss en de fans
sliepen lekker uit en The Legend Lives
On…

Goede deal!!!
Gewetensvraag: wat wil JIJ ruilen
tegen een lucifer? Iets kleins zeker? Of
ben je niet zo materialistisch en geef
je zonder problemen bijvoorbeeld je
fiets weg? Dan ben jij de persoon die
de F-hikers dit weekend nodig
hadden. Zij moesten een lucifer ruilen

tegen een voorwerp dat aan Elvis deed
denken. Beste deal van het weekend:
de ruil van lucifer tot wasmachine!!!
Fantastisch! Maar wat heeft een
wasmachine met Elviss te maken?
Waren zijn pakken zo smerig dat zij
nodig weer eens gewassen moesten
worden? Maar belangrijker nog: hoe
ging dit gelukkige koppel (namen
helaas niet bekend bij redactie) hun
vangst meenemen? In hun rugzak???
Veel succes gewenst!

Boerenmeid

Opsporing
verzocht: vermist!

Christiaan en Niels gingen op pad
Zij waren Elviss al lang zat
Liever punten scoren
Dan Elviss’ gezang aanhoren
Tim en Arie, echt geen mieten
Gingen pitten bij oma in Gieten
De koppels hadden maar één missie
Ruil die lucifer of beland in een kissie
WJ en Diederik vonden het allang
mooi
Dat zij konden slapen in het hooi
Geen reden tot jaloezie of nijd
Want daar lag geen boerenmeid
Schapen voeren deden Johan, Bert,
Theo en Roel
Ook Maarten en Paul hadden dit als
doel.
De meeste missies werden voltooid
Alleen die boerenmeid nog ......ooit.

Door het politiecorps van Bakkeveen
is een grootschalige zoektocht gestart.
Sinds vrijdagavond worden alle
koppels van de F-hike vermist. Zij zijn
het laatst gesignaleerd in de
Bakkeveense
bossen.
Hun
signalement luidt: twee oren, armen
en benen. Zij doen wellicht denken
aan de oude Rock ’n Roll-legende
Elvis. De politie ontvangt graag tips
over hun mogelijke verblijfplaats op
het telefoonnummer: 0593-THE
KING.
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NHW
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De overgebleven letters vormen de naam van zijn vrouw.
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jackass
Extreem
buikschuiven
Zoals sommigen van jullie al weten, is
het thema van de G-hike Jackass.
Groepje 4, bestaande uit Jan, Joop en
Kees, had het gave plan om met een
winkelwagen de buikschuif te doen.
Wagentje aan het touw, een man aan
de ene kant en eentje aan de andere
kant. En hoppa: zo dat touw over. Jan
vertelt dat ze het karretje een beetje
gecustomized hebben. Extra grote
wielen achter etc. Gaaf toch? Dit alles
hadden zij nooit voor elkaar gekregen
als ze de blasfemische en donkere
klanken van Cradle of Filth niet bij zich
hadden gehad. Natuurlijk waren er nog
meer groepjes, maar deze hadden niet
zo veel lef als groepje 4.

Jackass shit

ook anders. We hebben gewoon onze
tent opgezet vlakbij twee bomen. We
hadden nog wat touw bij ons. Huppa!
Zo tussen die twee bomen, wat
landbouwplastic er overheen, en klaar
is Kees! We hadden gewoon een hele
relaxte voortent. Eigenlijk een beetje
een villa dus!’
Groepje 7
Primitief Epileren
Klaas Bernd van groep 9 is in z’n
boxershort de trappersbaan over
geweest. Hierbij is wat borst verloren
gegaan. ‘We hebben daarvoor extra
punten gekregen. Daar waren we wel blij
mee! We hebben ook nog iemand verrot
gemept met plastic knuppels. Dat was
erg gaaf. We hebben daar ook nog
punten voor gekregen. Al met al hebben
we 10 punten gekregen.’
Groepje 9
Yoghurt is goed voor de huid!
‘Bij post 3 was het de bedoeling om op
een zo origineel mogelijke manier yoghurt in de mond te gieten. Sommige
mensen pleurden zomaar het zootje in
de rondte. Anderen pakten het tactisch
aan, die waren gewoon niet in de buurt.’
Groepje 11

Een goede tip
Groep 11 uit Roden gaf een goede tip.
Stel, je krijgt een post waar het de
bedoeling is dat je dropjes overgooit en
weer met je reet opvangt. Dan is het aan
te raden de dropjes achteraf goed bij
elkaar te zoeken, want anders kan het
gebeuren dat je die kleffe dropjes de
volgende ochtend pas weer ontdekt.
Dat is PeeWee namelijk ook overkomen.
Verdwenen??
Via via (van groepje 12) werd bekend
dat groep 11 fout was gelopen. En niet
zo’n klein beetje ook! Het schijnt dat er
druk gezocht is met auto’s, helikopters
en hasjhonden. Of het nog goed komt??
Villa
‘Ja, we hadden een gewone standaard
tent bij ons. Dat vonden we eigenlijk geen
fuck aan. Dus toen dachten we, dat kan
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Bla bla bla
‘Het is al weer een hele tijd geleden dat
de groepjes zich een beetje normaal
aanmeldden als ze bij een post
arriveerden. Vroeger kwamen jullie van
de krant toch ook altijd met de fiets? Ja,
het is allemaal ook zo veranderd. Het
valt trouwens wel op dat men wat meer
officiëler wordt. Men meldt zich weer
netjes aan.’
Historisch gezeik van een posthouder

Vete
Twee leiding van de Rimboehorde uit
Veendam vechten hun geschillen op
een aparte manier uit. Zij doen dit
door schoppen aan elkaar uit te delen.
En nee, dat zijn niet van die dingen
waarmee je gaten in de grond graaft,
dat zijn van die dingen waarmee je
behoorlijke blauwe plekken kunt
oplopen. Degene die het hardst schopt
wint het conflict. Heel erg simpel en
zeer doeltreffend. Alleen Ka’s ‘Johnny
Knoxville’ bril heeft het niet helemaal
overleefd. Uiteindelijk hebben ze alles
weer bijgelegd en nu zijn Ka en Baloe
weer dikke vriendjes (not).

Fietspomp??
Groep vier had dikke pech! Hun Jackass winkelwagentje had namelijk een
lekke band. Maar ze lieten zich niet uit
het veld slaan. Dapper als zij waren
vervolgden ze hun tocht. Tot
overmaat van ramp bleken zo ook nog
eens de weg kwijt te zijn. Toch kwamen
ze bij de volgende post uit. Hier
vroegen ze de weg. Dit bleek helaas
niet de juiste te zijn. Ze kwamen
uiteindelijk terecht bij de locale
hanggroep-jongeren. Deze hadden net
een volleybalwedstrijd gewonnen.
Maar dit groepje was niet voor één gat
te vangen. Ze hadden namelijk sambal
mee. En voor het eten van die sambal
kregen ze een hoop extra punten!

Buikschaaf
Gisteravond is Gijs Haarman van de
Fivelgroep Eemsmond bij post 1 naakt
over de buikschuif gegaan voor de
volle 10 punten. Hij heeft de baan half
gedaan, want toen had hij zijn lies
kapot geschaafd.
Ties Haarman, Leon van Vliet en
Danny Quell van de Fivelgroep
Eemsmond

jackass
Stuntuuuh!
Post 8 was: stunten met een
winkelwagen (geleend voor 1 euro bij
de C1000).
We gingen met vier man in een
winkelwagen en vlogen over de kop.
Er viel iemand boven op Fred en die
belandde vervolgens in de sloot. Daar
lag hij verder te creperen. Jackass
rules!
Groetjes van groep 7, Fred Geugies,
Lambert Dries, Jeroen Zijlstra, Rick
Dillerop en Wilco Tensen van de
Drostengroep Coevorden.

Daredevils
in actie!
Het was weer erg gezellig. Dat bleek
wel weer uit de verhalen van de
verschillende groepjes die de
correspondenten van de redactie
spraken. Bomvol enthousiasme
vertelden de groepjes over de dingen
die ze allemaal hadden gedaan. En wat
zehebben gedaan, was nogal wat. Het
begon vandaag met een ware
hindernis, te weten de trappersbaan.
Deze was niet zozeer ingewikkeld,
alswel moeilijk. Vooral met bagage
op je rug en blaren op je voeten is dat
natuurlijk geen pretje.
De post die vroeg om een zekere mate
van concentratie was de voelen- en
proevenpost. De bedoeling was hier

dat er geraden werd wat er
voorgeschoteld werd. Dit was voor
sommigen een behoorlijke opgave.En
omdat sommige dingen zo stonken en
vol met brokjes zaten, kregen
sommige mensen hele nare ideeen. Zij
dachten dat er sprake was van KOUWE
KOTS!!

Een beetje geklieder is natuurlijk niet
weg te denken bij het thema Jackass.
Vandaar dat er ook een post aanwezig
was waar je eens helemaal los kon
gaan met yoghurt. Het was hier de
bedoeling een beker yoghurt leeg te
gieten in de mond van een ander. Dat
had als gevolg dat er allerlei taferelen
ontstonden waar we weinig aan toe
hoeven te voegen.
Balkenende kennen we allemaal wel,
maar balk hangen is weer iets totaal
anders. In het kort kwam het hier op
neer: per groep moesten de Jackasswaaghalzen aan een balk gaan hangen.
De posthouders begonnen dan tegen
die balkaan te duwen en aandie balk
te trekken. Net zolang tot je er viel
natuurlijk.
Uiteraard kon de waterpost ook niet
ontbreken in het rijtje. Een gammel vlotje
was gebouwd, net sterk genoeg voor 2
man. Eengroepje bestaat alleen niet uit 2
man. Dus was het vlotje niet sterk genoeg
en er gingen dan ook verscheidende
mensen onbedoeld te water.

GUTS ‘n EGGS
Opdracht: Wees creatief en doe
gewaagd met een ei! Adrenaline gierde
vervolgens de deelnemers door het
lijf. Bizarre ideeën ontstonden in hun

brein. Maar vooral leidde deze
opdracht tot veel stoere machopraat.
Zoals bijvoorbeeld: ‘ Ja, ik kots dat ei
wel ergens overheen’ of ‘ smeer mij
maar in met dat ei!’. Het uiteindelijke
resultaat was spectaculair; Er werd een
‘Jackass-wannabee-achtige kotspoging’
gedaan. Ook was er een circusact met
het ei te zien. Een ander koppel speelde
honkbal met eieren. Een nieuwe versie
van basketbal werd hierbij ontdekt. Zet
een mok op je hoofd. Laat dan anderen
een ei hierin gooien/dunken. Helaas
was het werptalent van deze
deelnemers minder goed. Een hoofd vol
eigeel was het gevolg! Maar hee, hoor
je ze bij Jackass ooit zeuren???

Gewaagde stunt
Eenmaal weer vast land onder de
voeten konden ze drop gaan
overgeven. Het was de bedoeling dat
1 dropje door het complete groepje
doorgeven werd, wanneer de laatste
deze op at. Om extra punten te scoren
had een groepje het dropje aan het
schrikdraad geprikt en hem daar

afgehapt. Jammer genoeg geleide het
dropje niet. De beste post was toch wel
de winkelwagenrace, waarbij de hele
groep zich in het winkelwagentje
moest proppen en door één iemand
geduwd moest worden. Dit moest wel
fout gaan. Verscheidene mensen
gingen dan ook voluit op hun bek, er
vloog zelfs iemand de sloot in! Het
laatste op bij deze Jackass-rit was een
indianen-brug. Hier waren natuurlijk
ook fanatiekelingen die er eens even
flink op los gingen stunten. Niet alleen
een gezellige, maar ook een
spectaculaire tocht dus!
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Blaadjes tellen
Na de centrale opening moesten de qhikers
hun
rugzakken
laten
controleren. Dit hield in dat de
rugzakken gewogen werden. Ook werd
er gekeken of er geen drank in de
rugzakken werd meegesmokkeld! Dat
was natuurlijk niet het geval. Verder
werd er gekeken of de hikers alles wat
ze wél bij zich moesten hebben, wel
bij zich hadden (wat een service!).
Na de controle werden de
braderiebezoekers met een route
weggestuurd.
De eerste post was meteen een
traditionele trappersbaan. Er was een
extra moeilijkheid ingebouwd, iets
ingewikkelds met een suikerspin.
Sommige posten waren ingericht als
kraampjes. Een kraampje was
ingericht met naalden, draden, ritsen
en knopen. Er werd niet veel verkocht,
maar wel veel lol gemaakt.
De volgende post was een gooi- en
vangpost. Er werd allerlei keukengerei
richting de braderiebezoekers
gegooid dat ze op moesten vangen. Dit
lukte natuurlijk niet iedereen. Post 3
was een natte post (in ieder geval liep
je de kans om nat te worden). Er was
een net onder een brug gespannen, de
q-hikers moesten hier overheen naar
de overkant klimmen.
Ook de op één na laatste post was een
klimpost, maar hierbij bleven de
lopers droog. De opdracht was om
over een touwladder te klimmen die
aan één kant vast zat tussen twee
bomen, dit viel niet mee. Bij één van
de eerste posten hadden de
deelnemers een plant van de
posthouders gekregen. Aan het einde
van de tocht werd geteld hoeveel
bladeren er nog aan de plant zaten.
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Hoe meer bladeren, hoe meer extra
punten dat opleverde. Na elf kilometer
lopen waren de braderiebezoekers bij
een boer aangeland, waar ze op een
stuk land konden slapen.

Mietjes
Koppel q-11 had zich na de
inschrijving bedacht en wilde meteen
alweer naar huis. Ze hebben nog nooit
een hike gelopen en zijn bang dat het
te zwaar zal worden. Na de belofte van
de hikeleiding dat die (de hikeleiding
dus) wel spullen voor ze (de mietjes
dus) mee zullen nemen als het te zwaar
wordt, gingen ze (de mietjes dus) toch
maar lopen…

Ook kregen ze twee blaadjes met vier
verschillende routes. Welke route je
moest lopen was dan weer afhankelijk
van de kleur van je M&M’s.
De volgende post was een innovatieve
trappersbaan: een trappersbaan met
een spiraal erin verwerkt. Het was een
touwbrug met daarnaast een
koperdraadje met obstakels.

Lastig kind
Op de braderie stond de q-hikers nog
veel meer actie te wachten, dus ‘s
middags ging de hike gewoon weer
door. De eerste post die aan de beurt
was, was post 6. Uit de verte kon je al
een touwbrug en een buikschuif
tussen de bomen zien. Het was echter
nog moeilijker dan verwacht.
De gezapige braderiegangers kregen

Creatief dagje
De braderielopers werden gewekt
door dorpsgeluiden uit het nabije
Siegerswoude
(coördinaat 10406772 op kaart Q-11). Op het programma van de zaterdagochtend
stond ontbijten en inpakken.
Nadat alle koppels zich hadden gemeld
bij de subkampleiding kregen ze het
eerste deel van de route. Er werd een
aardbeienstok uitgedeeld met een
stukje route, waar de lopers een
strookje uit moesten knippen.
Wanneer het strookje op de juiste
manier om de stok werd gedraaid, kon
je de route naar de eerste post zien.
Bij de eerste post moest je liedjes
raden die gespeeld werden in een
hudotentje. In drie minuten werden
er drie of vier nummers gedraaid, van
De Dijk tot Tina Turner. Iedereen
kreeg vier zakjes M&M’s bij vertrek.

een kind mee, om naar het eind van
de baan mee te nemen, want zo gaat
dat als je naar een braderie wilt. Dit
kind bleek een pop te zijn. Er was wel
een mogelijkheid ingebouwd om extra punten te verdienen. Als je met je
rugzak naar boven ging, leverde dat
aardig wat punten op.
Bij de volgende post kon je je uitleven
met een hamer. Hiervoor werd een
kartonnen buis beschikbaar gesteld.
Een persoon uit de groep liet een
aardappel door de buis glijden en een
ander moest proberen om de
aardappel stuk te slaan met de hamer
als de aardappel uit de buis
tevoorschijn kwam. Geen probleem
voor
een
doorgewinterde
braderieganger! Verder werd er met

eieren gegooid die natuurlijk niet stuk
mochten vallen.
Toch was er weer iemand die een ei
op haar hoofd kreeg. Gelukkig bleek
een ei een betere haarversteviger te
zijn dan gel!
Eendjes redden
De hikers hadden zelf nog een spel
bedacht met een panfluit. Een groepje
playbackte op panfluitmuziek.
Deelnemers van het groepje deden
alsof ze panfluit, didgeridoo of
gitaartje speelden. Dit leek best
komisch.
De op één na laatste post was een
waterpost. Je moest langs het
kraampje van de posthoudsters
voordat je naar het water mocht. Deze
posthoudsters hadden hun kraampje
mooi ingericht in de hoop de prijs te
winnen voor het mooiste kraampje
van de braderie. Helaas kwam de jury
niet opdagen.
Er lagen lappen uitgestald, wat buisjes
met knopen en een waaier van ritsen.
In een kuipje met een houten rand
gingen de deelnemers vervolgens het
water in. Hun missie was het redden
van drie eendjes. De groepjes gaven
allemaal een eigen invulling aan deze
opdracht.
Eén groepje maakte nog een extra
tochtje onder een steiger door voor
extra punten.

Hartekreet

Boffelklep

Ik zag je staan
Bij die oliebollenkraam
Ik won de rollade
En jij won mijn hart
Ga je voor blond en 80D
Ga dan met me mee
Bij de Kop van Jut, 11.00 uur
Ik sta in vlam en vuur

Zo je slaapzak uitgerold, rechtstreeks de
trappersbaan op! Dat is lekker wakker
worden! Zo slaperig als marmotten op
weg naar de volgende post. De
marmottenrace! Geblinddoekt moesten
de hikers hun weg zoeken door de
poortjes. Menige kop werd gestoten aan
de houten constructies. Gelukkig
mochten de braderiegangers hierna
even bijkomen onder het genot van
enkele poffertjes. De fanatieke
fancyfairbezoekers
hoeven
wij
natuurlijk niet uit te leggen wat een
boffelklep is, daarom wordt nu volstaan
met de mededeling dat deze klassieker
erg gewaardeerd werd!
Hierna een schommelpost: zweven op
een balk onder een brug door. O, wat
was dat spannend! En zo lekker nat ook,
als je het presteerde om in het water te
vallen. Op naar post 5. Bij gebrek aan
kegels, kon je je koppelgenoot gebruiken
om mee te kegelen. Als hier maar geen
koppelbreuken uit zijn voortgekomen!
Tijd voor een wat kneuteriger postje:
touwtje trekken. Na de galabaan van
deze NHW, toen alle spieren dus al aardig
gerekt en gesterkt waren, stond de hikers nog een laatste krachtinspanning te
wachten. Spijkerbroekhangen! En
wederom konden er mooie prijzen
worden verdiend! Terug naar de
Harmsdobbe, met in de rugzak alle
koopjes die onderweg op de kop getikt
waren en naar huis.

Een romantische Steenbok

Braderie bruut
verstoord!
Een gezellige dorpse bijeenkomst werd
zaterdagavond wreed verstoord. De
braderiegangers werden opgeschrikt
door een groot vuur. Een levensgrote
pop (de prijs van de tombola???) had
vlam gevat.
Doordat de plaatselijke brandweer
elders bezig was, duurde het even
voordat de brand geblust was. Greta de
Grabbeltonvrouw vertelt: ‘Ik ben

Lauwe soep?

Mietjes II

Een dag lang slenteren over de braderie
levert zere lichaamsdelen en een
hongerige maag op.
Zaterdagavond moest er daarom voor
het eten eerst nog wat worden geEHBOot. Het eten kon op verschillende
manieren worden bereid.
Chefkoks Floor, Anneloes en Stefan
(koppel 8) probeerden de moeilijkste
manier. Hun tomatensoep werd op een
waxinelichtje klaar gemaakt. Andere
koppels kozen voor het comfort van een
gasbrander.

Het koppel Q-11 is vrijdagavond 21:44
uur naar huis gegaan. Een
buitenlandreis afgelopen week was het
gestel van de jongens helaas fataal
geworden. 11 is vrijdagavond 21:44
uur naar huis gegaan.

enorm geschrokken. Mijn grabbelton
heeft brandplekken opgelopen. Ik had
nooit gedacht dat zoiets in ons dorp kon
gebeuren.’
De daders, afkomstig uit het dorp zelf,
gaven aan braderieen truttig en saai te
vinden. Op deze manier wilden ze de
boel wat meer leven in blazen. De
braderieleiding heeft hen stevig
toegesproken.

PAGINA
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KAttekwaad
Gemene streken
‘Het is niet best, die jeugd van
tegenwoordig’, zegt hoogleraar
kattekwaad Marco. ’Normen en
waarden vervagen. Weten de X-hikers
nog wel hoe ze belletje moeten trekken
of iemand een streek moeten leveren?’

Het is de missie van de hoogleraren om
de X-hikers weer wat bij te brengen van
de schone kunsten van het kattekwaad.
Op vrijdagavond krijgen de X-hikers de
kans om te laten zien wat ze kunnen. De
wandeling naar het bos geeft hen
genoeg tijd om wat gemene streken te
bedenken. Voor het smokkelspel moet
je handig en snel zijn. Je moet kunnen
sluipen en mensen herkennen die je veel
punten kunnen bezorgen. Hoe meer
kruisjes je verzamelt, hoe meer
punten je krijgt. Franka en Milenka
van de Fraeylema hebben thuis al wel
geoefend met het uithalen van
gemene streken. Zij weten bijvoorbeeld
wel hoe een scheetkussen werkt. Vol
enthousiasme rennen de koppels door
het bos en ze verzamelen zo veel
mogelijk punten. Als je veel punten
verzamelt, mag je zaterdagochtend
natuurlijk vroeg beginnen!

Wist u dat:
- Roos en Käthi van de Pagistagroep
Stadskanaal het heel leuk vinden om
in een tent te slapen en stiekem de
haringen en de tentstokken van de
buurvrouwen weg te halen?
- zij nu bang zijn voor een wraakactie?
PAGINA
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Smakelijke
smeckies
Henderik en Jessica zijn posthouders
van de x-hike. Deze hoogleraren
kattekwaad hebben hun eerste
kunsten al losgelaten op de eerste de
beste personen in de buurt. Uit een
frommelig bruin zakje werd een
onschuldige voorbijgangster een
snoepje aangeboden. Bij het zien van
het zakje begon het slachtoffer al te
twijfelen (waarschijnlijk de avonturen
van Harry Potter in gedachten), maar
ze pakte toch een groen snoepje uit
het verfrommelde zakje. Het
slachtoffer: “Het was een bijzondere
ervaring,
mijn
smaakpapillen
kwamen er echter nog goed van af.
Nadat ik vanavond shoarma had
gegeten, was een knoflooksnoepje niet
geheel misplaatst.”
Voor haar dus een geluk bij een
ongeluk, maar voor mensen die niet
van knoflook houden: wees op je
hoede! Het is beter om snoepjes aan
te nemen van hoogleraar Bernhard.
Hij deelt dropjes uit in de vorm van
(hoe kan het ook anders) katjes!

Wist u dat…
- Bert en Bram van de Zwervers
Groningen doorgaan voor Niels en
Niels dankzij een persoonsverwisseling?
- Rik de Haan (b-hike) al jaren
verliefd is op -en graag verkering wil
met- Elsbeth Wolrich?
- Jaap Pestma (d-hike) en Johanna
Dijkman gefeliciteerd mogen
worden met hun verkering?
- Blinkeybelts en spijkerhoedjes de
laatste mode zijn onder het
Fraeylema Vendel?
- Ginette de Haan en Els op zoek zijn
naar de volgende jongens: Dion, Fa
bian, Alex en Timo?
- En dat zij er van balen dat Rutger
Homan niet mee is?

Watertrappelen
De x-hikers gaan op pad om wat
gemene trucs te leren van de
hoogleraren Kattekwaad. Al bij de
eerste post werd een koppel het
slachtoffer van de gemene streken van
de posthouders zelf. Een grote
snoepsilo van de meiden van de
Esdoorn werd te zwaar bevonden.
Voor hun eigen bestwil werd hun
snoepvoorraad wat verkleind door de
posthouders.
De volgende hindernis was vlotvaren.
Zo snel mogelijk naar de overkant
varen, om de boom heen en weer
terug.
René en Emiel van de Biezenhutters
proberen hier een snelheidsrecord te
vestigen door zelf lekker mee te
trappelen. Ze zijn wel snel, maar
minder blij met hun kletspoot. De
logboeken blijken aardig brand- en
vandalismebestendig.
De Fraeylemameiden keken wel
enigszins geschokt toen een
posthouder over hun logboeken
heenreed, maar ook daar konden ze
best tegen.

Onzichtbaar
Camouflage complimenten gaan uit
naar Thomas en Kevin van de
Menkema, koppel 10. Dankzij hun
grote bossen takken en bladeren op
hun hoofd zijn zij nog nauwelijks
zichtbaar.

KAttekwaad
Wist u dat…

Kattevoer

Een eitje…

- Bert en Bram van de Zwervers
Groningen doorgaan voor Niels en
Niels dankzij een persoonsverwisseling?
- Rik de Haan (b-hike) al jaren
verliefd is op -en graag verkering wil
met- Elsbeth Wolrich?
- Jaap Pestma (d-hike) en Johanna
Dijkman gefeliciteerd mogen
worden met hun verkering?
- Blinkeybelts en spijkerhoedjes de
laatste mode zijn onder het
Fraeylema Vendel?
- Ginette de Haan en Els op zoek zijn
naar de volgende jongens: Dion, Fa
bian, Alex en Timo?
- En dat zij er van balen dat Rutger
Homan niet mee is?
- Freek van de Voerman de afgelopen
nacht zo ziek was dat hij van voor
en achter leeg liep?
- het kraken van een code moeilijker
wordt als je aan elkaar gebonden op
de grond ligt?
- sommige scouts zoveel zakgeld
krijgen dat ze het niet eens zien als
er een portemonnee op de grond ligt?
- Niels (Zwervers Groningen) zijn
kompas vergeten was en dat z’n
vader dat kwam brengen?

De opdrachten voor de kandidaten
van de kattekwaadhike worden steeds
pittiger en slinkser. Gebleken is dat
vele kinderen niet bedacht waren op
kattekwaad! Slechts enkele koppels
doorzagen post 4 en vingen de
portemonnee aan het touwtje. Alle
andere
koppels
liepen
nietsvermoedend voorbij. Met alleen
twee
paardenstaartjes
als
evenwichtsorgaan, viel het de dames
van koppel 5 niet mee om over de balk
van post 5 naar boven te lopen. Waar
ze wel goed in zijn is zingen voor de
posthouder en dat klonk niet als
kattegejank! Bij post 7 wordt de neus
wel in heel vreemde zaakjes gestoken.
Kalkoen of kabeljauw, zalm of
rundvlees, speurders Milenka en
Franka van het Fraeylema vendel
hadden
drie
van
de
vijf
kattevoercombinaties goed geroken!

Tot grote frustratie van de leerlingen
Kattekwaad werden de rauwe eieren,
waar ze het hele weekend zo
zorgvuldig op hadden gepast,
opgebakken bij de ontbijtpost. Na het
ontbijt ging iedereen weer op pad.
Alle vieze geluiden die je ‘s nachts
soms uit een tent hoort komen
(scheten, boeren, etc.), mochten de
x-hikers bij post 2 op een originele
wijze ten tonele brengen. Je zult wel
begrijpen dat dit een zeer aparte

Wist u dat…

Heldenepos

- troppel 19 uit Stadskanaal nogal
moeite heeft met oleaat?
- koppel 3 van het Freaylema vendel
haar complimenten en groetjes aan
de gehele hikeleiding en in het
bijzonder aan Chris geeft?

Posthouders Nick en Peter van de xhike speelden vandaag voor Rob en
Nico. Voor een geheime missie
bouwden zij een houtwal (mede
mogelijk gemaakt door Praxis). Al hun
fortuin legden zij in een oude
portemonnee op het pad: een oude
grap in ere herstelt. Uren en uren later
doemde er in de verte een groepje xhikers op. Onder de verbaasde neusjes
van de x-hikers werd plotseling de
oude portemonnee weggerukt. Net op
tijd redden Nick en Peter hun
spaarcentjes, dan wel goud en
edelstenen, dan wel zakgeld en zijn ze
nog altijd welvarend en gelukkig.
Was getekend, uw koene helden, Nick
en Peter.

- koppel 2 (Bert en Bram) als
avondeten 20 frikadellen had?
- zij ook sjans hebben met Merel en
Emma van St. George Assen?
- koppel 8, 9 en 13 (St. Vitus en
Drostengroep) na hun nagels
gescherpt te hebben aan een stel
boomstammen zij op kippenjacht
zijn gegaan?

voorstelling was, die hoogstwaarschijnlijk nooit in één van de vele
schouwburgen die Nederland rijk is,
opgevoerd zal worden. Als je met een
koppelgenootje kattekwaad wilt
uithalen, is het soms erg handig om
een beetje geheimschrift te kennen.
Posthouders Nick en Peter deelden
hun zeer uitgebreide ervaring met de
x-hikers. En voor degenen die nog niet
zo ver waren: je bent nooit te stout
om te leren!
De EHBO-post kwam ook goed van pas.
Het is altijd handig om een beetje
EHBO te beheersen als je streken wat
uit de hand lopen. Je bent
bijvoorbeeld aan het deurtje bellen en
er staat stroom op. Dan kan het
voorkomen dat je brandwonden hebt.
Een lekker koel verbandje kan die
hitte dan wegnemen. De hike eindigde
met een demonstratie van de leukste
grappen. De x-hikers hadden heel wat
inspiratie opgedaan tijdens het lopen
op de vrijdag en zaterdag, dus het was
een eitje voor de lopers.
PAGINA
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O.v.v van tiebvauten

Esdoorn Leeuwarden
Rik de Haan
Siep Broesder
Fraeylema
6. René Koning
Bram van Houten
Fraeylema
7 . Frank Wieringa
Simon Raap
Havik
8. Roos Bovenhuis
Anna Vanderveen
St. George
9. Eljakim Maerschalck
Rick Wouters
BA-OW Beetsterzwaag
10. Carlien Scholtens
Lilian Moorlag
Vinchem
1 1 . Sara v/d Woerdt
Suzanne Diepstra
Vinchem
12. Kim Assen
Iris Johannes
Mensinghe Roden
5.

A-hike
1.

Yorrick Vermeulen
Niels de Vries
Guy de Fontgalland
2. Sanne van Opstal
Pepita Zonderop
Fraeylema
3. Henry Schuil
Tim Aeilkema
Trappers Hoogezand
4. Erwin Sietsema
Maurice Talens
Veendam
5 . Martin Kruizinga
Jan Peter van der Steege
Fraeylema
6. Dennie Kleijweg
Morgan de Haas
Fraeylema
7 . Chiel Funke
Wilco Bosman
Noud Belser
Drostengroep Coevorden
10. Karin de Jong
Kevin de Vries
Biezenhutters
1 1 . Jennifer Drenth
Ruth Heeres
Linda Vijfschaft
Bevers
12. Sjoerd Poppema
Alex van Keulen
Hoogeveen
Hikeleiding:
Anke Doorlag
Yvonne Loois
Riekje Huisman

Hikeleiding:
Stienka v/d Molen
Jung-Sook Börchers
Tim Biesma
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12.
13.
14.
15.
16.
17.

19.

1.
2.

4.

4.

11.

C-hike

B-hike

2.

10.

18.

3.

Alexander Pors
Thomas Winkel
Guy de Fontgalland
Arnold Panman
Joost Nijland
Veendam
Thom Braam
Berry Kraaijenoord

9.

Subkampleiding:
Geert Harms
Wolter Meens

Subklampleiding:
Lucy Sanders
Denise Leidemeijer

1.

8.

5.
6.
7.

Bertien Delker
Saskia Hanemaaijer
Isis Veendam
Roy Does
Arnout Drost
Emmen
Paulien Sewüster
Iris Siepel
Isis Veendam
Mike Monsma
Frank Koops
Trappers Hoogezand
Rutger Kors
Mark Hoek
Veendam
Perry Kappen
Arjen Schuitema
Veendam
Myrthe Kuiper

20.

Evelien Valk
Esdoorn Leeuwarden
Hanne Klunder
Emma Helleman
Havik
Erik Roossien
Wessel Luyf
Menkema
Inge Nijboer
Astrid Jager
Esdoorn Leeuwarden
Franka Hofstra
Janneke van Essen
Woudlopers/Kipling
Hedwig Schaap
Corien Spoelstra
BA-OW Beetsterzwaag
Casper Gras
Peter Mein
Stadkanaal
Jorrit de Jong
Niels Stoelinga
Wâldwalkers Drachten
Loulou de Vries
Mirjam Ruiten
Wâldwalkers Drachten
Michiel den Boer
Jonathan de Rooij
Bevers
Govert te Velde
Bert-Jan v/d Laan
Bevers
Sander Tensen
Stephan de Hoop
Drostengroep Coevorden
Ron v/d Bulk
Maarten Leutscher
Impeesa Pekela
Wija Grijza
Nienke Siegers
Marlon Eerens
Impeesa Pekela

Hikeleiding:
Monique Zuidema
Miranda Zuidema
Lisette Zuidema
Peter Luining
Aafke Steenhuis
D-hike
1.

Erik Wieringa
Sjoerd van Soelen
Irene Boer
Havik

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
14.

Ramon Kok
Leon Klunder
Enno-Jan Fokkens
Havik
Carlo Laversma
Reinout de Roest
Richard Jager
Esdoorn Leeuwarden
Mervijn Hoofdmann
Richard de Vries
Fivel
Chris Ronde
Arjan Ruiter
Fivel
Bob van Oorschot
Chiel Duursema
Mensighe Roden
Elzo de Groot
Bob Tjaarda
Mensinghe Roden
Bas Jansen
Siemen Duursema
Mensinghe Roden
Luuk Stelder
Hans Veenstra
Thomas Dekens
Fraeylema
Jaap Pestman
Hans Groenhoff
Anne-Kees Huisman
Fraeylema
Dave Pieltjes
Martijn Werkhoven
Vinchem
Charlotte Bakker
Rianne van Bommel
Mensinghe Roden
Dita Schot
Iris Resnick
Jutters

2.
4.
5.
6.
7.

Hikeleiding:
Clemens Barends
Jacob Martens
Subkampleiding:
Wouter v/d Broek
Pieter Broere
Luuk Hoenderken
G-hike
1.

2.

3.
Hikeleiding:
Jan Erik Zuur
Bianca Kor
Subkampleiding:
Ben Dekens
Jippe de Graaf
Jeroen Kool
Gernant Dekens

4.

5.
F-hike
1.

Christiaan Water
Niels Ruiter
Trappers Hoogezand

Tim Dullaart
Arie Berkel
Zwervers Groningen
Diederik Havinga
Willem-Jan de Lange
Woudlopers/Kipling
Roel Wever
Theo de Vries
Bevers
Johan Noordzij
Bert Wever
Bevers
Maarten te Velde
Paul Daker
Bevers

6.

Lianne Boelens
Martin Bosma
Michel Messchendorp
Christian Smallenbroek
Rianne Bos
Jeroen Dekens
De Trappers Hoogezand
Frâns de Vries
Martijn Purmer
Michelle Schermer
Jitze de Vries
Anouschka Halkers
Greate Pier Sneek
Niels Poortman
Maarten Kral
Edwin Barth
Laurens de Winter
St. Vitus Winschoten
Erik van der Veen
Joep de Boer
Jaspar Moulijn
Stefan Sjouw
Zwervers Assen
Peter Huibers
Esther van der Veen
Luuk Morcus
Nienke Dekker
Zwervers Assen
Lobke Brandsma

Marlies van Bergen
Anne Schoonen
Woudlopers/Kipling
7 . Fred Geugies
Lambert Dries
Jeroen Zijlstra
Rick Dillerop
Wilco Tensen
Drostengroep Coevorden
8. Ties Haarman
Gijs Haarman
Leon van Vliet
Danny Quell
Fivel
9. Joost Luijf
Klaas Bernd Over
Jacob Kamminga
Menkema
10. Arnold Nicolai
Rutger Beckers
Frans Stienstra
Pauline Eleveld
Leon Tiemersma
Robin Feitsema
Schout bij nacht Doorman
1 1 . Kevin van Straten
Anita Vos
Bram Jagersma
Maaike van Nus
Fons Hendriks
Schultegroep Diever
12. Steven van Nus
Jeroen Bremer
Daan Zwier
Freedo Visser
Schultegroep Diever
Hikeleiding:
Christa Knol
Annette Ottens
Janneke Houtman
Subkampleiding:
Anthonie Pool
Jeroen Hommes
Marcel Harms
Michiel Lepelaar
Q-hike
1.
2.

Sjoerd Winselaar
Petra Klinker
Zwervers Groningen
Theo Lambers
Gerard Weinans
Martijn Kors
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Veendam
Jaap van Essen
Coen de Lange
Woudlopers/Kipling
4. Dennis Hofstra
Ernst de Haas
Woudlopers/Kipling
5 . Esther Hoogstraten
Lars van der Veen
Veendam
6. Lisette Stout
Elisabeth van Harten
Stadskanaal
7 . Tim Pieters
Rianne de Vries
Avelien Nicolai
Schout bij nacht Doorman
8. Floor Bunk
Anneloes Eleveld
Stefan Krikke
Schout bij nacht Doorman
9. Karolina Majka
Marjolein Luiken
Trekvogels
10. Eric Ezenstein
Frank Klont
Hunze Hikers Odoorn
1 1 . Iwan Wijkstra
Kevin van Ammelrooij
BA-OW Beetsterzwaag
13. Derek-Jan te Rijdt
Hinne Hengelmolen
Zwervers Assen
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Hikeleiding:
Bart Kappelhof
Benjamin Leistra
René Slagter
Arnold Koetje

15.

Subkampleiding:
Ard de Vries
Emile Vondeling
Jan Laaghuis

18.

17.

19.

X-hike
1.

2.
3.
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Sanne Weijer
Marloes Hoogeveen
Anne Katrien Huisman
Fraeylema
Bram Wouda
Bert Niemeijer
Zwervers Groningen
Els Ramm
Ginette de Haan
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20.

Fraeylema
Franka Bril
Milenka Wiltjer
Fraeylema
Lianne Swart
Rosanne Bos
Trappers Hoogezand
Colin Buzeman
Rick Riedstra
St. Vitus
Elien Buurmeijer
Liselotte Haan
St. Vitus
Emma Pot
Hilde Dijk
St. Vitus
Jeanine Glazenborg
Marita Everhardt
St. Vitus
Thomas Frans
Kevin Authier
Menkema
Nàhani Wiltjer
Imre Wiltjer
Menkema
Djamilah Wiltjer
Kenneth Authier
Menkema
Sarah van Beek
Daniëlle Sewüster
Drostengroep Coevorden
Dylan Higginson
Marko Dijksterhuis
Menkema
René de Boer
Emiel Joormann
Biezenhutters Oosterwolde
Merel Vogelzang
Emma Morcus
st. George Assen
Käthi Kuipers
Roos Mein
Stadskanaal
Annemiek Altenburg
Moniek Meulman
Yvette Riemeijer
Stadskanaal
Else Semmelink
Ivon Pieterse
Esdoorn Leeuwarden

Hikeleiding:
Marco Lanenga
Bernhard Bakker

Subkampleiding:
Patrick Loonstra
Derco Sportel
Hein Tukker
Chris Blom
Peter van Dijk
Bar
Hendrik Hoving
Edwin Kosmeijer
Harald Mulder
René Smit
JC
C-team
Offe Offens
Maaijke Hage
Martijn van Ierland
Danny van Drost
Anne van Drost
Eddy Haveman
Martin van Drost
Juultje Molenaar
Keuken
Mischa Bosman
Theo v/d Meulen
Bas Dost
Erik Gouberville
Irma Koolhof
Brigitta Hovenga
Jorn van Diepen
Ronald Heersink
Ger Wildeboer
Opbouwploeg
Frank-Jan van Bostelen
Richard Vermue
Lars Kruizenga
Willemien Snijder
Margit Bol
Job Schepers
Erwin Renkema
Karel-Jan Buurke
Paul Brussee
Willem Hofstede
Willem-Sebastiaan Hermse
Auke Veninga

Bram Timmer
Luurt Glas
Sander van Adrichem
Robert van Adrichem
Izebrand ter Veer
Johan Hettinga
Niels Massink
Hendrik Knol
Paulina van Bostelen
Koos Holtjer
Sonja Hoogstra
Brenda Doorlag
Hilda Sombetzki

Geert Schoemakers
Gerard van Wijk
Gerben Schats
Gerline Zwama

Nick Tepper
Nienke Pol
Nienke Voorintholt
Nienke Zeedijk

Hans Rosing
Harmen Warringa
Harwin Kuntkes
Hendrik van Harten
Hilbert Hofsteenge
Hilko Venema

Peter
Peter
Peter
Petra

Ingrid Dekker
Inze v/d Lei
Ivo Overbeeke

Posthouders
Alies Wever
Alwin Warringa
André Boelens
André Hundt
Anke Geertsema
Anne v/d Born
Annemarie van Harten
Anno Ham
Anthonie Groothuismink
Arne Pronk
Bart Over
Berend Slagter
Bert Nijwening
Bert Oosting
Christer Oosterveld
Claire van der Werff
Cornelis-Jan Ploeg
Daan Boon
Daira den Heijder
Danny Bierling
Dirk Hundt
Dolf Huls
Egbert de Boer
Ellen van der Molen
Ellen van Dongen
Eloise Suiveer
Erik Nijboer
Evert Tigchelaar
Ewout Warringa
Femke Bos
Fennie Schuil
Folkert Swart
Gabri Boonstra

Jan Aike Luchtenberg
Jasper Wever
Jelmer Remmers
Jeroen Kuizinga
Jeroen Lamberts
Jeroen Oostinga
Jeroen Wiegman
Jessica Kruit
Johan van Huizen
Johannes v/d Werff
John Hazenberg
Johnny Nijland
Jurgen Kerstholt
Kim Meerhoff
Klaas-Jan Doornkamp
Kor de Jonge
Lida Kraan
Lourens van der Veen
Maaike
Maarten Praamstra
Maartje Molema
Maartje van Ierland
Marcel Pilage
Margreet Asselman
Margriet Lepelaar
Marieke Gras
Marjolein Roossien
Marjolijn Schreuder
Marloes v/d Klauw
Martijn de Boer
Martijn Metus
Martijn Ruygers
Mathijs Dun
Max Tack
Merijn Wilmink
Michael Molijn
Miriam Sikkema
Mirjam Huijzen

Huttinga
Meijer
Riepma
Leistra

Ralph van Mieghem
René Barth
René Wijnhoven
Ria Hut
Richard Arends
Richard Veenendaal
Richard Veenstra
Riemer Adema
Robert Menninga
Robert Scholte
Robert van Harten
Rogier Falkema
Ronald Arbeider
Ronald Knigge
Ruben Loby
Rutger Oosterveld
Sander Akkerman
Sarina Westerbaan
Sieneke Toering
Stefan Wildeman
Tim
Tina
Tjarco Dijkhuis
Wander Elout
Wieb Schuil
Willem Eelsing
Willem Sanders
Wilrike Groeneveld
Wouter Lowies
Yury Wijchers
Yvonne Ammerant
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Moesje-posters
Dus…
nou,
wij
promoten
waterscouting.com. Misschien niet zo
slim op een landkamp, maar wel heel
leuk. Het is een site met info over
waterscouting (mocht je over willen
stappen) en een groot forum dat
grotendeels ook toegankelijk is voor
landscouts. Verder promoten we
meer blauw in het bos, omdat
waterscouts ook heus wel kunnen
hiken! (Okee, kaarthoek-meten
uitgezonderd). Dit is een mooi weekend om overstag te gaan!
Liefs van Marloes en Neendje,
posthouders van de kattekwaad hike.

Herfstblaadje online
Op http://www.stanleystam.nl kun je
ongeveer 2 weken na de NHW het
Herfstblaadje ook downloaden. Handig
als je hem vergeten bent mee te nemen,
per ongeluk hebt weggegooid of als
naslagwerk wilt gebruiken op je computer. Ook de Herfstblaadjes van 2001
en 2002 kun je vinden op http://
www.stanleystam.nl.

Voornawoordje.
Ook een nawoordje hoort erbij, alleen kan
deze natuurlijk nooit echt na het NHW
worden geschreven. Het krantje komt om
16:00 uur uit en dan zijn nog niet alle
deelnemers en posthouders terug op de
kampeerboerderij. Kortom dit nawoordje
is eigenlijk een voornawoordje. In het
nawoordje is het gebruikelijk dat
iedereen wordt bedankt, dus bij dezen
iedereen bedankt voor zijn of haar of hun
inzet. Het eten was weer lekker, de bar
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weer gezellig, de opgebouwde posten
weer klasse, de hikes weer leuk, de
subkampen weer tof en de medewerkers
weer sympathiek, de deelnemers weer
lekker fanatiek en het krantje weer cool.
(Vooral dat laatste.)Ook de medewerking
van de diverse instanties werd weer zeer
gewaardeerd. SBB, Natuurmonumenten,
It Fryske Gea en de eigenaar van de
kampeerboerderij. Heel Bakkeveen wist
al ver van te voren dat wij hier met meer
dan 500 scouts de omgeving kwamen
verkennen. Tot op heden is deze locatie
een nieuw bezoekje waard.

contact opnemen met Offe Offens op
telefoonnummer
0598-451286.
Hierna gaat alles naar de vuilstort.
Zin in meer actie? Ga dan ook naar de
Poolhike, 19 t/m 21 december.
In ieder geval iedereen weer bedankt
voor de medewerking en tot op het
volgende NHW.
Het C-team, Anne, Danny, Maaike,
Martijn en Offe.

Gevonden!
Zoals elk jaar blijft er na het NHW het
nodige achter. Een kleine greep uit het
verleden: matjes, tenten, toilettassen,
stoelen,
slaapzakken,
diverse
kledingstukken, borden, mokken en
bestek, veldflessen en nog diverse
kleine andere dingen. Als iemand iets
mist kan hij tot 4 weken na het NHW
Met gepaste trots presenteren wij u het Herfstblaadje van de 42e NHW. Voor
de Stanleystam is het elk jaar weer een hele klus om dit krantje op tijd in elkaar
te zetten. Maar het is ook elk jaar hartstikke leuk om te doen. Dit jaar hadden
we nodig:
-

1100 A4 kleur
1,8 liter inkt
5 pc’s
2 pocket pc’s
1 scanner
1200 MP3tjes
2 liter thee
2 viva’s

-

14000 A4 wit
2 rollen wc papier
3 17 inch monitoren
1 digitale camera
2 routers
1 liter melk voor de lay-outer
42 barkaarten

-1130 nietjes
- 30 mastervellen
- 1 18 inch tft monitor
- 1 printer
- 1,5 km netwerkkabel
- 11 liter koffie
- 1 doosje ibuprofen

Wij:
Jelle Aitink
Jan Willem Beck
Liesbeth Blommert
Emiel Etter ten Brink
Marloes ten Brink
Carin Buringa
Martijn Bijlholt
Gerdien Dijkstra
Edith Erberveld
Thomas Evenhuis
Jacqueline van Groenenbergh - Willem Pieter van Groenenbergh Mark
Oldenhof
Gert
Pater
Sjonnie
Rombouts
Placco Schepers - Siebrand van der Wal - Pieternel Wierenga.
hopen jullie volgend jaar weer van dienst te zijn!

