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C-Team aan het woord!

Opening
Om half acht, zoals gepland minstens een half uur te laat, begon de
opening van het 47ste NHW. Voor
het eerst was er dit jaar wél een
goede reden voor de vertraging,
ergens tussen Friesche Palen en
Bakkeveen was een omleiding en
dat zorgde er voor dat vele deelnemers veel later arriveerden dan
hun bedoeling was. Natuurlijk wilde
niemand dat ook maar iemand iets
zou missen en werd er schappelijk
‘gewacht’.
Als eerste was het de beurt aan de
A-hike om zich te presenteren. Hun
deelnemers worden dit jaar opgeleid tot de Bende van de Zwarte
Hand. Dus dat wordt een heel weekend kattekwaad en apenstreken
uithalen!
De B-hikers gaan dit weekend op
Bamstertocht. Hun voedselvoorraad is gestolen en dient natuurlijk
opnieuw bij elkaar gehamsterd te
worden. Daarnaast willen zij een
koning of een koningin aanwijzen
die er toezicht op kan houden dat
dit nooit meer voor kan komen.
De C-hike heeft dit jaar een heel toepasselijk thema namelijk Backpacking met de catchie slogan ‘Backpack
je gek!’ Dus dat belooft een hele
wandeling te worden. Hopelijk halen alle deelnemers de finish met
niet al te veel blaren.
De D-hike hits the sky! In tegenstelling tot de C-Hike gaan ze hier liever
met het vliegtuig. Twee knappe
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stewardessen vertellen de deelnemers wat je zoal moet doen wanneer
een vliegtuig neerstort. De vooruitzichten zijn goed... Wij wensen ze in
ieder geval een behouden vlucht
en hopelijk hoeven ze de instructies
niet toe te passen.
Aangeraden wordt om vooral niet
mee te doen, en al helemaal niet
actief of fanatiek. De hikeleiding wil
het liefst weer naar huis toe want ze
zijn nu al moe en het kamp kunnen
ze al helemaal niet meer aan. Ze
denken ook dat het veel te zwaar
gaat worden voor de deelnemers.
Dus pak je tas vooral niet uit en ga
naar huis. Het mag wel duidelijk
zijn, we hebben het hier over de
F-hike.
Opgevolgt door de G-hike waar ze
‘down under’ op zoek zijn naar de
Australïes Next Top Ausie. Dus iedere deelnemer mag zich bewijzen
of hij/zij diegene is die ze zoeken en
dienen dus alles uit de kast te halen
om de jury gunstig te stemmen.
Q-hike for president! Athans, dat
zouden ze wel willen. Het leidingteam heeft de Bananaveen
Republiek uitgeroepen en op die
manier proberen zij de macht te
grijpen over NHW. Gewapend met
pistolen komen zij ten tonele en
roepen ze de revolutie uit. Iedereen
die hierin deel wil nemen kan zich
bij hen aanmelden.
En dat was het al weer, tot volgend
jaar! De X-hike is al weer afgelopen
maar wees niet getreurd, zondagavond gaat ie weer verder. De X-hike
pakt het deze keer net ietsje anders
aan, andersom wel te verstaan.
Voor is achter en links is recht,
alles is anders en niets is wat het

Na een jaar voorbereiding is het dan
eindelijk weer zover voor het 47ste
NHW en deze keer in Bakkeveen.
De familie Wolfshaar was zo vriendelijk om hun kampeerboerderij“De
Harmsdobbe”ons ter beschikking te
stellen. Op en rond de kampeerboerderij was het een drukte van jewelste! Het parkeren vroeg dit jaar wat
extra aandacht maar ook dat kwam
uiteindelijk weer goed.
Dit jaar hebben wij voor het eerst
alles digitaal gedaan via internet
en de mail. Graag horen wij van jullie wat jullie mening hierover is. Je
kunt je mening kwijt op de site of
door een emailtje te sturen naar de
websitebeheerder.
De vrijdagavond was weer ouderwets druk en chaotisch. Het was
alleen jammer dat de gemeente het
nodig vond om een aantal omleidingen te plannen. Dit had als gevolg
dat alle ouders en posthouders drie
keer dezelfde rondjes reden ondanks
dat ze een navigatiesysteem hadden
(echte scouts!)
De weergoden zaten ons redelijk
mee dit weekend en hebben ons
een grotendeels droog maar wel
fris weekend gegeven. Wij hopen
dat jullie dit weekend net zo leuk
vonden als wij en dat jullie volgend
jaar weer van de partij zijn. Wie weet
kunnen jullie de rest van je groep ook
enthousiast maken en misschien dat
we volgend jaar met nog meer gezellige mensen op kamp zijn.
In ieder geval bedankt voor jullie
enthousiasme en inzet voor dit
weekend en nu op naar het 48ste
NHW……….

Het C-team van NHW

De inboorlingen
Arie en Lennard zijn de echte
bewoners van het prachtige
Harmsdobbe en zij stellen ook
dit jaar ons weer de gelegenheid
om dit evenement te huisvieren
op hun terrein. Met veel plezier
aanschouwen zij alle bedrijvigheid en verbazen ze zich over alle
voertuigen die hun revu passeren,
dit jaar zelfs een echte VN-wagen.
Ook de hond Laska vermaakt zich
prima en beschermt de persoonlijke
tuin van de bewoners met volle
overtuiging.

Veiligheid voor alles
Onze vrienden van het C-team
hebben een paar veiligheidsadviezen die we jullie niet willen
onthouden.
Tip 1: Draag zodra het donker wordt
een veiligheidsvestje. Zorg ervoor
dat je goed zichtbaar bent. Zo ziet
het verkeer duidelijk dat jullie aanwezig zijn. Dus draag reflecterende
kleding of lampjes bij je.
Tip 2: Loop tegen het verkeer in. Op
deze manier zie je het tegemoetkomende verkeer en kan je op tijd
aan de kant gaan.
Tip 3: Neem een mini-verbandtrommel mee op pad. Een ongeluk zit
in een klein hoekje en dan is het
natuurlijk wel zo handig om die pleister
meteen te kunnen plakken.
Tip 4: Neem goede (ingelopen) wandelschoenen mee. Dit voorkomt
veel blaren en pijn.
Tip 5: Houd je aan de regels van de
hike, deze kunnen veel ellende en
narigheid voorkomen.
Neem deze tips voor lief en we
wensen je een gezellig en veilig
kamp toe.

Terugblik
Ook vorig jaar was NHW opnieuw
geslaagd. Wij blikken even terug op
onze gezellige tijd in Appelscha…
Circus Bombari zat in de penarie!
Alles ging mis in hun circus. De
clown was zijn humor verloren, de
acrobaat zijn kunsten en er was ook
nog een vervelende boef die een
beetje succes weerhield. Daarom
liepen er vorig jaar allemaal raar
verklede mensen rond bij de Ahike. Zij deden namelijk allemaal
mee aan de talentenjacht om zo
het nieuwe gezicht te worden van
Circus Bombari!
‘Wie wordt de nieuwe scoutjumper
van het jaar?’ Werd er veel geroepen
door posthouders tijdens de B-hike.
Ruig werd er gestreden om deze
felbegeerde titel te behalen. Alle
jumpers uit het land hadden zich
verzameld om hun beste moves te
laten zien. Na een heel weekend vol
dans, muziek en gejump kon iedere
B-hiker zich een super scoutjumper
noemen!
Bij de C-hike was het altijd feest.
Hun thema was Battle of the Holidays en zij konden beslissen welke
feestdagen mochten blijven en
welke konden gaan. Tijdens hun
tocht kwamen zij spelen tegen als
‘het Suikerfeest’ waarin allerlei lekkernijen op hen wachtten. En bij
het ‘Sinter-klaasfeest’mochten hikers
ervaren hoe het is om voor zwarte
piet te spelen. Het Suikerfeest werd
uitgeroepen tot het leukste feest,
maar er is besloten om toch alle
feestdagen te behouden. Het is
namelijk wel erg leuk, al die extra
vrije dagen in een jaar…
Lachen, gieren, brullen! Bij de D-hike
waren ze op zoek naar een nieuwe
Lama! Nee, niet het dier, maar van
het TV-programma op BNN. Het
hele weekend lang hoorde je de ene
na de andere flauwe grap voorbij
komen. Ook tijdens de posten werd
er niet stil gezeten. Schuddebuikjes
en Dijenkletsers, zo werden deze

hikers ook wel genoemd!
Bij de F-hike was het thema niet
direct te raden. Er liepen Ananasmeisjes rond uit Anasia, een stel luie
boeren uit Drenthe en uit Klikoland
waren Vuile Harry en Smerige Sjaak
aanwezig. Na wat rondvragen
wisten we het thema van deze
aparte koppels: ‘Groeten uit…’. En
deze groeten kwamen uit de gekste
landen. Anasia, zeg nou zelf! Naar
zo’n fruitig land zouden we allemaal
wel op vakantie willen!

Tijdens de groepshike was het
puzzelen geblazen. Hersentjes werden gekraakt, codes bestudeerd en
documenten gelezen. Hier moesten
de hikers met behulp van Mister X
erachter komen wie de Mol was.
Binnen een weekend moesten zij
het geheim ontrafeld hebben. En
scouts kennende werd de Mol
natuurlijk bekend bij iedereen.
Aan medisch personeel geen gebrek! Bij de Q-hike was het thema
‘Operatie geslaagd’. Hier werden
artsen, zusters, doktoren en chirurgen bijgeschoold in injecties geven,
wonden verbinden en botten zetten.
Het was een bloederige bedoening
maar iedereen ging met wat extra
kennis in de, toch al knappe, koppen naar huis.
Bij ‘een hike om U tegen te zeggen’
kwamen reizigers overal uit de
wereld samen om met z’n allen de
tocht te lopen van de X-hike. Ze kwamen langs de mooiste gebieden en
de leukste posten. Woeste rivieren
moesten worden overgestoken,
limbodansen was een must en
ballonnen werden met dartpijltjes
kapot geschoten. Al met al een
geweldig weekendje NHW dus!
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Eenwieler dames
Wij zijn Renske en Rosa van LookWide. Ons thema is de Zwarte
Hand. Daarover moest je een
stukje schrijven en uitvoeren op
de bonte avond. Met ons stukje
deden we een molentje. Dat is
dat je elkaars handen vastpakt
en een rondje draait. Daarna met
je handen vast achter elkaar en
vervolgens alleen een molentje
doen. Als je dit ook wilt leren,
moet je elke dag oefenen en dan
gaat het steeds beter. Eenwieleren is niet alleen leuk maar als
je het kan is het ook makkelijk.
Ook al lijkt het heel moeilijk.
Oefenen dus!

Groetjes, Renske en Rosa (11 jaar)

torenhoog
Het was 9 graden, heel erg
winderig en heel erg hoog. De
eerste post was namelijk hoog
in de lucht. In een toren. Helaas
was de lift er niet dus moesten
ze wel met de trap de hoogte
in. Daarboven hield de k attenkwaad even op en hielpen
ze elkaar om de opdracht tot
een succes te behalen. Eenmaal
klaar konden ze de zes trappen
weer naar beneden vervolgen
en daar de volgende opdrachten
te doen. Een woord ontcijferen.
Hier moesten ze de letters die ze
hadden gekregen bij de vorige
opdracht in de goede volgorde
zetten. Het uiteindelijk woord
moest zijn: tsarenkroon. Als een
echte ‘gang’ probeerden ze het
woord te ontrafelen. Niet alle
groepjes hadden hiervoor de
vaardigheid om dit vreemde
woord te ontcijferen en proberden de leiden op een lucratieve
manier aan hun kant te krijgen.

PAGINA 4

Haai...

De katapult

Hallo allemaal, ik zou mee eerst
even voor stellen.
Ik ben Elvira timmers. Ik zit bij
hike A en was nummer A13. Ik
zit bij scouting Hoogeveen, we
waren klaar met hiken en toen
moesten we eten klaar maken en
toen waren er andere meiden en
die hadden pech want ze hadden
spaghetti aan laten branden en
ze hadden de tomatensoep laten
vallen.

Een echte ouderwetse belhamel
heeft een katapult waarmee hij of
zij propjes kan schieten. Maar dan
moet je natuurlijk wel weten hoe je
er eentje moet maken. Dat leerden
de toekomstige bendeleden afgelopen zaterdag bij post 3. Ook is het
belangrijk dat de katapult ver kan
schieten. Daarnaast is enige creativiteit bij het vervaardigen ervan zeer
wenselijk. Om het niet al te moeilijk
te maken kregen de groepjes een
elastiekje en een stuk sisal. Verder
moesten ze één of meerdere materialen uit het bos halen om daarmee
de katapult te maken. Het makkelijkst is het natuurlijk als je een stok
vindt die al de vorm van een katapult heeft, een Y-vorm. Dan hoef
je vervolgens alleen nog maar het
elastiekje tussen de twee uiteinden
te spannen en je bent klaar. De
meeste groepjes kozen toch liever
voor een zelfbedachte oplossing.
Een veel gekozen oplossing bleek
het vinden van twee rechte stokken
en daar een kruissjorring over heen
te spannen. Gelukkig was Thomas
van de Jutters niet te beroert om in
alle geuren en kleuren aan troppel
A5 (Max, Anton en Martijn) en koppel A13 (Joyce en Elvira) te vertellen
hoe je dit het beste kon doen. Qua
creativiteit spande koppel A13, Jelle
en Anna, de kroon. Zij hadden
een hele grote katapult gemaakt
en daarbij nog een soort houder
waar het apparaat in kon staan.
Helaas schoot hij niet zo ver. De
foto’s staan binnenkort op de
NHW-site. Ook koppel A1, Jelle
en Geert, hadden een bijzondere
katapult namelijk een dubbele.
Hiermee kun je dus dubbel zo
veel kattenkwaad uithalen. En dat
is natuurlijk altijd goed! Roy van
koppel A9 had het niet helemaal
begrepen. Hij begon de verslaggever te beschieten. Tja, dan kom
je natuurlijk met je naam in de
krant... boefje!

Groetjes: Elvira.

Goed verdwaald
Als je in een bende zit moet je
op elkaar kunnen vertrouwen.
Dit vertrouwen was te vinden bij
koppels A7, A8 én A9. Ze waren
namelijk verkeerd gelopen en
even helemaal de weg kwijt. Het
enige wat ze wisten was dat ze
ergens tussen post 3 en post 4
zaten. Verkeerd lopen betekent
natuurlijk later bij een opdracht
zijn, wat vaak weer niet goed
voor de punten is. Maar uiteindelijk bleek dat ze door het verkeerd lopen juist een kilometer
hadden afgesneden. Zo blijkt
maar weer, verkeerd lopen en
een beetje vertrouwen hebben
kan soms supergoed zijn!

OPROEP
Energy Drink, dat willen wij en wij
willen daar zelfs voor betalen! Over
de prijs worden we het wel eens,
ok? Wij zijn Joyce, Eva, Inger, Anton,
Max en Martijn.

Tip
Doe nooit te veel boter in je pan.
Met dank aan Robert, Stadskanaal.

Noodles
Rond een uurtje of vijf waren alle
bendeleden van de Zwarte Hand
teruggekeerd op het basiskamp na
een lange dag van kattenkwaad
uithalen. En dat maakt hongerig! Dus
komen de branders en pannen uit
de tent en al snel verspreiden allerlei
lekkere geuren zich over het terrein.
Pannenkoeken bleek een favoriet
gerecht te zijn. Maar ook noodles,
boerenkool en soep werden klaargemaakt. Een groepje had zelfs Mona
toetjes meegenomen. Na het eten
volgt de onvermijdelijke afwas. Toen
deze eindelijk af was. Kon het spannende avondprogramma beginnen,
ofwel de bonte avond. Helaas geen
kampvuurtjes, maar wel een heleboel
leuke en grappige stukjes. Eén van de
hoogtepunten was het moordspel,
bekend van de Lama’s, opgevoerd
door de hikeleiding. Hierin begon het
met een moord, uitgevoerd door Sinterklaas met een zonnebloem waar
water uitkomt in een Super de Boerwinkelwagentje. En het eindigde
met een moord door Sinterklaas
met een beitel in het magazijn van
een supermarkt. Mwah, best netjes
nog! Het echte hoogtepunt van de
avond was de act van de zusjes Zwart.
Zij halen heel veel kattenkwaad uit
en moeten daarom vaak vluchten.
Ze hebben daarom een nieuwe
manier bedacht om snel te kunnen
vluchten. Met een eenwieler! Daar
zijn ze namelijk zeer behendig in. Na
deze act was het tijd om nog wat te
eten en daarna… naar bed. Er staat
ze morgen namelijk weer een dag vol
kattenkwaad te wachten.

Stoere trappers Ik meld mij aan!
Een trappersbaan, geen hike kan
zonder tegenwoordig. Dus ook de
A-hike niet. Dapper beginnen de
stoere deelnemers aan deze uitdagende post. Sommigen besluiten
hier zelfs om hun rugzak er bij op
te houden, hoe stoer is dat?! Natuurlijk is het dan wel de bedoeling
dat je eerst even je rugzak dichtdoet, hè Geert (koppel A1). Ook
Maurice van koppel A8 wil stoer
doen en hield dus ook zijn rugzak
op. Die bleek toch wel erg zwaar en
hij klaagde steen en been. ‘Gelukkig’ voor hem viel de helft van zijn
spullen er uit.

Verdwenen haringen
De hikeleiding van de A-hike keken
elkaar opeens wel heel verbaasd
aan. De kleine dieven van de A-hike
hadden het thema misschien iets
te letterlijk genomen. Iedereen
heeft zich natuurlijk goed voorbereid op de hikes die zij gaan
lopen. Dit doen ze in hun safehouse, hun eigen tent. Deze bleken
eigenlijk toch niet zo safe te zijn,
want opeens zakten enkele tenten
in elkaar. ‘Hoe komt dit? Waarom
gebeurt dit ons nou weer?’, dat
zullen de eigenaren van de tenten
vast gedacht hebben. De hoofdverdachten waren de scouts van de
A-hike. Deze hadden namelijk de
haringen ’opeens’ laten verdwijnen.
De vermoedelijke daders dachten
namelijk dat dit toegelaten was. En
ja, dit wordt wel toegelaten door
de leiding. Wacht maar, de wraak
zal zoet zijn!

De A-hikers lopen voor het eerst
een hike, dus is het logisch dat ze
nog veel moeten leren. De routetechnieken gaan al redelijk goed
want de meeste groepjes hebben de
nacht ervoor goed geslapen. Maar
wat moet je nu eigenlijk wanneer
je bij een post aankomt? De meeste
roepen naar de posthouder dat
ze er zijn en zetten een krabbeltje
voordat ze weer weg gaan. Zo hoort
dat natuurlijk niet! Wanneer je, je wilt
aanmelden dan ga je netjes met je
koppelgenoot voor de posthouder
staan. Je saluteert en zegt: ‘Koppel
A zoveel meldt zich aan!’ en wanneer je, je weer af wilt melden doe
je precies hetzelfde maar dan zeg je
‘Koppel A zoveel meldt zich af!’ Dus
we willen nu geen half gebakken
aanmeldingen meer zien volgend
jaar want jullie weten nu hoe het
hoort. We houden je in de gaten!

Tsorronekan???
Post 1 was een post op hoogte. De
post vond namelijk plaats bovenop
de uitkijktoren. Een van de twee
hikers moest helemaal naar boven
klimmen om vervolgens
zijn geblindoekte partner door een
parcours te coachen. Het verschil
tussen links en rechts bleek hier
uiterst belangrijk. Bedoeling was
om het hele parcour
af te leggen, en gaande weg, letters
op te pikken. Deze letters vormden dan een woord; Robert en Roi
hadden het woord Tsorronekan
gemaakt wat volgens de jongens
betekende; ‘bladeren op iemands
hoofd gooien’. Het gezochte woord
was overigens Tsarenkoning. Een
lastig woord maar de oplettende
kijker die toevallig Pietje Bell heeft
gezien, en dat heeft toch iedereen?
Zou het woord gemakkelijk kunnen ontrafelen, zoals bijvoorbeeld
bij koppel 1 het geval was.
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Bamster
Dit is een verhaal over een eenzame bamster. Deze bamster is zo
eenzaam omdat hij is verbannen
van de rest van de bamsters in
de AH. Weg van al zijn vriendjes.
Nu zwerft hij alleen in de donkere
bossen van Drenthe. Op zoek naar
zijn ware bamster om samen kleine
bamstertjes te maken en nog lang
en gelukkig te leven. Gewoon fijn
samen, in een hutje op de hei en
nooit meer aan het gruwelijke feit
te denken waarom hij verbannen is
uit de Bamstercentrale. Ach, eigen
schuld zielige Bamster, had je maar
niet moeten bamsteren buiten de
openingstijden!

Een bamsterig spel...
Eenmaal de tenten opgezet en
klaar om te verzamelen doken
alle deelnemers, posthouders en
achterban het bos in. Het is tijd
voor het grote Bamsterspel. De
posthouders verstopten zich diep
in het donkere woud en hielden
zich piepstil. De koppels en troppel moesten producten gaan
hamsteren en die verzamelen voor
barre tijden. Omdat het koud en
donker was, was dit nog niet zo gemakkelijk als het klinkt. Maar zoals
van een ware hamsteraar verwacht
kan worden gebeurde dit in dolle
enthousiasme en kietelde dit de
ware aard van het beestje.
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FLAL

Bamsterbrug

Tijdens de hike kregen de Bamsters
de schrik van hun leven. Ze werden
ingehaald door letterlijk honderden bejaarde snelwandelaars. Er
lagen dus nog veel meer hamsters
op de loer! Gelukkig bleek het allemaal nog wel een beetje mee te
vallen, het waren namelijk Friese
lange afstandlopers te zijn die toevalligerwijs de paden kruisten met
die van de hamsteraars. Phieuw!

Zoals je misschien al door had, de
Bamsters zijn lichtelijk apart. Ook
met water hebben zij een bijzondere relatie. Ze gaan liever niet over
de brug maar hebben de voorkeur
voor het touw dat er naast hangt.
Dit gaat echter met het grootste
gemak en plezier, tot onze grote
verbazing. En zo zijn de verzamelaars weer een paar zegels rijker.
Bovendien hebben onze lieve Bamsters weer een stap in de richting
om Bamsterkoning(in) te worden.
Motivatie genoeg dus!

Bamsteeeeeren!
Toen alle bamsters verzameld
waren kon het ware hamster evenement beginnen. Dit jaar wordt de
B(amster)-hike gesponserd door
de enige echte Bamsterhemel
Albert Heijn. Dus dat staat garant
voor een hoop te verzamelen
producten en natuurlijk niet te
vergeten, Hamsterzegels plakken!
De hamsterdrang van de jonge
Bamsters wordt dit weekend op en
top bevredigd en de wangzakken
tot de rand toe gevuld.

Wist je dat...…
- er bamsters in het hoofd van Arie
rondlopen?
- hij ze probeert uit te roken?
- Floor, Irene, Hanna (troppel 2) de
allerleukste yell hebben?
- Chantal, Marije en Heyltje die hard
posthouders zijn?
- zij dit al doen zolang ze leven?
- ze erg nieuwsgierig zijn naar het
toetje van Basch?
- alle bamsters een prachtige AHpet hebben?
- Hanna vegetarisch is?
- zij een heerlijk broodje knakworst
gegeten heeft?

Probleem??!
Rensie (Fivel Delfzijl) had dit kamp
een wel heel bijzonder probleem.
Haar tas was ongeveer net zo groot
als haar zelf. Ondanks dat had ze er
bamsterig veel zin in! Maar helaas
bleef ze haken achter alles en iedereen. Auto’s, bomen en seniorwandelaars werden alles behalve
gespaard. Gelukkig had dit geen
invloed op haar bamstergoede
stemming. Wel is ze volgend jaar
van plan om het aantal lusjes en
touwtjes drastisch te verminderen.
Ook wil Rensie nog graag even de
groetjes doen aan haar ouders.

Calorien
Bij de overbekende supermarkt,
Albert Heijn, zijn er vele producten
die bomvol caloriëen zitten. Om
deze overtollige caloriëen te verbranden biedt de Appie het ‘AH Fitness Programma’ aan. Bijkomend
voordeel is dat je hiermee gelijk de
klanten langer in de winkel houdt.
Deze service omvat een parcour
door de hele winkel heen en een
swingende limbo-sessie. Opvallend genoeg waren de dames
hierin een heel stuk beter dan
de jongens. Schaafwonden en
blauwe plekken zijn geheel voor
eigen rekening want deelname is
op eigen risico.

Wist je dat...
- er dit jaar 7 koppels en 1 troppel
meelopen met de B-hike?
- er ruimte is voor maximaal 15
koppels?
- er meer vriendjes en vriendinnetjes mee moeten volgend jaar?
- er een blauwe bonus kaart gevonden is?
- het nummer van deze kaart
2710594073321 is?
- de eigenaar nu geen officiele
Bamster meer kan zijn?

Lekker plompen
Zoals iedereen wel bekend is,
hebben bamsters een gruwelijke
rothekel aan water. Gelukkig heeft
de hikeleiding besloten daar wat
aan te doen. Onderweg is post 1
daarvoor bestemd. Op deze post
was het de bedoeling dat de inmiddels al behoorlijk uitgeputte bamsters op een vlot naar een paaltje
toe voerden. Ze moesten deze
aanraken en dan werden de bamsters weer teruggetrokken door
het touw dat aan het vlot vastzat.
Tenminste… als je een wit voetje
had gehaald bij de posthouder. Anders moest je zelf terugvaren. Eén
van de bamsters neemt haar missie
om Bamsterkoningin te worden
wel heel serieus. Nadat ze flink
bij de posthouders had gezeurd
om extra zegels en dat op geen
enkele manier lukte, zei de posthouder tegen haar: ‘Als je in het
water springt krijg je twintig extra
zegels’. Natuurlijk zijn er bamsters
waar je dit niet tegen moet zeggen
en dit gold ook zeker voor Alinde
van de Drostengroep. Zij bedacht
zich geen moment en sprong met
kleren en al in de plomp. Gelukkig was deze bamster al bijna op
het overnachtingsterrein waar ze
lekker bij een warm kampvuurtje
kon gaan zitten. Misschien is er één
ding aan deze plompactie minder
handig… hoe krijg je kikkerdril en
kroos uit je haar?

Het oneindige verhaal

Allerhande
Natuurlijk krijgt elke bamster
honger van al het bamsteren. Om
dit te verbeteren heeft de hoofdbammster een lumineus idee
voorgesteld. Iedereen krijgt 1 van
AH’s parels mee; de allerhande,
om inpiratie uit op te doen. Omdat
iedereen moe was van alle bamsteractiviteiten had niemand meer
zin om de meest exclusieve maaltijden uit de allerhande te bereiden.
Hierdoor beperkte men zich tot
het bereiden van heerlijk oudhollandse stampot; boerenkool met
knakworsten, dit werd gegeten
door B4. B1 en B3, deden niet moeilijk en maakten een heerlijk maal
van noodles en opgewarmde smulpannenkoeken. De hoofdbamsters
hadden het beter voor elkaar, zij
kregen gebakken piepers, heerlijk
gekruid vlees en een voortreffelijke
bietensalade. Dit kwam overigens
wel recht uit de allerhande, maar
was klaargemaakt door de koks
op de Harmsdobbe. Tot slot een
persoonlijke suggestie voor de
allerhande, doen we ook eens iets
terug. Het menu: een heerlijk mals
kogelbiefstukje met kruidenboter
Daarbij aardappelschijfjes, gekruid
met rozenmarijn en gebakken in
de beste italiaanse olijfolie. De
groentesuggestie bestaat uit een
stoofpot van ‘s lands beste groente.
Voor het dessert gaat er uiteraard
niets boven een traditionele bananensplit met chocoladesaus. Wij hebben er in ieder geval bamsterveel
zin in!

Er zaten 40 Bamsters in de schaduw
van de AH. De Bamsterhoofdman
stond op en vroeg; ‘Wie weet er
een verhaal?’ Een van de Bamsters
stond op en antwoordde ‘Er zaten
eens 40 Bamsters in de schaduw
van de AH. De Bamsterhoofdman
stond op en vroeg ‘Wie weet er een
verhaal?’ Een van Bamsters stond
op en antwoordde...
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New York Ghetto

Zelfvertrouwen

Na een lange en koude nacht in
het Friese Bakkeveen staan de
backpackers vroeg op om de eerste
tocht van de‘Backpack je gek’te gaan
lopen. Deze lange route leidt naar
de eerste post, de ghetto van New
York. In deze onveilige buurt moet
je natuurlijk blind kunnen vertrouwen op je gevoel. Daarom wordt
er hier geoefend om geblinddoekt
en dus op de tast, voorwerpen te
onderscheiden. Dit waren uiteraard
voorwerpen die een backpacker
ten alle tijde nodig heeft zoals een
horloge, een mobiele telefoon en
tja, we zijn in de ghetto dus voeg
daar ook nog maar 3 pistolen aan toe.

Britt en Sanne (beter bekend als
Koppel C5) van scouting Boyloo
Terhorst vonden de opdrachten
van de hike tot nu toe veel te simpel. De backpackers lopen deze
hike dan ook erg soepel. Ze zijn
vol zelfvertrouwen dat ze het beste
resultaat van deze editie ‘backpack
je gek’ neer zullen zetten. Meer
tijd hadden ze niet voor ons want
ze wilden snel verder naar de
volgende post. Totaal tegenovergesteld zijn Tessa en Chantal (C9)van
Look-Wide. Ze willen niet graag op
het podium komen te staan. Maar
het gaat niet volgens plan. Bij alle
landen gaan de opdrachten super
goed en ze halen dan ook veel
punten binnen. Het is niet aan hen
besteed om te verliezen. Zullen
zij dan straks toch op het podium
moeten verschijnen?

Tropische avonturen
In Bonaire aangekomen waren
de backpackers verrast. Het was
overgoten met Franse mensen!
Gelukkig waren ze niet vijandig.
Het was er aangenaam warm;
geen wolkje aan de lucht. Voor wat
verkoeling konden ze snorkelen in
het heerlijke blauwe water waar ze
een schat vonden. Snoep! Altijd
goed natuurlijk. Jammer genoeg
begonnen de backpackkriebels
weer op te komen en moesten ze
wel doortrekken naar de volgende
bestemming.
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Backpack je gek!
De C- Hike werd dit jaar overspoeld door backpackers uit alle
windstreken die samen een flink
eind wilden gaan lopen. Gezellig
samen backpacken en ondertussen de cultuur opsnuiven. Dat is
de boodschap die de C-Hike dit
jaar wilde overbrengen. Van over
de hele wereld waren backpackers
samengekomen om er dit jaar een
geslaagd feest van te maken. Mexicanen, Turken, Argentijnen, Nederlanders en Chinezen. Iedereen was
aanwezig, omdat dit beloofde hét
backpack evenement van deze tijd
te worden. Bereid je dus maar voor
op een weekend vol actie en lange
wandelingen, want het motto van
dit weekend is: ‘backpack je gek’!

Woest water
De backpackers bezochten ook
de Amazone. Ondanks de vele gevaren die er her en der op de loer
lagen, zoals alles etende hyena’s,
ratelslangen en vleesverscheurende piranha’s, probeerden de onbevreesde hikers de woeste rivier
te overbruggen. Een mooi moment
om te kijken hoe het stond met de
raftingskills van deze jonge lopers. Voor velen was dit een typisch
geval van appeltje-eitje, maar
Margo van koppel 2 had er toch
iets minder gevoel voor en kon de
voeten niet droog houden.

Smokkelen
Tijdens het backpacken is het
natuurlijk aanlokkelijk om snel
een beetje extra geld te verdienen
door wat drugs mee te smokkelen.
Met hun net nieuwe paspoorten
gingen de waaghalzen op pad
om hun geluk te beproeven en
verschillende landen aan te doen
om hun drugs kwijt te raken. Deze
reis voerde hen langs onder andere: “down under” Australie, “Big
Uncle Sam” Amerika, “pass me die
shit” Curaçao, Frankrijk en Schier?!
Onderweg moesten ze natuurlijk
uitkijken niet gesnapt te worden
door de douane en andere drugsbaronnen die hun werkterrein niet
wilden delen. Gelukkig waren aan
het einde van deze spannende
nacht geen reizigers opgepakt en
dus konden ze de volgende ochtend allemaal beginnen aan hun
gezamelijke backpack.

Je mening!
Wat vonden de C-hikers nou echt
van de zaterdag? Wij van de redactie stelden de koppels enkele
vragen. De leukste post vond het
merendeel post 2. De backpackers
vonden het heerlijk om te vlotvaren door het prachtige Amazonegebied. De voet massage in Bali
bij post 5 was het minst geslaagd
volgens de avonturiers. Natuurlijk
maakt reizen hongerig dus werd
er onderweg vollop gesnoept,
met name drop, fucili, poffertjes,
boerenkool en patat waren de
grote favorieten. Op de vraag of de
tocht als moeilijk werd bestempeld
werd er unaniem ‘NEE’ geroepen.
Misschien moet deze persoon, die
liever onbekend blijft, maar een
wat moeilijkere hike gaan lopen
volgend jaar. Onderweg werden
er genoeg rare dingen gespot
zoals bijvoorbeeld een op hol
geslagen paard, een platte banaan,
een bouwvakkerspleet, een platte
eekhoorn en een toupetje. Allemaal erg spannend natuurlijk! Iets
wat ook spannend werd bevonden
was het liften. Hikers zo lui als ze
zijn, hebben daar soms stiekem
best wel een handje van. Spannend
was ook of Lizzy van K1 haar pizza
wel of niet binnen kon houden.
Volgens Marloes en Margo had
Lizzy namelijk veel te veel pizza
gegeten, en zij zelf te weinig, en nu
was zij misselijk geworden. Gemiddeld genomen hebben de C-hikers
8 uur over de hike gedaan en ze
vertrokken al om 8.30. Verder vond
iedereen het een geslaagd kamp
en was de hike meer dan leuk!

Posthouders-ongein Wist je dat...
Tja, daar sta je dan. Oke, het is
droog maar o, zo koud! De posthouders van de C-hike dachten er
iets op gevonden te hebben. Zij
gaan op post staan met een campertje. Tegen de kou hielp het niet zo
heel erg veel maar het was wel heel
gezellig en knus. En de sfeer zat er
goed in bij de Martinistammers. Zo
heeft Charlotte samen met Martijn
een serie kooklessen genomen:
Hoe bak ik géén pannekoek, hoe
verpest ik mijn tweede pannekoek
en waarom mislukt de derde ook?
Deze filmpjes zijn bij Charlotte te
bewonderen.

Illegaaltjes
Je kan natuurlijk niet gaan backpacken zonder je zelf goed voor
te bereiden. Zonder een slaapzak,
matje, tent en een rugzak kom je
natuurlijk backpackend niet ver.
Ook een paspoort is een deel van
de basisuitrusting. De meeste
backpackers hebben natuurlijk hun
paspoort bij zich maar sommigen
besloten op pad te gaan zonder.
Om misverstanden te voorkomen
en om iedereen een gelijke start
te gunnen kregen de backpackers
eerst de opdracht om hun eigen
paspoort te maken. Hoe vaak krijg
je nou zo’n kans?

- de meeste backpackers richting
Azië vertrekken?
- Curaçao tot de ABC-eilanden
behoord?
- Marloes van Scouting Stadskanaal
dit niet wist?
- zij dacht dat de C stond voor
Ceeland?
- Chantal en Margo van LookWide al 100 suikerklontjes hebben
gegeten?

Slaapverhaaltje
Wanneer je na NHW weer thuis
komt kunnen wij het goed begrijpen dat je de vervelende pers,
de norse posthouders en vage
kaarten enorm gaat missen. Maar
het ergste is natuurlijk dat het
backpack avontuur voorbij is.
Daarom hierbij een kort bedtijd
verhaaltje. Wanneer je dit hebt
gelezen vlak voor het slapen gaan
kan jij verder backpaken door je
dromen heen. Komt ie dan … “ Er
was eens, lang lang geleden, een
man genaamd Arthur Avontuur.
Hij had een enorme rugzak bij
zich, waar allerlei voorwerpen in
zaten. Niet zomaar voorwerpen,
alles in zijn rugzak was betoverd.
Een zakmes die doet wat je zegt,
een zingende teddybeer, een
blanco kaart waar de route, die je
nodig hebt, vanzelf op verschijnt,
een tent die lijkt op een klein
koepeltentje maar waarvan de
oppervlakte binnenin 100 m2 is
en nog vele dingen meer. Arthur
Avontuur deinst nergens voor
terug, de hele wereld is hij overgegaan. Land, zee, lucht geen
enkele manier van reizen is hem
teveel. Zijn volgende avontuur is
het trotseren van de mount Everest. Zou onze überbackpacker dit
overleven? Sweet dreams c-hikers
en hopelijk tot volgend jaar!
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D02 & D03 Duwgekken
Een groot deel van de D-hikers liep
vrij dicht bij elkaar waaronder ook
het gecombineerde groepje D02
& D03. Dit groepje bestond uit
Jildau, Annique, Annelotte, Saskia
en Inge. Er wordt druk gepraat over
knakworstjes, maar er is met moeite een touw aan vast te knopen.
Gelukkig komt het gesprek al snel
op een veel boeiender onderwerp,
namelijk Anton. Anton, ook wel
bekend als de tassenman, 1 voor 1
achter, belt hen wel twaalf keer op
een dag. Waarover? Over waar ze
zijn, wat ze eten en ook over wat
er in hun portemonnaie zit, als je
begrijpt wat we bedoelen... Maar
hij is niet alleen. Samen met zijn
partner in crime; Paul, heeft hij de
tent van de arme meisjes al doen
laten in zakken. Verder wordt er
veel gegiegeld over blubber in de
tent waardoor er een supermelige
sfeer hangt. Ten slotte de meest
belangrijke regel van de meiden:
Elk bankje = pauze!

Boze meiden!
Yuri, Paul, Anton (Woudlopers
Kipling) hebben gezorgd voor
boze meiden. Het ging om Inge en
Saskia van Veendam. Zij dachten
lekker rustig wakker te kunnen
worden. Iets waar de jongens anders over dachten. Zij begonnen
zonder pardon de meiden hun tent
af te breken. De meiden besloten
daarop de drie jongens terug te
pakken. Ze lieten een posthouder
de jongens opbellen die zich voordeed als de vader van Inge. Of ze
de tent wel even willen vergoeden ,
want hij was kapot gegaan. Helaas
voor Inge en Saskia hadden de
jongens hem door. Volgende keer
maar gewoon op tijd je bed uit,
dames!
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Marcel, Ralph en Maarten, posthouders van de D-hike, moesten
gisteravond van half tien tot half
één een vlotpost over een veredelde sloot bemannen. De eerste
koppels kwamen echter pas om
half één aanzetten. Nadat de eerste
twee koppels over de sloot heen
waren kwam een onbekende groep
uit Slochteren het vlot terugeisen.
Maar met de supercharmes hebben de dappere posthouders het
voor elkaar gekregen dat er toch
nog twee koppels het vlot mochten gebruiken om de sloot over
te steken. Er restte hen niets dan
een alternatieve post te verzinnen.
De posthouders kwamen met het
geweldige idee om de post te veranderen in het voortduwen van
een kapotte auto. De auto moest
eigenlijk een vliegtuig voorstellen
vanwege het thema ‘Fly high in
the sky’. Logisch! Zelfs de duwers
vonden de post een enorm succes.

Liftmeiden
Als eerste van alle D-hikers waren
daar Nienke en Hanneke. Zij werden op heterdaad betrapt toen
zij uit een liftauto stapten. De
dames klaagden dat zij erg moe
waren. Ze hadden ook erg pijnlijke
voeten, omdat ze slechts één paar
schoenen hadden mee genomen.
Tot overmaat van ramp hadden ze
ook geen gasstel mee dat het deed,
waardoor ze niet eens hun soep
warm konden maken. Gelukkig
kon dit niet de humeur aantasten
van deze twee dames en giegelden
ze er flink op los.

Flight plan
Na een avondje flink brainstormen
onder het genot van een goed glas
wijn, werd het concept ‘Flight plan’
gecreërd. Hiermee zou het mogelijk
moeten zijn om de deelnemers in een
lang weekend om te kunnen scholen
tot volwaardige piloten. De instructies
luiden als volgt:
- A good pilot already knows he or she
should flight accoriding to the rules of
traffic. (Een goede piloot moet zich ten
allertijden houden aan de verkeersregels.)
- Deviation of the suggested route
is not recommended. (Afwijken van
de geadviseerde route is niet aan te
raden.)
- Speed is the difference between a
good pilot and a busdriver. (Snelheid
is het verschil tussen een goede piloot
en een buschauffeur.)
- And in case you are totally lost, please
contact the nearest pilot using the
numbers below. (En in het geval je de
weg kwijt raakt, dan dien je contact
op te nemen met de dichtsbijzijnde
piloot door gebruik te maken van de
onderstaande nummers.)
Als piloot zijnde kun je tegen verschillende problemen aanlopen zoals
bijvoorbeeld defecte compassen,
blinde vlekken (dichte bewolking), verwarrende kruispunten, zenuwachtige
co-piloten en noodlandingen... allemaal situaties waarop je voorbereidt
dient te zijn. Maar gelukkig bestaat er
ook nog zo iets als een automatische
piloot. Het belooft dus een druk programma te worden dit weekend maar
van af maandag kan iedereen zich wel
volleerd piloot noemen.

Wie eet waar?
De hikers van de F-hike hadden
het wel erg goed voor elkaar. Zij
hadden een heel huis tot hun
beschikking. Weliswaar nog in de
aanbouw, maar het dak zat er al op.
De heren en dames zijn van allerlei
verschillende groepen. Het is een
mengelmoes van De Zwervers
Groningen, Look-Wide, Esdoorn L,
Havik, Trappers en Kipling. Natuurlijk had elke groep een lekkere
maaltijd om te bereiden. Broodje
knakworst, pannekoeken, noodles,
soep en bami. Genoeg keuze dus!
Op een andere lokatie, namelijk
camping Kroese Beamke, vertoevden vijf andere scouts. Maurits
en Patrick (Tecumseh Haren) hadden besloten om kilo’s te besparen.
Dit deden ze namelijk zodat ze beiden zes liter (wow!) energiedrank
mee konden nemen. Daarom
hadden deze jongens niet meer te
knabbelen dan wat brood en een
croissantje. De meiden die hen
vergezelden waren Eva, Britt en
Rianne (Biezenhut Oosterwolde).
Zij besloten niet te verhongeren
en namen de tijd om overheerlijke
pannekoeken te bakken. Maurits
en Patrick willen graag de groetjes
en kusjes doen aan Grote W en Kale
G van de B-hike!

Mensinge aan de praat

Wist je dat...

Walt, Wiljac, Lisanne, Vivian, Ilse,
Britt en Elise hadden heel wat
verhalen te vertellen. Britt was als
meisje zijnde ontzettend trots op
haar lichtgewicht tas. Zelfs Wiljac
had haar niet kunnen overtreffen.
Zijn tas was minstens drie keer
zo zwaar! Hopen dat Britt wel
de nodige spullen bij zich heeft
(onderbroeken). Walt houdt zich
liever wat afzijdig. Hij is nogal
chagerijnig. Waarschijnlijk heeft
hij net als de meeste mensen op
NHW een te korte nacht slaap
gehad. Wiljac heeft er nog wel
zin in, als er maar genoeg pauzes
worden ingelast. Vivian wordt wel
erg verbazingwekkend vaak aan
zijn zijde gespot. Brandt hier misschien vurige liefde? Als laatste wil
deze praatzieke groep graag nog
even mededelen dat kaassouflés
stinken. Hierbij dus, kaassouflés
stinken.

- de groepjes van de F-hike heel
wat herrie kunnen produceren?
- zij ook heel goed troep kunnen
maken?
- zij dus de zin ‘een scout zorgt goed
voor de natuur’ niet naleven?
- zij erg van leedvermaak
houden?
- meerdere groepjes anderhalf uur
bij een post van G-hike hebben
gewacht om mensen in het water
te zien vallen?
- Milou en Susan (Voerman, F10)
niks te melden hebben?
- dit maar saai is?
- Rob, Robin en Peter (Voerman,
F13) een ander groepje de verkeerde kant op heeft gestuurd?
- Jesse (Fraeylema) over vier dagen
jarig is?
- iedereen van harte welkom is op
zijn SuperSweetSixteen-party?
- het enige wat je daarvoor moet
doen is de buslijn 78 richting Kolham pakken?
- zijn partner zichzelf de mysterieuze naam ‘Meneer 17’ geeft?
- post 8 assistent posthouders
hebben die alleen maar frikadellen
bakken?
- een officiële posthouder vrijdag
afbelde vanwege een bruiloft?
- dit een typische Sjaak-actie is,
Piet?!
- Eva, Britt en Rianne (Biezenhutters Oosterwolde, F18) zijn weggestuurd door de boswachter uit
de uitkijktoren?
- de meiden daar namelijk de nacht
door wilden brengen?
- zij vervolgens ook niet welkom
waren op de kampeerboerderij?
- Rowan (Woudlopers Kipling) als
‘Man van NHW’ wordt bekroond?
- dit is omdat hij geweldig goed
voor iedereen zorgt?
- hij ook nog eens het hoofd heeft
van een model?
- hij al elf maanden een vriendin
heeft?
- we nu al vijf wist je datjes over
Rowan hebben?
- er door bijna elk groepje pannekoeken is gegeten?

Persfotograven
Josien en Annemiek van de Jutters
en Pepijn van de Trekvolgels noemen zichzelf de persfotograven.
Zij laten zeker zien dat ze de FHike willen winnen. Tijdens het
aanmelden bij een nieuwe post
wordt duidelijk dat dit troppel zo
het nieuwe gezicht van Popstars
kan worden. Met zang en dans
imponeren zij iedere keer weer de
posthouders. En door het woord
‘schatje’in hun lied te gebruiken
lopen ze overal binnen. Graag willen zij nog als ‘stille’ hint richting
RSA-kamp Okiedokie kwijt dat ze
willen ‘bestekbakliggen’.
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SMS-strijd
Om Australïes next Aussie te
worden is het de bedoeling om
aangrenzende gebieden in het
land te veroveren. Dit doen ze
door code’s die ze bij de posten
krijgen door te sms-en naar de
groepsleiding. Vervolgens krijgen ze een vraag teruggestuurd
die ze zo snel mogelijk moeten
beantwoorden. Een andere groep
die hetzelfde gebied wil veroveren krijgt dan ook die vraag. Wie
het snelst het goede antwoord
terug smst heeft daarbij het gebied in Australië veroverd. Het
is dus een spannende strijd en
een wild avontuur. Uiteindelijk
is het de bedoeling om zo veel
mogelijk gebieden in Australië
te veroveren. Dus ook het overnemen van gebieden van andere
groepen telt hierbij. Lukt hen dit?
Dan mogen ze zichzelf uitroepen
tot Australïes next Aussie!

Rastaman
In de sloot liggen hele speciale
blaadjes op de grond. Ze hebben de kleuren van de rastafari,
rastamannen! Dikke kussen voor
Nienke en Hanneke van Look-Wide.
Groetjes F & T (en illegale T).
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Wist je dat...

Worst!
Wij zijn vier jongens van Litjo
Wolvega. Op ons zomerkamp
in Luxemburg hebben wij wat
stopwoordjes verzonnen. Deze
gebruiken wij ook tijdens de
hike. Als wij bijvoorbeeld iem a n d te g e n k o m e n ze g g e n
we ‘Hey, Luxemburg!’ en ‘zaad’
zeggen we als iets helemaal
de mist in loopt. Wij begonnen
vrijdag in het donker vol goede
moed. Alleen liepen we niet
helemaal goed. (Dat rijmt hahaha!) Wij liepen voordat we bij
post 1 aankwamen al 2 km verkeerd. Zaad! Daardoor waren wij
al een beetje moe, dus hielden
we even een pauze. En dat terwijl post 1 om de hoek bleek te
zijn! In onze pauze hebben we
toen een blik knakworsten naar
binnen gewerkt. En toen wij
lekker aan het genieten waren
met onze knakworstjes, begon
de creativiteit te borrellen, dus
hebben wij een toepasselijke
kreet bedacht. ‘Knakworsten
zijn lauw, vrouwen zijn heet!!!’
Wij verwachten verder van deze
hike dat we een wild avontuur
gaan beleven en dat we tussendoor lekker kunnen chillen
met onze lauwe knakworsten.
Groeten Gijsbert, Jeroen, Thomas en Sven (15 tot 18 jaar
oud).

- Milou, Sharon, Annieka en Chirl
(Oroste Groep) een echte didgeridoo meeslepen waarin het logboek
veilig zit opgeborgen?
- Michael, Laura en Vera (Jutters)
een heel vreemde ontmoeting
hadden met een eekhoorn?
- er hier zelfs een liedje over geschreven is?
- de Jutter collega’s Jasper, Joost en
Fedor de groetjes krijgen omdat zij
tips en raad gaven aan deze jonge
deelnemers?
- dit koppel teveel aan het wachten
is?
- ze ook graag pauze houden?
- zij zichzelf hierom ongeschikt
vinden als kandidaat?

Topografie
Voor het veroveren van de verschillende territoria is topografische
kennis van cruciaal belang. Onder
het genot van een heerlijke boterkoek nemen de posthouders
een eigen Down Under-quiz met
topografische vraagstukken af. Ook
moet er een ge-upgrade puzzel
gemaakt worden die later heel
goed van pas bleek te komen. Dat
de hikeleiding helemaal ondersteboven waren van de Australische
topografie bleek wel, zij stuurden
de hikers in tegenovergestelde
richting! Alles gaat in Down Under
omgekeerd, het duurde alleen
even tot dat het doordrong bij de
wandelaars.

Crocodile Dundee

Warming-up

Voor het verkrijgen van de felbegeerde codewoorden moesten de
deelnemers allereerst laten zien dat
ze snel krokodillen konden vangen.
Onder begeleiding van Sergent
Redford en Joe, de jachtdeskundigen, moesten de krokodillen zachtjes beslopen worden. Het vlot,
wat voor de dappere Aussies klaar
lag was helaas niet zeewaardig. Het
resultaat is een fikse klim over het
water, waar de krokodillen hongerig op de loer lagen. Wie de snelste
tijd heeft neergezet en daarmee
de beste crocodilehunter is, wordt
nog even geheim gehouden.

Je hebt vast wel eens Twister
gespeeld, maar vast nooit op de
manier zoals ze dat doen bij de
G-hike. Hier doe je namelijk niet
alleen je handen en voeten op de
gekleurde vakken, maar ook je
neus, billen en je oren! Dit bracht
heel veel vertier met zich mee.
Het was letterlijk lachen, gieren
en brullen geblazen. Kortom een
hele leuke ervaring die zeker een
goede warming-up is om de dag
vol energie te beginnen.

Wist je dat...

Niet nat
Wij, van Duco en van Martena,
waren eerst he-le-maal de verkeerde kant op gelopen. Dat
vonden wij helemaal niet zo erg
want wij vinden hiken heel erg
leuk. Wij zijn dan wel waterscouts
maar willen tijden deze hike beslist
niet nat worden want we hebben
maar 1 paar sokken mee!

Groetjes, Tessa, Syp, Nienke.

Language Lesson, mate!
Zo, dus jullie willen Australiëns
next Aussies worden? Dan is het
wel handig dat je de taal een beetje
kent. Hier een paar veel voorkomende woorden om jullie op weg
te helpen. Moet je nou heel nodig
naar de wc, vraag dan om een
Dunny. Ben je een meisje dan ben
je een Bird en ben je van het tegenovergestelde geslacht dan ben
je een Bloke. Ben je met je beste
vriend of vriendin op stap? Dan kan
je hem of haar je Cobber noemen.
Mocht je de posthouders origineel
willen begroeten dan mag dat
met: ‘G’day mate.’ Vervolgens kan
je vragen “How are ya?” En wil je
pauze om wat te eten dan zeg je:
‘I want Tucker!’ En als laatste heet
jouw 1-persoonstent een Swag. We
hopen dat jullie het nu een beetje
zullen redden met Aussie-slang.
And don’t worry, be happy!

- Tessa, Syp en Nienke een kinderwagen bij de rommelmarkt op de
kop hebben getikt voor 15 euro?
- dat ze hier al hun bagage op hebben gedumpt?
- zij deze hebben opgepimpt met
gekleurde kralen op de wielen en
een romantisch sfeer lampje voor
de, eventueele, liefdes perikelen?
- Gijsbert, Jeroen, Thomas en
Sven hun knuffel hebben meegenomen?
- de hikers van de Drostengroep
een lekker muziekje hebben tijdens het wandelen?
- dat zij 2 meiden en één jongen
hebben geholpen hun tent af te
breken?
- zij de tent maar niet uit wilde
komen?
- de tent dus plat ging met de slaperige Jutters er nog in?
- het drostengroepje (G2) als derde
vertrok en als 1ste bij de eerste post
aankwam?
-de posthouders van post 1 om
kwart voor 7, lokale tijd in Australië,
lekker aan de gebakken eieren en
spek zaten?
- alhoewel de warme sfeer van de
subtropische post ervan afstraalde
de hikers toch stonden te koukleumen?

Crocodile Dundee 2
Dat de toekomstige Aussie’s het
krokodil vangen onder de knie
moeten krijgen blijkt wel. Op Aussie Beach aan een mooi idyllisch
meertje met palmbomen moeten
croco’s gevangen worden. Geen
gewone croco’s maar bijzondere
roze en gele exemplaren die niet
kunnen zwemmen. Deze krokodillen moeten met een zelf gevonden
en gemaakte hengel van de verdrinkingsdood worden gered. De
moeilijkheid en het extra gevaar
schuilen in de waakzame moeder,
die overigens wel de doorsnee
groene kleur vertoont. Dit alles
vond trouwens plaats om kwart
voor zeven in de vroege morgen,
local time. De baby croco’s hebben
naast het toeziend oog van moeder
nog een beschermer; Jan, a.k.a. de
nieuwe Steve Urwin (the crocodile
hunter). Deze mysterieuze man
heeft ongekende macht over de
croco’s die hij zo weinig mogelijk
aanwend omdat hij dit talent liever
geheim houdt.
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Bananenwalhalla

De mannetjes

Ergens in het mooie Friesche
landschap stap je zomaar in
het Bananenwalhalla. In de Bananen Replubliek kun je hier een
sportief parcour volgen, met een
banaan in je hand. Voor de extra
sportieven onder ons kan ook de
grote hutkoffer meegesmokkeld
worden. Wat de inhoud van deze
koffer is, is tot op heden onbekend, maar hiervoor zijn wel
extra credits te verdienen. Dat
de inhoud kostbaar is staat wel
vast, misschien zijn het wel wapens, drugs of gouden dollars...
Die zijn waarschijnlijk nog wel
wat waard. De beheerders van
het Bananenwalhalla, gestoken
in zwarte pakken en achter gele
bananenbrillen, zijn er in ieder
geval wel heel geheimzinnig over.
Hun obscure fascinatie voor bananen reikt echt heel erg ver. Zo
staat op tafel een hele bananen
theeset en bananensnoepjes.
Als klap op de vuurpijl scheuren
ze rond in een mooie blauwgele
bananenbolide.

Bij Anton en Noud van de Dorstengroep Coevorden loopt alles op
rolletjes. Bewapend met een step
achter op de rugzak, voor op de
verharde wegen, hopen deze jonge
mannen zo de concurentie te verslaan. Tot mannen zijn deze koplopers inmiddels wel verheven, nu ze
hun snor hebben laten staan en ’s
nachts onder een afdekzeil van de
Action geslapen hebben. Een man
moet je immers zijn om jezelf gelijk
te stellen aan een echte maffioso.
Een man wiens mannelijkheid
zelfs niet beschadigd wordt door
het dragen van het Chiquita-logo,
een vrouwelijke versiering! Dit zijn
twee echte stoere mannen.

WC en koek
Dat de Aussie’s in wording clever
& vindingrijk zijn bleek vanochtend wel. Nine, Marije (Baaw) en
Else (Biezenhutters) zijn bij hun
zoektocht naar een fatsoenlijk
toilet op een vriendelijke Fries
gestuit.De dames kwamen bij
zijn echte kluizenaarshuis met authentieke blauwe luiken terecht.
De alleenstaande man bood de
meiden naast een toilet bezoek
een stevig ontbijt aan. De man
verontschuldigde zich meteen
al voor alle rommel in het huis.
Niet dat het hen iets kon schelen,
de wc was schoon en ze kregen
eten!
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Spreekwagen
Tijdens het hiken worden de kinderen van de Q-hike soms wel moe
of vervelend omdat de tassen te
zwaar zijn en hun voeten te zeer
doen. Maar ook de groepsleiders
hadden het niet makkelijk. Doordat er zoveel auto’s op het terrein
van de kampeerboerderij waren
geparkeerd kon de spreekwagen
van de dictator het terrein niet
meer op. Gevolg was dat ze nu wel
drie kilometer verder op, de wagen
moesten parkeren. Deze wagen
hadden ze nodig om de dappere
onderdanen van de dictators Theo,
Jeroen en Arnold toe te spreken.

Posten
Luid geeuwend brak de vroege
zondagochtend aan. De lucht was
koud en het gras nog nat. Vlug
werkten de hikers een boterham
naar binnen. Voordat ze hun hike
konden voortzetten moesten ze
eerst een kaart in elkaar puzzelen.
Voor sommigen iets lastiger dan
voor de anderen. Na dit gedaan
te hebben en een warme kop
choco te hebben genuttigd, kon
de wandeling beginnen. Die
warme choco had de keeltjes lekker gesmeerd zodat er bij post
2 uit volle borst geschreeuwd
en gegilt kon worden. Geblinddoekt aan het touw moesten ze
de overkant zien te bereiken. Na
natuurlijk eerst post 1 gedaan te
hebben die de originele opdracht
bevatte. Het beste beentje voor
en op naar de volgende post! Hier
werden illegale praktijken verricht
en alsof het allemaal nog niet gek
genoeg was, staken ze bij post
4 ook nog eens illegaal de rivier
over. Mensenlijk banaan kegelen
gebeurde bij post 5 en die werd
opgevolgd door banaan happen.
Een lekker, gezond tussendoortje.
Als allerlaatse namen ze deel aan
een galabaan waar zij alles even
lekker uit de kast konden trekken
om dit obstakel te overwinnen.

Nekkebwualb
Posthouders Dita van de Jutters en Elise, idem dito van de Jutters, zijn
twee gezellige meiden. Verstopt onder een zeiltje hebben zij uren
lang op hun klapstoeltjes in de middle of nowhere gebivakeerd. De
girls hadden de voorwepen-post. De X-hikers werden geblinddoekt
en moesten zo een lijn volgen waaraan verschillende voorwerpen
waren gebonden. Een specifiek voorwerp was wel heel erg moeilijk.
Zelfs toen wij het voorwerp konden zien wisten we nog niet eens wat
het was. Het bleek een kledingborstel te zijn. Het grappigste wat de
twee hebben meegemaakt tijdens hun bezetting van de post is dat
een meisje, nog voor zij bij het eerste voorwerp was aangekomen, al
heerlijk de berm in gleed. Dat was al pech hebben, de bramenstruiken
die daar groeiden maakten het er natuurlijk niet beter op, maar het
was wel erg grappig.

Nummertjes en yells!
Alle X-hikers willen graag winnen,
daarom wordt er van alles gedaan
om net dat extra puntje in de wacht
te slepen. Daarom hebben bijna
alle groepjes een aankomstyell dan
wel brul of lied bedacht. Koppels 10
en 12 (Ronja, Gabi, Joachim en Kris
van de Voerman) zongen als lieflijke nachtegaaltjes de tekst: ‘ De
Voerman, de Voerman, de Voerman
is de beste!’ Vooral omdat Joachim
zo vreselijk fanatiek (en schattig)
een matchend dansje erbij deed,
was dit een plezier om naar te
luisteren en te kijken. Koppel 8
waren Stein en Robert, zij brulden
luidkeels: ‘ Tok tok tok tokkies aan
kop!’ Sint Vitus mag zich gelukkig
prijzen met leden als topscouts
Alexander en Mike. Niet alleen was
hun welkomstyell tof : ‘de backflippers, de backflippers die springen
achteruit!’hun aanstekelijke enthousiasme sprong eruit. Gijs en
Bas (Duco van Martenaar) hadden
geen lied, maar waren al wel het
hele weekend druk bezig om een
leuke yell te verzinnen. Volgende
keer gewoon maar wat roepen
jongens!

Omgekeerde wereld

Wist je dat...…

Bij de X-hike wordt alles omgedraaid en post 1 was gelijk een hele
uitdaging. Hier moesten de koppels zo snel mogelijk de woorden
die werden opgenoemd, andersom opzeggen. Zo kreeg je hilarische
lettercombinaties als pmalkaz, dooltop en klem. Natuurlijk waren
er ook andere manieren om punten te verdienen. Zoals omgekeerd
over een paal heen stappen, omgekeerde creativiteit en omgekeerd
aan komen lopen. Natuurlijk doet recht toe recht aan snoep geven
het ook altijd goed. Maar dan natuurlijk wel met een omgekeerd
snoeppapiertje er omheen. Koppel Ronja en Gabi van de Voerman
kwamen net een paar seconden eerder aan dan koppel Joachim en
Kris (ook van de Voerman.) Ronja en Gabi noemen zichzelf het Xteam. Zij hopen vooral met hun logboek, een creatief knutselwerk,
dikke punten binnen te slepen. Dit logboek zag er ook daadwerkelijk
prachtig uit! Er werden dan ook veel punten verzameld door deze
negnilekeitanaf.

- Gijs, Bas, Robert en Stein (Duco
van Martenaar) samen met Marlies
en Wiebe (De Biezenhutters) door
de posthouders de verkeerde kant
op gestuurd werden?
- Hendri en Esmee van de Fraeylema foto’s met hierop hun eigen
gezicht op hun achterhoofd dragen?
- zij ook andersom lopen, hun kleding binnenstebuiten dragen en een
vlag hebben gemaakt met hierop
twee lepels?
- hun groepsnaam namelijk het
omgekeerde van ‘lepel’ is?
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A-Hike

C-Hike

Jelle van Pijkeren
Geert de Jonge
Rosa Wartena
Renske van der Meulen
Jelle van Ham
Anna Loos
Eva Eline Bakker
Inger Weernink
Max Whitling
Anton Grol
Jesse Winter
Jort Puiman
Jasper Doeven
Alexander Welling
Anton Berendsen
Maurice Meedendorp
Ivar Huizing
Robert Jager
Roi Kugul
Jan Thiemen Postema
Niels Ypma
Joyce Boldewijn
Elviera Timmers

Valerie Vermeire
Evelien Hoogeveen
Marloes Alers
Margo Beer
Robin de Jong
Justin de Jong
Niek Evenga
Detmer Uffen
Sanne Horlings
Britt Prakken
Mieke Slim
Lizzy de Ridder
Thiemo Wanrooy
Nikki Jellema
Niels Boekhoudt
Frederick Roseboom
Chantal Bouma
Tessa EsmÃ©e Westerhof
Rik Bollen
Lior Thorbrugge

B-Hike
Rensi Mulder
Alinde Jeurink
Irene Schelwald
Floor Noordam
Hanna Ros
Bart de Wildt
Daan Wierenga
Mayck Panman
Arend jan Diepenbroek
Nikki Reinek
Lotte Oosting
Kevin Blok
Tom Grevelink
Michael Boere
Jurrien van Krimpen
Ineke van Koldam
Loïs Noordbruis
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D-Hike
Paul Kroeze
Joeri de Wildt
Anton Sinnige
Annelotte Derkink
Annique Panman
Jildau van Netten
Saskia Kors
Inge Hanemaayer
Thei Geurts
Lennard Becker
Bas Langeveld
Nienke van der Meulen

Hanneke Hoitink
Monique Alberts
Caroline Winterwerp
Bas de Haan
Sieger van der Meer
Jorit Boonstra
Jenneke Nijkamp
Mirthe van Meer
Hester Westra
Siemen Boelkens
Vincent van Meer
Willem Schoep
Rob Komdeur
Johan Pops
Thijs Braaksma
Rens van der Wal
Nico Kenter

F-Hike
Ivo Smook
Tjeerd van der Veen
Wout Tjaarda
Wiljac Roelfzema
Ties van Houten
Maya Wubbels
Renate Schelwald
Sterre Kuipers
Ellen Bos
Ellen de Boer
Rob Cottenham
Ernst Noordbruis
Vivian Bruins
Lisanne van Es
Ilse Kloosterman
Andrea Kroon
Britt van Wanrooy
Rowan Freeve
Mylan Sieljes
Tess Offers
Sietske van der Meulen
Suzan Super
Milou van der Maat
Pepijn Schaafsma
Annemieke Lowijs
Josien de Boer
Laura van der Heide
Myron Wanrooy
Iris Veerman
Rob Wiersema

Robin Parengkuan
Peter Riesthuis
Maurits Spoormans
Patrick Bouma
Suzanne Keuter
Steven Bonder
Govert te Velde
Karst Jan Veenstra
Jesse Slim
Jan Jaap de Boer
Jennifer Drenth
Eva Dambrink
Rianne van ‘t Klooster
Britt van der Drift

Michael Nijlunsing
Vera vd Bemt
Laura Meijer

Q-Hike
Hanne Klunder
Anna Douma
Mathijs Hoogland
Herman Hilverda
Hendrik v/d Stoel
Lisanne Groen
Bernd Goeree
Anton Roseboom
Noud Belser
Else Swart
Nine Marije Ligtenberg
Lesly Klein
Leon Schuitema
Lars Zwaaneveldt
Jonathan Goeree

G-Hike

X-Hike

Nienke Sinnema
Tessa van der Burght
Arend Keulen
Syp Hoekstra
Sharon Wessel
Milou Wessel
Annika Braaksma
Chiel Funke
Minke Krikken
Gijsbert Jager
Jeroen Rolevink
Sven Otter
Thomas Verboom
Joris Tholen
Guus Schouman
Jeroen van der Belt
Lambert Forkink
Arno Timmer
Rutger Bartelmans
Tobias van Omme
Marc de Jongh

Esmee Zandinga
Hendri Wiltjer
Joep Evenga
Rienk Oolders
Anneke Maring
Julie Nannenberg
Lisanne Goewie
Niels van de Pol
Rick Boekelo
Gijs Koek
Bas de Wit
Geke de Wit
Welmoed Sinnema
Djemi Mustafa
Arthur Meijer
Stein Leijendekker
Daniel Schut
Robert Tiekstra
Amit Wubbels
Wouter de Boer
Ronja Hulst

Gabi Laning
Mike Hendrik Winkel
Alexander Mastenbroek
Joachim Kuipers
Kris Ekhart
Marlies van ‘t Klooster
Wiebe Spaa
Seneca Visscher
Nikkie Serrarens

A-Hike posthouders
Bram Renken
Jasper Heslinga
Sander de Bruin
Thomas Krabbenbos
Erik Nijboer
Jeroen le Duc
Martijn Heitling
Jos Helmans

B-Hike posthouders
Chantal van Goor
Heijltje Kuijper
Marije Kattenwinkel
Lianne Boelens
Rianne Bos
Christiaan Water
Niels Ruiter
Janne Schuil
Wilbert Dijkstra
Ellen de Boer - van der Molen
Ria Oosterveld-Hut
Andre Boelens
Stefan Buter
Danny van Dorst
Eddy Haveman
Anne van Dorst
Luuk Hoenderken
Pieter Broere
Hilde Nienhuis
Jaap Nienhuis
Rene Barth
Arjan Poortman
Max Tack
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C-Hike posthouders
Martijn Lowies
Hendrik van Harten
Charlotte van Leeuwen
Mathijs Dun
Niels Massink
Hilbert Hofsteenge
Anno Ham
Robert Scholte
Lourens S. van der Veen
Sander Casper Bakker
Eduard Bakker
Justin Elsinga
Marloes van der Klauw
Otto Jager
Koen Martens
Diederik Havinga
Jaap van Essen
Tineke de Boer
Richard Smink

D-Hike posthouders
Dennis Hofstra
SijtseJan Kroeze
Ester van der Veen
Maarten Oostra
Erik van der Veen
Mark Meertens
Dennis Van Rheenen
Bertien Delker
Ginette de Haan
Saskia Hanemaayer
Martijn Kors
Myrthe Kuiper
Else Semmelink
Inge Nijboer
Niels de Vries
Viktor Loots
Gerard Weinans
Jeroen Lamberts
Sieneke Toering
Maarten van Beek
Marcel Pilage
Ralph Dobben
Geert Schoemakers
Peter Luining
Gertjan de Jonge
Wim Pot
Bert Nijwening

PAGINA 18

Robert van Harten
Jesper Oldenburger
Geuko Elderman

Ivo Overbeeke
Ewout Warringa
Riemer de Vries
Lotte Medema
Meta Berrelkamp
Rinske Sevinga
Eloise Suiveer
Lenie Winters
Anouk Oldenburger
Bernadette Pors
Leonie Wijnholds
Fedor Schot
Wouter Jansen
Joost Behrendt
Arjan Woltersom
Sander Akkerman
Berend Slagter
Tom Janssen
Anne Lotte Hermans

G-Hike posthouders
Leon van Vliet
Martijn Hilhorst
Kersten van Reeken
Stefan Wildeman
Bert Kruidhof
Hans Warink
Marcel Hemmen
Jos Kruizinga
Peter Hemmen
Jan Wieringa
Tjarko Dijkhuis
Richard Veenstra
Michael Molijn
Brechtje Haarman
Nienke Kruidhof
Mervyn Hoofdmann
Arjan Kruidhof
Christer Oosterveld
Rutger Oosterveld

Q-Hike posthouders
Theo Lambers
Arnold Panman
Jeroen Kupers
Maaike Engels
Marja Kuiper
Marjolein de Bruin

X-Hike posthouders
Nikki Slagboom
Chris van der Werf
Marion Borgstede
Klaasje Timmermans
Pieter Santema
Peter-paul Huizinga
Dita Schot
Elise Eilert
Marinca Boere
Cor Boere

C-team
André Hundt
Fabian Duursma
Hilda Sombetzki
Jan-Willem Beck
Margriet Lepelaar
Martijn Lanenga
Thijs Jansen

Bar

Aurelia Kosmeier
Bram Timmer
Harald Mulder (Nol)
Jan Christiaan Wiers (JC)

Keuken
Bas Dost
Hilko Vennema
Jeanet Spithorst
Johan Hettinga
Jorn van Diepen
Paulina van Bastelen
Saskia van Diepen

Opbouwploeg

Auke Veninga
Ben Wiering
Els Ramm
Erwin Renkema
Frank Jan van Bastelen
Ger Folkersma
Hans Groenhoff
Hendrik Knoll
Jeroen Renkema
Jeroen van Rula
Jonas Lindenhoff
Judith Blokzijl
Koos Holtjer
Lars Kruizenga
Lianne Vermue
Lisette Wicherts
Luurt Glas
Marten Teule
Martijn van Ierland
Martine Lesterhuis
Nicola Fikkers
Richard Vermue
Willem Hofstede

Ellen van dongen
Wina Arendsen

Subkampleiding
Geert Harms
Wolter Meems

C-Hikeleiding
Aafke Steenhuis
Lisette Zuidema
Marten Munniksma
Miranda Zuidema
Monique Zuidema
Peter Miedema

D-Hikeleiding
Chris Blom
Jan-Erik Zuur
Margit Bol
Marianne Luinstra
Masja Heyne

Subkampleiding
Cor Blom
Dennis Vesper
Sabine van der Kolk

F-Hikeleiding
Marco Lanenga
Jan-Willem Beck

G-Hikeleiding
Annette Ottens
Janneke Houtman
Marjan Feenstra

Subkampleiding
Danielle Sewuster
Harold Hermes
Richard Arends
Tom Wilting

Q-Hikeleiding
Bart Kappelhof
Margriet Lepelaar
Nynke Hoekstra

Subkampleiding
Henk-Jan Lebbink
Henri Kats

X-Hikeleiding
Willem Sanders
Yuri Wijchers

Subkampleiding
Franka Hofstra
Lobke Brandsma
Marijke Scholma
Marlies de Lange

Parkeerbeheer
Jos Helmans
Martijn Heitling

A-Hikeleiding
Berner Boers
Edwin Wietzes
Marjolein Luiken
Ronald Wietzes

Subkampleiding
Guido van Benten
Thomas Vedder

B-Hikeleiding
Arnoud van Duren
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Het vervolg... Aangehouden Ommelandse
Het hiken is alweer afgelopen,
maar helemaal voorbij is het NHW
nog niet. Je kan gewoon lekker
doorgaan op de internetsite
www.noordelijkehikewedstrijden.nl
Je kan er de foto’s bekijken en napraten
op het forum. Wat betreft het NHW
van volgend jaar, iedereen kan zich
volgend jaar weer online inschrijven
en tegen die tijd allerlei informatie over
de hikes vinden. Dus ........
Upload NU je foto’s!
Groeten het webteam (Jan Willem
Beck)

Drank?!
Na een leuke opening besluit je op
pad te gaan, om je eigen weg te
gaan met je koppel of groepje en
de route niet te lopen zoals deze
is bedoeld. Aangekomen in het
bos op een duistere plek waar je
zeker weet dat je hikeleiding je
niet vindt, begin je aan je alcoholische versnaperingen. Het is
heel gezellig totdat je hikeleiding
begint te bellen. Daar heb je echt
geen zin in!! Dus: telefoon uit en
doen alsof je neus bloedt.
Helaas heeft iemand van je groepje toch zijn telefoon aangelaten.
Dan begint naast de hikeleiding
ook nog het C-Team te bellen en
die beantwoord je ook niet! Je
maakt er een gezellig nacht van
en dan is het zaterdag.
Je krijgt weer contact met de hikeleiding en het C-Team en zij verzoeken
jullie om naar de boerderij te komen.
Terug gekomen op de boerderij
krijg je te horen dat je naar huis
mag en dat je contact op moet
nemen met je ouders.
Er is niet voor niets aangegeven dat
alcohol, vuurwerk en drugs niet
passen bij de NHW!

C-Team.
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Vrijdagavond reden de mensen
v a n d e Fr a e y l e m a m e t h u n
‘tracktor met kar’ naar de NHW.
Op de kar lag niet alleen materiaal maar zaten ook zeven
mensen. Dit ging allemaal prima
tot dat de politie langsreed. De
politie hield de groep aan en
zei dat ze niet met mensen op
de kar mochten rijden. De politie wou ze een boete van 150
euro per persoon geven, wat
dus op een totaalbedrag van
1050 euro zou komen! Dit vond
de Fraeylema natuurlijk niet
leuk en ging in protest. Na een
hevige woordenwisseling heeft
de politie het uiteindelijk gelaten bij een waarschuwing. Nu
moet de Fraeylema alleen nog
bedenken hoe ze de mensen
terug krijgen naar Slochteren!

reis

Laat op de vrijdagavond
moesten een aantal leden van
de Stanleystam vanuit Groningen nog afreizen naar NHW. Vol
goede moed en enthousïasme
gingen zij de paden op en de
lanen in. Aangekomen bij een
‘belangrijk ’ kruispunt vlakbij
Bakkeveen bleek er aan de weg
gewerkt te worden waardoor
zij niet door konden rijden. Na
het langdurig bestuderen van
de kaart besloten ze een alternatieve route te nemen. Helaas
pakte dit niet zo goed uit en
kwamen zij alleen maar langs
allemaal vage, kleine dorpjes.
Na wat telefonische begeleiding
en hulp van aardige inwoners
hebben ze na 2 ½ uur dan toch
het kamp bereikt.

Disclaimer
Ook dit jaar is het weer gelukt om een krantje te maken voor het 47e
NHW. Het kost ons altijd weer veel bloed, zweet en tranen, maar het is
gelukkig leuk en dankbaar werk. Dit jaar hadden we nodig:
- 7500 A4 wit
- 1 laptop
- 1 scanner
- 1 player
- 3 (kleine) TFT’s
- 30 mastervellen
- 2 doos asprines
- 1 copy printer
- 1 router

- 3 liter inkt
- 1 atlas
- 1 (grote) printer
- 1 sletje
- 1 breedbeeld TFT
- 100 barkaarten
- 1 aanhanger
- 1 soundsystem
- 1 Emiel van den Hende

- 3 pc’s
- 1 rans bak
- 183 appels
- 4 stelletjes
- 5 4D maglite’s
- 10 ltr wijn
- 3500 nietjes
- 1 Geert
- 40 ltr koffie

+ Wij:
‘Snelle’ Jelle Aitink - Liesbeth Wildenvoer - Thoompje Eventhuis - (freaky)
Nivi de Griet - Tessa Ku(s)ters - Beert Niemeyer - Mayla Bartelink - Dramber
Kusters - Arie ’lekker’ Berkel - Joppie Slachter - Marc van Herten - Bert Niemeuh - Rasper Oenema - Rob Dullaart - Shotsek Tomasopfiets - Brambo
Wouda - Teffie Dijkema - Bayon Geurts - Kakellijn Loopert

