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Codewoord: ‘dank je’

Onder het mom van; ’s avonds een vent, ’s 
ochtends een vent, zijn Bas en Bosman van 
de Kookstaf om half acht op gestaan om 
het ontbijt voor  leiding en begeleiding 
voor te bereiden. Maar als je denkt dat 
zij het daarmee gemakkelijk hebt, 
dan heb je het goed mis! Om zichzelf 
wat gewaardeerder te voelen kan je 
alleen maar iets krijgen als je heel lief 
‘dank je’ zegt. Bijvoorbeeld voor een 
bekertje koffie of een boterham met 
smeerkaas/hagelslag.

EHBO-tips
Marco en Martijn, onze enige echte 
EHBO’ers op deze NHW, willen jullie 
graag enkele tips geven om veilig de 
NHW te overleven. Zodra het donker 
wordt moet je zorgen dat je zichtbaar 
bent, voor fi etsers maar vooral ook 
voor auto’s. Draag dus refl ecterende 
kleding of lampjes bij je! Neem 
ook een EHBO-trommeltje mee, 
want een ongeluk kan in een klein 
hoekje zitten en dan is een pleister 
uiterst handig.

Terugblik
De NHW vonden vorig jaar plaats in 
het gezellige en knusse Schoonloo. 
Wij werpen een terugblik op dat 
geslaagde kamp dat iedereen 
daar gehad heeft. De lopers van 
de A-hike hoopten dat ze schatrijk 
zouden worden, ze deden namelijk 
mee in de ‘Schat van Schoonloo’- 
hike. De geldgrage hikers waren 
erop gebrand om de schat te krijgen, 
dus het was oppassen voor de 
goudkoorts. Het thema van de 
B-hike was vorig jaar opblaasbaar 
en dit was zeker te zien. Allerlei 
fi guren werden opgeblazen en ze 
vonden het heel leuk, maar zelf 
doen ze er nogal luchtig over. Ze 
hebben leuke spellen gedaan; zoals 
een bonte avond en het eierstokken 
spel. De D-hikers waren vorig jaar in een 
nationalistische sfeer, het thema van 

deze hike was namelijk ‘Ik hou van 
Holland’. De leidraad in deze hike was 
zoals te verwachten leuke oerhollandse 
spelletjes; zoals spijkerpoepen en de 
Hollandse race. De F-hikers werden 
gedurende de hike omgetoverd van 
gangsters naar gentleman, hierbij 
kwamen natuurlijk veel ontwennings-
verschijnselen kijken. Gelukkig 
kunnen de F-hikers zichzelf nu een 
spreekwoordelijk schouderklopje 
geven, want zij hebben allemaal 
deze transformatie voltooid. Voor 
de G-hikers draaiden de NHW om 
het ontmaskeren van mythen. Het 
was een explosieve hike voor deze 
Mythbusters maar gelukkig hebben 
zij het allemaal overleefd. De Q-hikers 
waren er vorig jaar niet helemaal 
bij, het leek bijna of de hele hike 
de kluts kwijt was, dat was ook te 
merken aan het feit dat ze pas zondag 
de weg naar het terrein terug hebben 
weten te vinden.

Dag allen,
Nadat we vorig jaar erg goede NHW 
hebben gedraaid in ́ De Riegheide´ 
in Schoonoord, hebben we dit jaar 
al tijdig de voorbereidingen gestart 
voor de 49e NHW. Dit jaar zijn we te 
gast bij de familie Vos van Klonie 
in Ellertshaar. Waar we erg blij mee 
zijn, is dat we deze editie meer 
deelnemers hebben dan vorig jaar! 
Alle hikes zijn daarom dit jaar wel 
allemaal doorgegaan. Met acht 
verschillende thema’s van de hikes 
werd vrijdag om 19.00 uur het jaar 
geopend. Gelukkig is het droog, op 
wat bananen na. In de frisse avond-
lucht worden we meegenomen 
op zoek naar de Flintstones en 
Barbapapa. Ook het beste idee van 
de NHW worden dit jaar gezocht. 
In Ellertswoord worden de bossen 
veilig gemaakt door Robin Hood en 
zijn vrienden. Maar ook de brothers 
and sisters uit da hood waren 
aanwezig met hun bling bling. Het 
belooft een spannend weekend te 
worden! Graag willen we via deze 
weg alle medewerkers van de NHW 
bedanken. Zonder jullie inzet is het 
wederom niet mogelijk dit kamp te 
organiseren. De opbouwploeg, bar, 
kookploeg, krant, parkeerbeheer en 
de mensen van de EHBO: bedankt! 
Natuurlijk ook een dankwoord aan 
de posthouders! De medewerking 
van Staatsbosbeheer is uitzonderlijk 
goed te noemen. Dit heeft onder 
meer zeer mooie overnachtings-
terreinen opgeleverd voor de C- en 
D-hike. Volgend jaar zien de NHW 
Abraham en Sarah! Voor de 50e 

keer wordt dan dit weekend 
in het eerste weekend van de 
herfstvakantie georganiseerd. 
Waar we heen gaan? Dat is nog een 
verrassing! Heb je nog leuke ideeën 
voor dit bijzondere jaar, dan mag 
je ons dat natuurlijk laten weten. 
We hopen jullie volgend jaar weer 
met velen te begroeten om een 
mooie start van de herfstvakantie 
te maken!
Groeten, c-team NHW
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De nederzetting ‘Klonie’
Ellertshaar is heel erg oud. Zo oud dat 
het vroeger de naam kolonie (of Klonie 
in het Drents) had. Hoe Ellertshaar deze 
naam heeft gekregen is nooit verklaard, 
maar er zijn mythes. Eén van die 
mythes is dat in de zeventiende 
eeuw hier in de buurt een rijke 
familie woonde. De zoon van de 
familie had veel contact met de 
dienstmeid. Zoveel dat ze wouden 
trouwen, maar de ouders zouden 
dat schandalig vinden, dat kon niet 
in die tijd. Daarom zijn ze beiden 
verbannen naar de kolonie die nu 
Ellertshaar heet. De naam Ellertshaar 
zou te maken hebben met de sage van 
de twee reuzen Ellert en Brammert die 
hier vroeger zouden rondzwerven. 

Boswachter Thomas vertelt

Aangezien het thema van de G-hike 
‘woudlopers’ is, is een gesprek met 
een heuse boswachter uiteraard 
een pré. Onze boswachter heet 
Evert Thomas, deze meneer is al 
dertig jaar de wachter over 5500 
hectare grond. In zijn wagen van 
Staatsbosbeheer kan hij elk ruig 
terrein met gemak betreden. 
Meneer Thomas krijgt soms maar 
al te rare meldingen waar hij op 
moet reageren. Bijvoorbeeld de 
keer dat hij een belletje kreeg over 
een stel naaktlopers. Wat was er nu 
aan de hand? Dertig jongemannen 
moesten voor hun ontgroening 
met de billen bloot het meer in! 
Maar dit kan natuurlijk niet zomaar 
op openbaar terrein. Ook moet 
meneer Thomas vaak reageren 
op meldingen van motorcrossers 
op donderdagavond. Zelf gaat 
de boswachter regelmatig voor 
persoonlijke doeleinden het bos 
in om paddenstoelen te plukken! 
Waarschuwend meldt de ervaren 
man wel dat je niet elke padden-
stoel in je mond moet proppen 
die je ziet... Vorig jaar is er zelfs 
nog een jongen overleden toen 
hij een groene knolanamiet at! De 
boswachter geeft hier vaak cursussen 
over, mocht jij meer willen weten over 
paddenstoelen… Meld je dan vooral 
hiervoor aan! Meneer Thomas, 
bedankt voor de medewerking!   

Topchefs aan de kook
De chefs van de Kookstaf hebben dit 
jaar weer een heerlijk menu voor ons 
op het programma. Zaterdagavond 
eten we Chili con carne. Daar hebben 
ze vele vrachtwagens voor moeten 
gebruiken om al dat eten binnen 
te krijgen. Voor zaterdag hebben ze 
alleen al 75 blikken bruine bonen, 25 
kilo gehakt, pakjes Tex-Mex-Kruiden, 
zestig uien, drie á vier blikken cham-
pignons, chilipoeder, vijf bolletjes 
knoflook en vier blikken gepelde 
tomaten nodig voor 275 man. En dat 
nog maar voor het hoofdgerecht. De 
kookstaf kickt er ook op om speci-
ale dingetjes toe te voegen. Dit jaar 
hebben ze bijvoorbeeld tortilla met 
gevulde kip en monchou. En dan 
hebben we het nog niet over het 
broodje shoarma met saus op de 
zondagavond gehad! Lekker smul-
len wordt dat! 

Stukje historie
De meeste leden binnen Scouting 
zijn toch niet zo bekend met de 
geschiedenis van Scouting als dat 
wij denken. Wij stelden de vraag: 
‘wie is de oprichter van Scouting?’ 
aan twintig lieftallige welpen, 
scouts, afdeling en 18-plussers. 
Helaas wisten veertien personen 
niet binnen de afgesproken tijd 
van vijf seconden een antwoord 
te geven en ook daarna kwam 
er slechts wat gemompel uit. 
Beste padvinders, de naam van de 
oprichter is niemand anders dan: 
Lord Robert Baden Powell. Scouting 
zag in 1907 haar levenslicht en 
was toen alleen toegankelijk voor 
jongens. Op 7 januari 1911 werd 
de eerste nationale Scoutingorga-
nisatie opgericht, de Nederlandse 
Padvinders Organisatie (NPO). Een 
tijdje is Scouting zelfs verboden 
geweest! In de Tweede Wereld-
oorlog mochten scoutinggroepen 
deze hobby zelfs niet uitvoeren, 
maar bikkels als we zijn deden we 
dat toch! Sinds 15 september 2005 
is niemand minder dan Prinses 
Máxima de beschermvrouwe van 
Scouting Nederland. Mocht je nog 
meer informatie over Scouting willen 
lezen, neem dan eens een kijkje op 
scouting.nl.

Bedankt
Tessa en Marleen van de Zwervers 
Groningen bedanken Michael en 
Anthonie voor de boterkoek, hij 
was echt vet chill.
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FLINTSTONES
DinobabY´s gezocht

Flintstone en 
Rubble
De Flintstones wonen op Cobble-
stone Lane 323 in Bedrock. De 
moeder van het gezin heet Wilma 
en haar man heet Fred. De enige 
dochter van het stel heeft de naam 
Pebbles. De Flintstones wonen daar 
samen met hun ‘hond’ Dino en hun 
‘kat’ Baby Puss. Fred werkt in de 
steengroeve van Mr. Slate. Hij is 
daar ‘Bronto Crane Operator’, wat 
betekent dat hij de Brontosaurus 
in de steengroeve bestuurt. De 
buren van het gezin, de familie 
Rubbles, zijn hun beste vrienden. Vader 
Barney en moeder Betty hebben 
ook één kind, hun geadopteerde 
zoon Bamm-Bamm. Bamm-Bamm 
heeft een zeer bijzonder eigenschap: 
hij is enorm  sterk. Doordat hij nog 
jong is kan hij nog niet zo goed 
omgaan met zijn kracht. Evenals 
hun ouders zijn Pebbles en Bamm-
Bamm ook goede maatjes en delen 
ze lief en leed.

De zoektocht
Al vroeg in de ochtend gaan de eerste 
groepjes op pad om de Dinobaby’s te 
gaan zoeken. De eerste hindernis is een 
ravijn die de holbewoners over moeten 
steken. Gelukkig hangen er touwen 
waar ze over heen kunnen klimmen. 
Onderweg liepen de Flinnies, Pascal 
en Rik uit Veendam, verkeerd maar 
uiteindelijk kwamen ook zij goed 
uit. Na dit ravijn overgestoken te 
hebben ging de tocht verder. Om 
de dinobaby’s te zoeken, krijgt 
iedereen een kompas en via coör-
dinaten worden er uiteindelijk een 
paar baby’s gevonden. Dat eindeloos 
lopen is toch wel vermoeiend, 
daarom knutselt ieder groepje 
een Flintstone-mobiel in elkaar. 
Helaas zijn deze voertuigen niet 
zo stevig geworden, waardoor 
er niets anders op zit dan lopend 
verder te gaan.

Dinobaby’s vermist
Bij de familie Flintstone is het een hele 
tijd bijzonder spannend geweest. 
De hond Dino is zwanger en heeft 
er lang over gedaan om de Dino-
baby’s te werpen. Dino is een goede 
moeder, ze geeft haar kroost drinken 
en speelt vaak met de kleintjes.
Nu is het hebben van baby’s erg 
vermoeiend en daarom valt Dino 
af en toe in slaap. Alleen is er iets 
vreselijks gebeurd. Tijdens zo’n 
slaapje zijn de baby’s verdwenen. 
De familie Flintstone en de familie 
Rubble hebben overal gezocht, maar 
nergens zijn de Dinobaby’s gevonden. 
Nu hebben ze alle bewoners van 
Bedrock gevraagd om mee te 
helpen.Dit weekend wordt er een 
grootscheepse zoektocht opgezet 
en iedere holbewoner is bereid om 
mee te helpen.

Laatste post
Bij de laatste post van de dag wordt 
erg veel kennis opgedaan. Allereerst 
moet men zicht correct aanmelden. 
Daarna krijgen ze een kaart en de 
coördinaten van alle posten langs 
de weg die ze gelopen hebben. 
Dit gaat bij velen erg moeizaam en 
moeten dan ook op weg geholpen 
worden. Hierna gaat het dan ook 
stukken beter. Alleen de eerste 
groep, dit zijn de Dinoristen, zijn 
heel snel klaar. Helaas hebben 
deze dames het niet helemaal 
eerlijk gedaan. De tweede groep 
vertelt al snel dat ze de noodbrief 
open hebben gemaakt. Dit is wel in 
overleg met de hikeleiding, maar 
daardoor kunnen ze precies de 
locatie van alle posten noteren. Het 
is nu wel heel jammer voor deze 
groep dat ze nu nog niet weten 
hoe je de coördinaten moet lezen.

Hallo
Vandaag gingen we op tocht. Het 
eerste deel ging goed. Bij post 3 
verdwaalden we want ze stuurden 
ons de verkeerde kant op. Toen 
vonden we de weg terug met een 
noodkaart. We kwamen bij het 
terrein en gingen in de tent. Nu 
hebben we de slappe lach. Pagista 
Dinorista. Mila, Floor en Paulien van 
scoutinggroep Stadskanaal.

Hoi
Wij zijn Emiel en Yanick van de 
verkenners Ter Stege uit Hoogeveen. 
Wij hebben vandaag heel veel 
kilometers gelopen en dat was 
wel erg ver. Ook ging het in het 
begin van de middag regenen. 
Vanavond hebben we bami gegeten 
en de hikeleiding had gelukkig een 
tent opgezet waarin we hebben 
gekookt. In die tent was het zelfs 
warm omdat er een gaskachel in 
staat. We hopen dat we morgen 
niet zo ver hoeven te lopen en dat 
het droog is. 
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FLINTSTONES
DinobabY´s gezocht

Aan de zoektocht doet ook de familie Dinoristen mee. Deze familie 
bestaat uit baby Floor, moeder Paulien en vader Mila. Zij lopen rond in 
authentieke holbewonerskleding. Oorspronkelijk komen zij uit Stads-
kanaal, maar ze zijn speciaal voor dit weekend verhuisd naar het mooie 
plaatsje Bedrock. Zij zijn deze zoektocht begonnen met meer bagage 
dan alle andere families. Baby Floor is namelijk nog niet zindelijk, daarom 
loopt zij nog rond in luiers. Deze familie heeft ook drinken meegeno-
men, aangezien baby Floor nog fl esvoeding krijgt. Dat iedereen zich 
inzet om de Dinobaby´s te vinden maakt deze familie goed duidelijk.

Stenen tijdperk
In het dorpje Bedrock wonen hol-
bewoners, deze mensen leven dus 
extreem primitief. Schrijven doen 
ze bijvoorbeeld niet gewoon 
met pen en papier. Maar in steen 
worden woorden gebeiteld. Om-
dat er toen nog geen machines 
waren uitgevonden, werden veel 
dieren als ‘machine’ ingezet. De 
Brontosaurus maakt zich nuttig als 
bus, maar ook als kraanmachine 
bijvoorbeeld. De snavel van een 
vogel kan worden gebruikt als 
naald van een platenspeler, de 
voorloper van de CD en cassette-
bandjes. Verder wordt de slurf van 
een mammoet ingezet als water-
kraan. Ondanks de primitiviteit van 
dit volkje werd de Pterodactylus al 
wel gebruikt als vliegtuig.

Wist je dat...
-  er tijdschriften zijn gemaakt over het
 leven van de familie Flintstone?
-  dat deze zijn verschenen van 1960 
 tot 1970?
-  er een televisieserie van is gemaakt?
-  deze vanaf 1971 te zien was op de
 televisie?
-  in 1961 de serie genomineerd is voor
 een Emmy Award?
-  dit voor de categorie: ‘Outstanding 
 Program Achievement in the Field of 
 Humor’ was?

Dinoristen

Bonte avond
Alle holbewoners hebben zin in de 
bonte avond, al is het alleen al om 
het feit dat deze in een verwarmde 
ruimte wordt gehouden. Na de zoek-
tocht is iedereen koud en nat. Dan is 
een droge, warme ruimte natuurlijk 
wel fi jn. De eerste show is een dans 
van een holbewoner. Hij doet dit 
erg goed en ziet het als een grote 
overwinning om dit alleen te doen. 
Daarna komen er een aantal moppen 
waar iedereen om moet lachen, dit 
gevolgd door een stoelendans. Ook 
worden er broodjes knakworst en 
chocolademelk uitgedeeld. Na de 
pauze is er een quiz en de avond 
wordt afgesloten met nieuwsfl itsen. 
Iedereen gaat voldaan en uitgeput, 
maar vooral lekker warm slapen om 
goed uitgerust aan de laatste hike-
dag te beginnen. 

Een happy end?
Ook voor de Flintstones is het 
vandaag de laatste dag. Vandaag 
moeten de Dinobaby’s gevonden 
worden want anders zal het favoriete 
huisdier van onze Flintstones misschien 
nooit meer lachen… De A-hikers 
zullen vandaag zeker alles op 
alles zetten om de kleine Dino-
baby’s terug te vinden. De laatste 
dag van de A-hike heeft een paar 
ontzettend leuke posten in petto 
waaronder een eierrace, twee trap-
pers banen en een eiergooi post. 
Aan het eind van de dag hopen 
we Dino te kunnen verenigen met 
zijn Dinobaby’s. Het zal in ieder 
geval niet aan de stoere bikkels 
van de A-hike liggen als dit niet 
gebeurt. Zij doen hun uiterste 
best dit verhaal tot een happy 
end te brengen.
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Bananen Eiland
Tropical hike experience 

Bananenbar
De Bananenbar is een plek waar 
lieden van allerlei pluimage zo 
banaal mogelijk dansen op hele 
banale nummers. Natuurlijk staan 
deze nummers heel hard, anders 
kunnen ze het niet horen door hun 
bananenoren. De lieve banaantjes 
die willen slapen, trillen zo hard in hun 
bedjes dat ze helemaal beurs worden. 
’s Ochtends zijn deze bruine bananen 
dan ook niet zo lekker meer.

Licht
Eenmaal aangekomen op het Bananen-
eiland moeten de bananen eerst 
hun tenten opzetten. Wanneer dit 
gebeurt is begint het avondspel, 
om punten te verdienen moeten de 
bananen van de B-hike refl ectoren 
spotten met hun zaklamp. Dit is 
echter niet volledig zonder risico, 
wanneer de lamp te lang aan staat 
word je geflitst door verstopte 
bananen die in het donker niet 
te zien zijn. Eén voordeel wat de 
bananen hebben is de volle maan 
die schijnt, hierdoor hoeven ze niet 
continu hun lampen aan te laten. 
Al met al is het een ontzettend leuk 
avondspel.  

Opening
Onder het luid schallen van het 
Bananenlied komen de ontzettend 
gele bananen het podium op. Hier 
wordt verteld dat ze op reis gaan 
naar het Bananeneiland. Dit alles 
kan natuurlijk niet zonder een 
ware bananenorkaan die meer-
dere slachtoff ers eist. Pas wanneer 
iedereen onder de stukjes banaan 
zit, blazen de vrolijke bananen de 
aftocht en gaan ze op weg naar 
hun allerbananigste eiland.

Pos t  1
Bij post 1 op zaterdag moeten alle 
banaantjes door een wirwar van 
touwen klauteren. Indien ze dan nog 
niet uitgeperst zijn moeten ze nog 
een gigantische band passeren. Aan 
het eind van de rit wacht gelukkig 
een overheerlijke banaanmilkshake! 

Zon, zee en 
bananen!
Heb jij altijd al eens willen over-
nachten op een tropisch eiland in 
het midden van een azuurblauwe 
zee? De bananen van de B-hike 
hebben geluk, zij bevinden zich op 
een onbewoond eiland waar de zon 
altijd straalt en de stranden kokos-
wit zijn. Dit eiland is dit weekend 
omgedoopt tot Bananeneiland 
en wordt voor één weekend 
overrompeld door feestende 
bananen die drie dagen vol 
plezier, avontuur en uiteraard 
gele bananen gaan meemaken. 
Wil je meegenieten? Neem dan een 
kijkje bij de Bananen-hike! 

Geheimschrift
De lieftallige dames van post 2 
staan klaar voor de koppels die 
van alle kanten komen aanwaaien. 
Ze hebben een bananenkrakend 
geheimschrift voorbereid. Als de 
bananen koppels dit hebben 
opgelost kunnen ze genieten van 
een heerlijk kopje chocolademelk. Dit 
ontaard in een grote bananentros van 
vermoeide banaantjes die uiteindelijk 
weer word losgetrokken.

Onderweg
Wat een tocht over het Bananen-
eiland zo relaxed maakt, is dat er 
onderweg van alles kan gebeuren. 
Het eiland is zo groot dat verdwalen 
geen ongewoon iets is. Hier komt 
troppel b5 bijna achter, maar 
gelukkig heten zij ‘Best Friends 
Forever’ en komen ze er met zijn 
drieën altijd uit. Natuurlijk kan je 
je onderweg ook wel eens vervelen 
en dan bedenk je gewoon je eigen 
spel. B19 heeft het rugzakboksen 
bedacht, hierbij is het de bedoeling 
dat je elkaar met je rugzak op de rug 
van de weg afbokst. Er gebeuren 
op het Bananeneiland ook hele 
mysterieuze dingen, zo is een 
toevallige passant op het eiland 
veranderd in een heuse banaan.
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Bananen Eiland
Tropical hike experiEnce 

Het banaanste verhaal
Er zitten veertig banaantjes in de 
schaduw van een bananenschil. De 
hoofdbanaan staat op en zegt; wie 
weet er een verhaal? Een van de 
bananen staat op en zegt: Er zitten 
veertig banaantjes in de schaduw van 
een bananenschil. De hoofdbanaan 
staat op en zegt; wie weet er een 
verhaal? Een van de bananen staat 
op en zegt:.... etc....

Wist je dat. . .
- Thijmen van de Drostengroep een 
   aapje op zijn rugzak heeft?
- Deze uit een bananenboom is komen  
  vallen?
- Lars dit zo leuk vindt dat hij er ook één 
  heeft?
- Silke de enige echte aap van het 
  troppel is?
- Koppel b9 leuke jongens zoekt?
- Koppel b19 leuke dames zoekt?
- Zij eigenlijk eens zouden moeten 
  dubbeldaten?
- Bananen geel zijn?

Bananentorpedo’s
Niels en Pieter van de Trappers 
Hoogezand hebben een gewel-
dige, nieuwe vinding gedaan. Zij 
hebben hun bananenmobiel 
uitgedost  met l ichtgevende 
bananentorpedo’s. Deze units 
zijn bedoelt om trage bananen 
op te jagen door middel van sper-
vuur. Ook komen ze prima van pas 
in het donker!

Pang, banaan!
De heren van post 3 zijn dit jaar 
bijzonder creatief. Ze hebben een 
enorme voorraad ballonnen geregeld 
waarmee de bananen hun meest 
creatieve ontwerp mogen fabriceren. 
Op een enkele explosie na komen 
er stuk voor stuk prachtige creaties 
uit de handen van de bananen 
tevoorschijn. Een bananenboom 
en een bananentaart zijn slechts 
een selectie hieruit. Na deze post 
vervolgen de banaantjes hun weg 
opgeleukt door een prachtige 
bananenaccessoire. 

Bruinen
Als de banaantjes eindelijk zijn aan-
gekomen op de overnachtingsplek 
wacht hun de uitdaging van het 
opzetten van de tent en het bereiden 
van een eigen maaltijd. Aangezien 
het buiten regent, en soms ook in 
de tent, lijdt dit tot dikke huilbuien 
en veel misbaar. Vijf banaantjes 
hebben zoveel problemen dat ze 
worden opgehaald door hun ouders. 
Gelukkig was het ’s avonds nog wel 
gezellig, omdat iedereen zijn schil 
kon bruinen bij het kampvuur!

Bananenboek
Zoals bij elk jaar en bij elke hike 
worden er bij de bananen ook 
logboeken gemaakt. De bedoeling 
is dat je alle bijzondere, spannende 
maar misschien ook emotionele 
gebeurtenissen opschrijft. Het is 
voor de extra punten handig als je je 
logboek pimpt naar het thema van 
je hike. Zo is er een koppel dat hun 
logboek in de vorm van een banaan 
heeft. Deze banaan is van groepje 
b11, deze vrolijke dames hebben 
zelfs nog een gezichtje op de banaan 
getekend, hopend op een paar extra 
puntjes.Galabaan

Als de banaantjes hun tentjes heb-
ben ingepakt, vertrekken ze voor een 
natte en barre tocht. Gelukkig zijn 
er allemaal leuke posten en post-
houders om ze op te beuren. Als 
de banaantjes aankomen bij post 
5 zijn ze nog krommer dan anders. 
Toevallig staat hier een gigantische 
bolderkar voor ze klaar, zodat ze 
naar de über geweldige galabaan 
kunnen stuiteren. Eenmaal aan-
gekomen zijn ze wel wat beurs, 
maar vol prachtige verhalen en 
ervaringen! Maar de lol is nog niet 
voorbij! De galabaan doemt op in 
de verte…

Levende banaan
Omdat naast alleen hiken ook 
thema er echt toe doet, heeft de 
subkampstaf van de gele bananen-
hike zich fl ink uitgedost. Ze hebben 
zichzelf getransformeerd in ietwat 
te dikke bananen. Deze heren, 
Wolter Meems en Geert Harms 
van Tecumseh, verdienen zeker de 
themaprijs (als deze er zou zijn)!   
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Het beste idee van 
NHW

Hoera!
Wij willen graag drie hoeraatjes voor 
Franka! Franka, een posthouder 
van de C-hike, is vandaag 21 jaar 
geworden en ze heeft niet zomaar 
een traktatie meegenomen. Deze 
dame van de Woudlopers Kipling 
heeft voor de hikers maar liefst 
101 cupcakes gebakken. Iedereen 
die vandaag langs komt krijgt zo’n 
lekker zelfgemaakt cakeje. Als je 
tenminste hard genoeg kan zingen.

Love is in the air
Nog voor onze Stadkanaalse 
C-hikers hun tent goed en wel 
hebben opgezet, hebben zijn de 
liefl ijke dames van de Fraeylema 
al gespot. Fabian, Frank en Mathijs 
verdrinken meteen in de ogen van 
Jet, Livia en Hieke en komen daar 
‘heel openlijk voor uit’. Dit gebeurt 
alleen wel onder lichte dwang van 
hun mede-hikers. De dames van 
Fraeylema zijn zich hier totaal niet 
van bewust, maar misschien lukt 
het de heren om de meiden voor 
zich te winnen.

Geen makkie!
Iedereen die denkt dat de C-hike 
een makkie is, komt bedrogen uit! 
Blijkbaar is het al moeilijk genoeg 
om de posten te vinden… De post-
houders van post 2 hebben het niet 
echt druk op deze zaterdagmorgen. 
Maar met een goed bakkie pleur, 
eieren met spek en een lekker bakje 
soep zien ze er niet uit alsof ze daar 
heel erg mee kunnen zitten. Vol 
verwachting kijken ze uit naar de 
aankomst van het eerste groepje, 
wat al een uur geleden had moeten 

De beste smaak 
Post drie is verreweg de fi jnste post 
om als posthouder bij te zitten. Er is 
daar namelijk een aanhanger waarin 
hamburgers worden gebakken en 
waar de mogelijkheid is voor het 
kijken van een leuke fi lm. Om het 
nog aangenamer te maken zijn er ook 
een aantal plaatsen in de aanhanger, 
waardoor het lekker warm toeven is. 
Dat komt goed uit voor de posthouders 
want de wetenschappers in spé lijken 
moeite te hebben met het vinden van 
deze luxe post. Mochten er toch 
nog uitvinders zijn die de weg 
wel weten te vinden dan staat er 
hun een spannende smaaktest 
te wachten. Zoet, zuur, zout en 
scherp, alles komt wel een keertje 
voorbij. En als het heel lief vraagt 
mag je misschien ook wel even 
in de aanhanger zitten om op te 
warmen. 

Het beste 
idee van NHW
De NHW zijn toe aan iets nieuws 
en het is aan de C-hikers om ervoor 
te zorgen dan het beste idee naar 
voren komt! Iedereen vind zijn/
haar idee uiteraard het beste idee, 
maar door middel van vele testen, 
waarbij vindingrijk zijn een grote 
rol speelt, zal duidelijk worden wie 
het in zich heeft om door te breken 
en wat dus uiteindelijk het beste 
idee van de NHW wordt. De testen 
bestaan uit fysieke krachttesten, 
daarnaast worden ook je zintuigen 
getest en wordt er gekeken of er 
een beetje ‘out of the box’ gedacht 
kan worden. Het nieuwe idee moet 
uniek zijn, maar wel betaalbaar, 
niet te excentriek, goed voor het 
milieu en vooral handig in gebruik. 
Dat laatste kan van toepassing zijn 
op bijvoorbeeld kinderen en ouders, 
maar ook voor mensen met extreem 
lange nagels. Dus doe de wandel-
schoenen maar aan, zorg voor een 
goede presentatie en zorg voor 
voldoende slaap, want er wordt nu 
eenmaal beter gepresteerd na een 
goede nachtrust! De concurrentie 
is moordend, dus wat het beste 
idee van de NHW ook wordt, goed 
zal het zeker wel zijn!

Post zeven
Door stromende regen trotseren de 
Willie Wortels het woeste water waar zij, 
na een laatste tocht, de Willie Wortel 
schat vonden op het grote meer. 
Vele haalden het niet maar zij die 
het wel haalden kwamen terug als 
helden…… Of toch niet?

verschijnen. Tegen twaalven komt 
dan eindelijk het eerste groepje. 
De opbouwploeg heeft ervoor 
gezorgd dat er een touw over een 
diepe kuil is gespannen. Onderin 
de kuil ligt een aanwijzing voor de 
hike van zondag, tijdens het balanceren 
over het touw heen, wordt evenwicht 
dus gecombineerd met zicht. Nu maar 
hopen dat er meer dan één groepje 
de post kan vinden, anders lopen 
ze misschien wel een hele belang-
rijke tip mis…
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Het beste idee van 
NHW

Wist je dat. . .
-  Jasper en Leon van C15 alleen 
 frikandellen en hamburgers eten?
-  zij ook chocopannenkoeken naar 
 binnen hebben gewerkt?
-  Hieke, Livia en Jet van de Fraeylema 
 in twee minuten  hun tent hebben 
 opgezet?
-  De jongens van Scouting Vinchem 
 voor het eerst meedoen aan deze
 hike?
-  Rick van de Trappers Hoogezand de 
 eerste avond al chocolademelk in 
 zijn tent heeft gemorst?
-  hij samen met Niels (ook Trappers 
 Hoogezand) vorig jaar Poolkamp en 
 de B-hike van NHW hebben 
 gewonnen?
-  zij dit jaar weer willen winnen? 
-  De C-hike veel te moeilijk is?
-  Al aardig wat ideeën binnen komen?
-  De posthouders van de C-hike het 
 erg koud hebben?
-  Zij niet de enigen zijn?
-  Er maar één posthouder het lekker 
 warm heeft?

Laatste post
Regen, regen en nog meer regen 
ten tijde van de laatste C-hike 
post. Gelukkig is het bij deze 
post de bedoeling dat je over 
water gaat in een ton, dus een 
drupje water meer of minder 
maakt ook niet uit. De ton is vast-
gemaakt aan een band met hout, 
waardoor het een comfortabel vlot 
is geworden. Als je op het vlot zit, 
moet je vervolgens naar de jerry-
can peddelen, de jerrycan aantik-
ken en weer terug-peddelen. Op 
de jerrycan ligt een waypoint 
voor extra punten. Nat word je 
toch wel, dus doe eens leuk en 
ga direct zwemmend naar de 
jerrycan, misschien krijg je ook 
nog bonuspunten…!

Tips voor inspiratie
Iedere uitvinder heeft er wel eens 
last van… gebrek aan inspiratie. Hier 
volgen voor deze slimmeriken een 
paar nuttige tips om hun brein weer 
aan het werk te zetten:
- Ideeën opdoen bij een andere 
uitvinder. Zelfs als hun uitvinding 
in niks op het jouwe lijkt, misschien 
kom je wel voor een prettige verras-
sing te staan.
- Denk aan prestaties uit het verle-
den. Denk eens terug aan de eerste 
uitvinding die je deed, hoe kwam je 
op dat idee?

Van idee naar galabaan
Willie Wortel heeft dit jaar weer een 
galabaan gebouwd. Willie haalt zijn 
ideeën voor galabanen van andere 
galabanen, maar hij zal nooit twee 
keer hetzelfde parcours bouwen. Elk 
jaar bedenkt hij weer een andere 
galabaan. Voor dit jaar heeft Willie 
voor het eerst vooraf een tekening 
gemaakt van de galabaan, hierdoor 
is hij in staat de galabaan sneller op 
te bouwen aangezien er anders op 
het laatste moment nog dingen ge-
wijzigd worden. Wat ook nieuw voor 
dit jaar is, is het feit dat Willie dit jaar 
ook hulp van andere mensen krijgt 
met het bedenken van ideeën voor 
de galabaan, want zoals Willie zegt; 
‘Een stapel ideeën zijn altijd beter 
dan één.’

- Kijk om je heen. Dingen die om je 
heen gebeuren peppen je brein su-
per goed op. Dingen die om je heen 
en in de natuur gebeuren zijn vaak 
veel interessanter dan je denkt. Je 
moet je er alleen voor open stellen.
- De markt verkennen. Waar is vraag 
naar? Waar hebben mensen nou 
echt behoefte aan? Vraag aan men-
sen in je omgeving wat hun nou echt 
leuk lijkt.
- Hou altijd plezier in wat je doet. 
Dwing jezelf niet om iets af te maken. 
Als je even geen zin meer hebt, doe 
dan je labjas uit en ga wat leuks 
doen! Geniet van je uitvindingen en 
zorg dat je ten alle tijden plezier hebt.

Grand f i nale!
Als  f inalepost  is  er  weer  de 
gouwe ouwe galabaan, met dit 
jaar buikschuiven op het pro-
gramma. Verder komen de hikers 
in aanraking met hun oervaders, 
aangezien er ook een stukje slin-
gerbaan is. Natuurlijk mag ook de 
apenbrug niet ontbreken dit jaar, 
hoewel hij er dit jaar in een kleine 
variant aanwezig is wordt hij met 
veel plezier meester gemaakt. Het 
begint als een normale apenbrug, 
maar het bovenste touw gaat 
steeds lager, zo laag dat zelfs de 
kleinste uitvinders er geen normale 
apenbrug meer van kunnen maken. 
Ook is er een leuke uitdaging van 
touwen en piopalen in de lucht. 
Maar daarvoor moet je toch echt 
zelf komen kijken!  
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Gezocht: Nieuwe R o b i n  H o o d
Sherwood Forest krijgt er binnenkort een nieuwe Robin Hood bij. De 
komende dagen zullen de nieuwe Robin Hoods tegen elkaar strijden, er zal 
in deze dagen onder andere een wedstrijd boogschieten plaatsvinden. 
De nieuwe Robin Hood moet over meerdere talenten beschikken, zoals 
fysieke en mentale kracht, een bijster sterke hand-oog coördinatie, zeer 
sluw zijn en het hart op de goede plaats hebben. De aanstormende 
Robin Hoods zullen deze en meerdere talenten moeten laten zien door 
middel van vele trainingen. Moge de beste winnen!

De D-hikers begonnen al vroeg aan hun avontuur. Meteen na de opening 
gingen de groepjes op pad met hun backpack, route en noodbrief. 
Een echte Robin Hood moet natuurlijk bekend zijn met verschillende 
route technieken en vanavond zullen ze hun eerste test moeten door-
staan. In het donker zullen ze hun weg naar het kampterrein moeten 
vinden met behulp van knopen, kompassen en een doolhof. Welke 
groepjes zullen zonder problemen hun weg kunnen vinden en welke 
groepjes zullen de noodbrief moeten openen? De tijd zal het leren.

Plons is water!
Om twaalf uur komt eindelijk het 
eerste groepje bij de tweede post 
van de D-hike aan. Dit kwartet be-
staat uit Anneke, Julia en Marieke 
van Mensinge Roden en Gerbrand 
van de Fraeylema Slochteren. Ger-
brand heeft zich na de eerste post 
bij het meidentroppel aangesloten 
nadat zijn vriend Maurice naar 
het ziekenhuis moest, omdat hij 
in zijn vingers gesneden heeft. 
We hopen natuurlijk dat hij snel 
terugkomt, maar tot die tijd is Ger-
brand welkom bij de meiden van 
Mensinge. Bij deze post moeten de 
Robin Hoods laten zien hoe goed 
zij schatten kunnen zoeken. In dit 
geval ligt er een schat op de bo-
dem van het Sherwood Lake die ze 
moeten vinden om onder de armen 
te verdelen. 

Het begin...

De laatste loodjes
En vandaag is het alweer de laatste dag van de 49e NHW. Voor de D-hikers 
betekent dat de laatste wandeling terug naar het startterrein. Ze beginnen 
met een route met twee posten, gevolgd door een zwerfhike waarbij ze zelf 
de weg naar de andere vier posten moeten vinden. De leiding heeft zeer 
hun best gedaan met het verzinnen van super leuke posten; waaronder 
eieren bakken op houtvuur, een blind parcours en zelfs eieren gooien op 
een schavot! Uiteindelijk eindigt de hike met een galabaan en zijn de hikers 
terug op het kampterrein. En hier zal er dan uiteindelijk antwoord worden 
gegeven op de o zo belangrijke en veel besproken vraag: wie wordt de 
nieuwe Robin Hood?

De echte diehards zwemmen natu-
urlijk, maar in het geval dat onze 
helden ‘net gegeten hebben’ ligt er 
ook een tweepersoons vlot klaar. 
Voor Gerbrand is het vlot geen en-
kel probleem, maar de Mensinge 
meiden zijn iets minder enthousiast. 
Na veel gegiechel en een aantal 
rondjes steen, papier, schaar is 
Marieke de geluksvogel en mocht 
zij samen met Gerbrand op zoek 
naar de schat. Het duurt even voor 
het vlot in beweging komt, maar 
na wat getrek en geduw drijven ze 
weg van de kant. Geassisteerd door 
hun teamgenoten en met touwen 
en piopalen gaan ze op zoek naar 
de schat. Die vinden ze na enkele 
minuten, in de vorm van een yogi 
fl es, die dankzij zijn rode dop zelfs 
onder water goed zichtbaar is. 
Na de opdracht gaat het nieuwe 
groepje weer verder. Maar voor wie 
zijn nou de punten?
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Opening
Hulp gevraagd! Ons roze, fl exibele 
vriendje Barbapapa is verdwenen. 
Omdat we geen permanente 
schade willen aanrichten aan de 
gemoedstoestand van de jonge 
A-hikers , houden wij de reden 
nog even achterwege waarom 
barbapapa zich in een Siberisch 
strafkamp bevind. De fanclub van 
Barbapapa, bestaande uit twintig 
groepjes, maken zich gereed om 
de arme grote reus waar zij zoveel 
van houden te bevrijden. Dus maar 
snel op pad, tenminste, zodra de 
posthouders hun tenten naar een 
legaal terrein hebben versleept! 

Wist je dat...…
-  Ernst van de Havik standaard zijn  
 tong uitsteekt en zijn ogen onnatuurlijk 
 wijd openspert wanneer er een foto 
 van hem gemaakt word?
-  Bij de boerderij waar de F-hikers zich 
 de eerste nacht hebben vertoefd, 
 een gebouw staat vol met legbatterij- 
 kippen?
-  Maya van de Zwervers Groningen 
 last heeft van een vervelend jeugd- 
 puistje?
-  Barbaloes en Barbago hip op kamp 
 zijn in Tommy Hilfi ger blousjes?
-  Romer van de Woudlopers Kipling 
 geen fl auw benul heeft welk 
 koppelnummer zij  heeft?
-  Rowan van de Woudlopers Kipling  
 zaterdag moet werken en daarom 
 een leuke hike dag overslaat?

Post 1
Bij post 1 was het een drukke 
bedoeling. Hier moeten Barbapapa- 
hikers zo ver mogelijk op een 
gammel vlot een goede ti jd 
neerzetten. Marloes en Margo uit 
Stadskanaal halen hun krachten 
voor deze proef uit hun mini-
Barbapapa die vrolijk bungelt 
aan de dassen. Machoman Paul 
van koppel f1 van de Woudlopers 
Kipling besluit de dames aan 
te moedigen door het water in 
te lopen met zijn Nike-jasje en 
niet ingevette kisten aan. Paul 
en Anton hebben als doel zo 
dronken mogelijk te worden, wat 
misschien wel lastig kan worden 
zonder ID-kaart. Tjeerd van de 

Dat Siberië nog best een eind weg is blijkt al snel. De F-hike is toch 
mede populair omdat er geen route is waar je persé langs moet, of 
posten die je moet doen. Het enige stukje van de hike dat dan wel een 
route heeft en daarnaast nog één hele post heeft, is op de vrijdagavond. 
Dit valt vele groepjes dan ook erg zwaar. Er zijn verschillende manieren 
om hier mee om te gaan; zo lopen de eerste groepjes gewoon in een 
hele grote groep zodat alle nep-scouts gebruik kunnen maken van 
de mensen die wel over de benodigde vaardigheden beschikken. 
Een andere aanpak die bij veel koppels wordt gezien is het “bij de 
pakken neer zitten”.  Gewoon lam in de berm zitten en om een lift 
zeuren bij elke auto die langs komt. De raarste aanpak is nog wel het 
“bij de bushalte blijven hangen”, wachten totdat er een bus komt en 
vervolgens de buschauffeur om advies te vragen. 

Wouldopers Kipling besluit voor-
dat hij het meer in gaat het water 
een beetje op te warmen. Er is 
natuurlijk maar één manier om 
dit te doen… Een plasje later en 
deze knul is er helemaal klaar 
voor! Bart van koppel f14 van de 
Woudlopers Kipling is één van 
de weinigen die minder succes 
heeft op het vlot. Al snel is hij zijn 
peddels verloren en zit er niks 
anders op dan deze zwemmend 
terug te halen. Lekker zo’n natte 
spijkerbroek met nog enkele 
kilometers voor de boeg. Koppel-
genoot Renzo mag maar al te blij 
zijn dit avontuur te hebben over-
geslagen, aldus Renzo zelf. Succes 
Barbapapa-fans, er liggen nog 
vele verassingen in het verschiet.

Tocht
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Korte nacht
Het is ochtend, het zonnetje schijnt 
zwakjes door de bomen heen. De 
groepjes van de F-hike staan verkleumd 
tegen elkaar aan te rillen. Vele 
hebben een slapeloze nacht gehad 
dankzij koude voetjes en neusjes. 
Romer van de Woudlopers Kipling 
doet ons ietwat denken aan ‘Johan 
Derksen’. Haar gezicht staat op 
onweer en de tandjes klapperen 
onverbiddelijk op elkaar. Romer 
heeft dan misschien lekker dikke 
Unox handschoenen aan, maar de 
kou is al te diep in haar lijf geworteld. 
De kreten van een nog onbekend 
meisje die bij ‘playa playa’ Ernst van 
de Havik in de tent was gekropen, 
zorgen voor weinig slaap bij Maya en 
Renate van de Zwervers Groningen. 
Zij hebben de hele nacht teksten 
moeten aanhoren als ‘hihi nee Ernst, 
niet doen’ en werden daar lichtelijk 
misselijk van. Na een ontbijtje voelen 
de Barbapapa fans zich weer mens  
genoeg om voorzichtig de eerste stapjes 
te zetten op een nieuwe hikedag. 

Rowan
Er helpen natuurlijk een hoop 
explorers mee met het zoeken naar 
Barabapapa. Mocht je echt nog 
tijd over hebben, dan kun je best 
even langs gaan bij Rowan van 
koppel f4. Rowan begint dan als 
van nature de leegte op te vullen 
met allerlei verhalen, die overigens 
wel vaak over hem gaan. Terwijl zijn 
koppelgenoot Kai er zwijgend maar 
instemmend bij staat en soms nog 
een poging doet om Rowan weer 
aan het hiken te krijgen, kwebbelt 
Rowan door over zijn modellen 
bestaan, gothic kleding en nog veel 
meer. Dus verveel je je echt te pletter? 
Bezoek deze lieve, praatzieke 
jongen bij de Woudlopers Kipling!

Wist je dat...…
-  Yoeri (f1) op zoek is naar leuke meiden?
-  hij volgens Paul en Anton (ook f1) al 
 een crush heeft op Margo zonder ‘t’?
-  deze gezellige mannengroep een 
 Grolsch kratradio meeheeft?
-  uit deze radio vrolijk het introdeuntje 
 van ‘Oh, Oh, Cherso’ schalt?
-  Rowan en Kai (koppel f4, Woudlopers 
 Kipling) hebben afgesproken in 
 smoking en zonder tas terug te 
 komen na de hike op zondag?
-  zij al twee keer fout zijn gelopen 
 voordat ze bij de eerste post aank
 wamen?
-  Tjeerd (f1) een luchtbed en pomp 
 meeheeft?
-  Edwin, Jasper, Marjolein en Dita 
 een zelfverzonnen verhaal in de 
 krant willen hebben staan waarbij 
 Marco Laninga zogenaamd ‘pardoes 
 op zijn snuff erd’ zou zijn gevallen?
-  deze bovengenoemde personen 
 posthouders van de Jutters zijn? 

Bofkonten
Rob, Rory, Peter (Voerman), Renate 
en Maya (Zwervers Groningen) 
hebben het allemaal wel heel goed 
voor elkaar! In Rolde hebben ze 
aangebeld bij een aardige Drentse 
dame die maar al te graag haar 
‘oppas huis’ tijdelijk uitleende aan de 
hongerige en natgeregende scouts. 
Toen de deur openging wisten de 
Barbapapa-liefhebbers het zeker: 
ze zijn in de hemel beland! Hierbij 
even een korte opsomming van de 
luxe voorzieningen in het gescoorde 
stulpje: stromend water, gas, licht, 
twee badkamers, vijf bedden, oven, 
vaatwasmachine, vloerverwarming, 
zolder, kelder, ruime tuin, radio, tv 
enzovoorts! De schoenen worden 
uitgeschopt en de pokerkaarten 
tevoorschijn gehaald. Muziekje erbij, 
verwarming aan en een pizza in de 
oven. Wat wil een scout nog meer? 
Ook de overige groepjes hebben een 
mooi plekje weten te scoren dit jaar, 
maar deze toppers spannen toch wel 
de kroon. Profi ciat!

Alle groepen hebben goed hun best gedaan bij het zoeken naar een slaap-
plek, waardoor iedereen uiteindelijk schoon, droog en veilig heeft kunnen 
slapen. Hierdoor zijn alle groepjes goed voorbereid op de lange tocht die 
ze zondag moeten afl eggen op de terugweg naar Ellertshaar. Voor een van 
de groepjes is deze tocht pas echt lang, aangezien zij de nacht door hebben 
gebracht in Nienoord. Op de weg terug moeten ze nog uitzoeken hoe het nou 
zit met Barbapapa en waarom hij in een Siberisch strafkamp zit. Uiteindelijk 
komen alle groepjes via de galabaan terug naar de kampeerboerderij. Voor 
de mensen die zich nog afvragen wat er met Barbapapa is gebeurt: Barbapapa 
heeft een misverstand veroorzaakt toen hij na een vervormsessie een politie-
agent aanstootte. Gelukkig heeft Barbapapa altijd een ‘happy ending’. 

Eind goed, al goed?
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THA  HOOD
IN

Trappersbaan
Vrijdagavond gaan de mensen van 
tha hood naar post 3. Oorspronkelijk 
zouden ze een trappersbaan gaan 
doen, maar de posthouders vinden 
dat deze op een verkeerde plek is 
opgebouwd. Deze trappersbaan 
zou namelijk niet voor iedereen op 
de route vallen en daarom hebben 
ze maar een übercoole ‘fl uiten op 
je vingers’-competitie gehouden.

Vettuh Shit
Yo, yo, yo! To all my brotha’s and 
sistha’s from da hood, NHW zijn 
weer begonnuh! Het is onwijs 
strak dat we er weer met ze alluh 
zijn. Gaat echt een dik feest worde 
swah, je weet toch! Zo vet om te 
zien dat er toch nog geluisterd 
wordt tegenwoordig en dat die 
ghettoblasters weer te voorschijn 
zijn gehaald. Zet je hoodiez op & 
we kunnen loesoe. É maar gastuh, 
ff 4 real, wel de goede patta’s 
meegenomen? Alle slicke shit 
thuis gelaten? niet?! Dushi toch, 
niet zo kicke he? Anywayz, toch 
maar gewoon op pad gaan en 
maar lopuh en lopuh in de middle 
of freakin’  nowhere! En dan kom 
je die posten tegen weet juh, 

Evil Gangstersss
Bij ‘Evil Gangstersss’ staan alle 
gangsters al met geladen pipa’s 
klaar. Zij moeten de slechte gangsters 
neerschieten. Deze evil gangsters 
hebben alleen een klein meisje 
en Frans Bauer gegijzeld. Iedereen 
heeft slechts drie kogels. Als zij per 
ongeluk één van de gegijzelden 
raken, krijgen ze strafpunten. Het 
is helaas door geen enkel groepje 
gelukt om alle evil gangsters uit 
te schakelen.

Yell
Yo yo, bling bling, Hiken lopen is 
ons ding. Met onze spange patta’s 
aan, Gaan we iedereen verslaan!
Veel gezeik, Gangstahhike

echt dikke shit. Die eerste post 
bijvoorbeeld gast, krijg je chille 
b l i n g  b l i n g  o m  j e  n e k 
gehangen. Denk je nog vet kicke, 
krijg ik eindelijk wat voor al dat 
lopen, moet je met die shizzle een 
touwladder op klimmen en gaan 
buikschuiven. Bovendien woog 
die shit echt fucking veel man, 
wel 10 loodzware kilo’s! Maar 
onze homies lieten zich niet uit 
het veldje slaan, nee dûh! Er werd 
easy over de trappersbaan heen 
geslide en toen kon er alweer 
gelopuh worde. Vet chill op weg 
naar Post 2. Beetje in ‘t donker, 
weet je? Geen dushi te bekennen, 
te relaxt. Kom je dus aan bij Post 
2 mag je gewoon for rizzle die 
dope Hip Hop guessen man. Easy 
breasy zou je zeggen. Viel dat ff  
gruwelijk tegen. Homies, er moet 
gezegd worden, ken je klassiekers 

gastuh! Oke, oke, je moet 10  num-
mers & artiesten raden, ja? Een 
Eminem en Jack Parrow worden 
wel geraden, maar Dr. Dré dan? 
Dat hoort gewoon bij ons gastuh, 
je weet toch? Niet vergete! De 
trappersbaan bi j  Post  3  was 
verdwenen en ging dus niet door. 
‘Echt te relaxt’ volgens Matijn 
(13), Marco (13) en Thomas (14) 
van Isis Veendam. Zij werden 
ergens rond de N34 uit de auto 
gepleurd omdat ze de bling van 
de bestuurder aan ‘t jatte waruh. 
De trappersbaan van post 1 was 
chill,  lekker makkelijk en die 
nummers raden was wel echt kak 
volgens het trio. Ja, als je geen 
verstand van muziek hebt kom 
je niet zover. Gelukkig kregen ze 
wel extra punten bij die post voor 
het opzetten van de tent van de 
homie-leiders.

Stel je voor, je geeft je op als posthouder. Je bedenkt een vet dope post 
en deze bouw je gewoon ff  relaxed op, zodat de hikers direct aan de slag 
kunnen gaan. Vervolgens komen die leipe crews niet eens opdagen. Dan 
zit jij als posthouder de hele dag voor Jan met de korte achternaam te 
wachten, dat allemaal omdat je hebt besloten de vrije-route hike te kiezen. 

Sunday, bloody 
sunday

The GAME
Haat niet de players maar de 
GAME* “Notorious B” 
*and you just lost!!
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G(PS) Hike
Opening
Bij de GPS-hike gaan de groepjes 
dit jaar als heuse super woud-
lopers op jacht naar Scouting 
medailles. Het hele weekend lang 
mogen de vier 18-plus koppels de 
technische snufjes ontdekken van 
de GPS-ontvanger. 
Deze hikers zullen niet de onge-
makken ervaren van doorweekte 
kaarten, kompassen, kaarthoek-
meters en het nare gevoel van 
compleet verdwaald zijn. Tijdens 
de opening is het even wachten 
op de posthouders. Natuurlijk 
gri jpen de woudlopers deze 
kans om een kijkje te nemen in 
de feesttent, want die is toch 
minimaal zo belangrijk als de 
medailles.

Wist je dat:...
-  GPS staat voor Global Positioning  
 System?
-  GPS in 1967 is ontwikkeld voor   
 Amerikaanse strijdkrachten?
-  GPS 32 verschillende satellieten   
 heeft die op 20200 kilometer hoogte 
 rond cirkelen?
-  Er dit jaar maar vier groepen 
 meedoen aan de GPS hike?
-  De posthouders genieten van het 
 feit dat de G-hikers allen 18-plus zijn?
-  Wij van de krant genieten van deze  
 posthouders met hun warme 
 koppen koffi  e? 
-  Christiaan (posthouder post 3) in  
 een opgepimpte  ‘Dodge W2 100’ rijdt?
-  Dit apparaat nogal hoog op de   
 bandjes staat?
-  Dit volgens Christiaan (Trappers   
 Hoogezand) nog een stuk hoger  
 kan?
-  St. Vitus ontzettend lekkere koffi  e  
 heeft? 
-  Freek (spuit 11) en Piet (pomp 5) van 
 de Armeriastam heerlijke frikandellen 
 voor zichzelf bakken?
-  De hikers van de G-hike zich goed  
 verscholen houden?
-  Er wordt getwijfeld of er eigenlijk wel 
 groepjes zijn?
-  Ze misschien onzichtbaar zijn? 

Geocaching
Dit jaar met de GPS-hike houden de 
hikers zich ook bezig met een spel 
dat helemaal zijn intocht maakt in 
Nederland, namelijk geocaching. 
Tijdens dit spel maken woudlopers 
gebruik van hun GPS-ontvanger 
om zo de ‘cache’ (schat) te vinden. 
Leuk feitje: jaarlijks komen er ruim 
2000 nieuwe Nederlandse caches 
online bij! Tijdens dit jaar van de 
Noordelijke Hike Wedstrijden gaan 
de groepjes op zoek naar een 
klein, mooi kokertje. Met behulp 
van puzzels waar coördinaten 
uitkomen, kunnen zij dit kokertje 
opsporen. Wanneer een groepje 
het kokertje heeft gevonden, 
moeten zij deze merken en een 
codewoord sms’en. Het groepje dat 
als eerste de cache heeft gevonden, 
krijgt de meeste punten! 

Alle posten
Op zondag vertrekken de groepen 
na een kort nachtje slapen de grauwe 
landen rond de kampeerboerderij 
weer in. Nog eenmaal moeten ze 
alle posthouders opzoeken. De 
grote gasverslindende Dodge (hij 
rijdt 3 op 1), het Feuerwehrbusje, 
de drie kleine Martinistameendjes 
(Lizzie, Juultje en Babette), de 
mannen van de Sesamstam en 
tenslotte de Fivelpost bij de gala-
baan. Zodoende is een weekend 
vol feest, lopen en zoeken alweer 
ten eind.

Allemaal eerste?!
Ondanks het overweldigende aantal deelnemers willen we toch 
even alle groepjes voorstellen. Groepje 1 bestaat uit Hendrik, Emile, 
Martinus en Matthijs van de Martinistam. Deze jongens hebben zich 
zaterdag helemaal leeggelopen en zitten als lijken in de eetzaal. 
Matthijs wil overigens stoppen, dan kan de rest door als troppel. De 
leukste post vinden ze het kampvuurliedjes zingen, dit wordt net 
verkozen boven het vlaggetjes nieten. Dit gebeurt overigens wel 
onder druk van Lizzie, Babette en Juultje. De Trekvogels gaan win-
nen, menen ze. Jan, Marco en Martijn van de Trekvogels willen wel 
winnen, maar gokken zelf op ‘de Friezen’. Martijn is trouwens ziek 
naar huis gegaan, nadat hij op hun favoriete post nog was wezen 
zwemmen om de flessen uit het water te halen. Dit tot groot vermaak 
van de Sesamstammers, die hier posthouder waren. Marco en Jan 
beperken zich tot hamburgers eten en chillen, die zijn er dus nog 
wel. Hun favorieten, Dennis en Harmen van Scouting Jambowa uit 
Bolsward, doen beiden voor het eerst mee met de NHW. Behalve 
een grote blaar op de voet van Dennis, waar hij mee naar de EHBO 
moet, gaat het erg goed en denken ze zelfs een goede kans te maken 
op de hoofdprijs. Hun favoriete onderdeel is het opzoeken van de 
onbemande caches. Het laatste groepje bestaat uit de zussen Marlou 
en Sharon van de Drostengroep. Favoriet is ook het flessen vissen. 
De dames denken ook aan de haal te gaan met de eerste plaats. Wie 
o wie gaat er winnen?! 
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A-Hike
Deelnemers:
Marjenne de Nooijer
Sacha Leyder Havenstroom
Mike Kouwenberg
Maaike Felen
Pascal Nijboer
Rik Stukje
Yanick Winkel
Emiel Brouwer
Mila Vroom
Floor Stuive
Paulien Alers
Bryan Bisschop
Finn Finn Vosjan
Jomy Voordewind
Robin Riksten
Remco Buikema
Manon Bonninga
Christien van Koldam
Femke Bouman
Welmoed Kreulen
Gijs van Pijkeren
Leon Wind
Wesley Sinkgraven
Tessa Odding
Mark Odding

Posthouders:
Bonnie Huizenga
Josien de Boer
Job Brandsma
Marco Bisschop
Wouter Gras
Roy Coersen
Werner Veldman
Sander de Bruin

B-Hike
Deelnemers:
Verena van Loon
Rosemarie Kloosterhuis
Annet Regeling
Anouk Holscher
Joan Zaan
Jan Thiemen Postema
Leron Kok

Pieter Verweij
Jeroen Boksebeld
Daniek Feddema
Lotte Koster
Deveney Brouwer
Roos Hofstra
Simone Scholma
Jeroen Katerberg
Willem-jens Havenstein
Florianne de Nooijer
Tessa Peerbolte
Elise Schönfeld
Renske van der Meulen
Anne Leemreize
Paulien Vedder
Jessica Lamein
Annemiek Hoving
Max Whitling
Anton Grol
Martijn Louis Bouwman
Thijmen van der Wielen
Silke Dogger
Lars IJpelaar
Marloes Schild
Merel Hummel
Marthe Lamain
Natasja Schaafsma
Anne Sophie van Tholen
Jesse Winter
Ivar Huizing
Roland Wit
Kor Bolhuis

Posthouders:
Gijs Brandsma
Manon Loos
Meta Berrelkamp
Rinske Sevinga
Lotte Medema
Charlotte van Leeuwen
Andre Boelens
Wieb Schuil
Johnny Nijland
Pieter Broere
Luuk Hoenderken
Hilde Nienhuis
Jaap Nienhuis
Lenie Winters
Eloise Suiveer
Wina Arendsen
Niels Ruiter
Pieter Bakker
Dita Schot
Marjolein van Soelen

C-Hike
Deelnemers:
Lisa Stuive
Ilse Glazenburg
Rianne Roek
Jeff rey de Vries
Joris Kiers
Livia de Haan
Jet Pijbes
Hieke Barels
Frank Alers
Mathijs Beer
Fabian Koster
Jorrin Hulst
Darnell Bakker
Joost Betten
Geert de Jonge
Jelle van Pijkeren
Luuk Vegter
Julian van der Veen
Robin Akkerman
Niels van de Pol
Rick Boekelo
Hanna Ros
Floor Noordam
Jasper Lamein
Leon Kraster
Lotte Bakker
Carien Super
Maurice Meedendorp
Maik Rubingh
Gwen Tettero
Nienke Wind
Kyra Romers
Christiaan Kleiweg
Meine Bruijn

Posthouders:
Franka Elisabeth Hofstra
Lianne Boelens
Diederik Havinga
Dave Pieltjes
Martijn Werkhoven
Arjan Zuidema
Jaap Vink
Dennis Hofstra
Jurgen De Graaf
Carlo Verschoor
Maurits Bos
Wouter Jansen
Chiel Funke
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Niels Massink
Anna Veld
Richard Smink
Justin Elsinga
Max Tack
Maarten Kral
Edwin Barth
Dennis de Winter

D-Hike
Deelnemers:
Thomas Siewes
Jarno Uilders
Mert Huibregtse
Anneke Maring
Julie Nannenberg
Marieke Van Dommele
Rienk Oolders
Joep Evenga
Mike Winkel
Gerbrand Wit
Maurice Jonker

Posthouders:
Rianne Bos
Niels Rotteveel
Ger de Haan
Roy Does
Kelly Hollander
Koen Martens
Jeroen Lamberts
Otto Jager
Bertien Delker
Sander Koetse
Siep Broesder
Richard Veenendaal
Mario Meijerink
Wouter Slaman
Wouter Tiddens

F-Hike
Deelnemers:
Paul Kroeze
Romee Duteweerd
Anton Sinnige
Tjeerd van der Veen
Joeri de Wildt
Laura Dijkstra

Roos Breukers
Arinda Scholte
Rowan igor trotw Freeve
Kai Hofker
Maartje Alers
José Dekker
Annika Braaksma
Margo Beer
Marloes Alers
Lex Ronde
Ramon Mengerink
Mark Toxopeus
Niels Pieter Boekhoudt
Erik Ottema
Niek Bonninga
Ernst Noordbruis
Nils Meijer
Erwin Zuidema
Joost Alers
Anouk van Kampen Wieling
Jeanne Freije
Antje Kor
Bart de Wildt
Renzo Scholte
Rob Cottenham
Rianne van Vliet
Nicole Lodder
Jasper van Veen
Jasper Paulusma
Maya Wubbels
Renate Schelwald
Rob Wiersema
Peter Riesthuis
Rory Vos

Posthouders:
Edwin Kooistra
Jasper Heslinga

G-Hike
Deelnemers:
Mathijs Dun
Hendrik van Harten
Martijn Lowies
Emile Vondeling
Milou Wessel
Sharon Wessel
Harmen de Boer
Dennis Lanzaat
Martijn Heitling
Marco Lammers
Jan Buls

Posthouders:
Anno Ham
Hilbert Hofsteenge
Leonie Wijnholds
Bernadette Pors
Anouk Oldenburger
Christiaan Water
Eva Uitgeest
Marcel Hemmen
Jos Kruizinga
Peter Hemmen
Arjan Kruidhof
Andre Hundt

Q-Hike
Deelnemers:
Ilse Kloosterman
Andrea Kroon
Vivian Bruins
Lisanne van Es
Amit Wubbels
Wouter de Boer
Andrew Chisha
Annique Panman
Saskia Kors
Robin de Jong
Arend-Jan Diepenbroek
Frank Drok
Frank Eerkens
Maaike van den Bemt
Jordy de Vries
Bas de Haan
Sieger van der Meer
Johan Pops
Thomas Derkink
Martijn Harkema
Marco Weijer
Robin Panman
Thijmen Engels
Arnoud Bentum

Posthouders:
Tjarko Dijkhuis
Marco Brandes Ten Hoeve
Anthonie Groothuismink
Anne Lotte Hermans
Sander Akkerman
Berend Slagter
M. Schepers
Tom Janssen
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C-team
André Hundt
Fabian Duursma
Hilda Hettinga - Sombetzki
Jan-Willem Beck
Martijn Lanenga

Bar
Bram Timmer
Geuko Elderman
Jan Erik Zuur
Job Schepers
Leon van Vliet
Luurt Glas

Keuken
Bas Dost
Ger Wildeboer
Hilko Vennema
Jeanet Spithorst
Johan Hettinga
Jorn van Diepen
Mischa Bosman
Paulina van Bostelen
Saskia van Diepen

EHBO
Marco Lanenga
Marleen van der Steeg

Opbouwploeg
Rik de Haan
Annelies Vermue
Auke Veninga
Avelien Nicolai
Els Ramm
Ger Folkersma
Hans Groenhoff 
Hendrik Knol
Jan Roosken
Judith Blokzijl
Karst Jan Veenstra
Kitty van der Steege
Lisette Wicherts
Marianne Moedt
Marten Teule
Milenka Wiltjer
Nicola Fikkers
Nicolet Homan
Robert van Adrichem
Sanne Weijer
Willem Hofstede

Parkeerbeheer
Martijn Heitling

A-Hikeleiding 
Edwin Wietzes
Marjolein Luiken
Ronald Ebbinge
Ronald Wietzes

Subkampleiding
Guido van Benten
Marten Mulder
Thomas Vedder

B-Hikeleiding
Arnoud van Duren
Ellen van Dongen
Jung Sook Borchers

Subkampleiding
Geert Harms
Wolter Meems

C-Hikeleiding
Aaron Ruben
Willem  Sanders

Bramus Renken
Joost Behrendt
Marion Borgstede
Gabri Boonstra
Michael Molijn
Richard Veenstra
Ivo Overbeeke
Ewout Warringa
Alwin Warringa
Jan-eskol Pruim
Tom Wilting
Jeroen Zijlstra
Wilco Tensen
Bart Kruiger
Anita Hiddink
Mark Hoek
Dennis van Rheenen

Subkampleiding
Marco Weeing

D-Hikeleiding
Hans Veenstra
Luuk Stelder

Subkampleiding
Chris Ronde
Hans Ronde

F-Hikeleiding
Annemieke Lowijs
Pepijn Schaafsma

G-Hikeleiding
Brechtje Haarman
Marjan Feenstra

Subkampleiding
Danielle Sewuster
Harold Hermes
Richard Arends
Tom Wilting

Q-Hikeleiding
Bart Koppelhof
Margiet Lepelaar
Nynke Hoekstra
Arnold Panman
Martijn Kors
Teo Lambers

Subkampleiding
Henri Kats
Henk-Jan Lebbink
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Disclaimer
Ook dit jaar is het weer gelukt om een krantje te maken voor de 49e NHW. 
Het kost ons altijd weer veel bloed, zweet en tranen, maar het is gelukkig 
leuk en dankbaar werk. Dit jaar hadden we nodig:

- 7329 A4 wit  - 3 liter inkt   - 3 pc’s
- 2 laptops  - 1 atlas   - 1 rans bak
- 1 scanner  - 1 (grote) printer  - 0 appels
- 1 player  - 1 breezer   - 4 stelletjes
- 5 TFT’s  - 1 breedbeeld TFT  - 1 4D maglite
- 1 Marco Lanenga - 1 barkaart   - The Game
- 2 doos anticonceptie - 20 kopies   - 3500 nietjes
- 1 copy printer - 1 soundsystem  - 3 Geerts
- 1 router  - 1 boswachter  - 6 sloten koffi  e

+ Wij:

Thomas Langweg - Rarie Bikkel- Tressa Krusters - Beert Niemaaier -  Marc 
van Jorien - Gert Niemaaier - Rasper Oenema - Rob Vulgaart- Bramie Wodka 
- Pauline van der Scheijdt - Fedor Plofkop - Katja Mest - Marleen van der 
Geijdt - Benhard Stakker - Annemieke Stierenberg - Onno ter Sluitspier

Blubber, blubber, blubber
Het weer zit op zaterdag niet mee. De dag begon zo mooi, maar wordt 
al snel overvallen door windvlagen, later op de dag begint het zelfs 
te regenen. Tijdens de regenbuien zijn er nog veel padvinders bezig 
met de hike. In de bossen is men nog goed beschut, maar zodra de 
padvinders het veld opgaan is het raak! De combinatie van regen en 
wind maakt het voor de meeste hikers enigszins ondraaglijk. Gelukkig 
hebben de meesten zich lekker warm aangekleed en gezorgd voor 
voldoende bescherming tegen de regen. Door de regenbui zijn de 
zandwegen erg blubberig, dit maakt het lopen moeilijker. Zo kun je 
gemakkelijk uitglijden door de modderplassen. Hopelijk zit het weer 
volgend jaar meer mee!

Cleopatra Scene Investigation
Niet alleen de scouts zijn op het idee gekomen om dit weekend erop 
uit te trekken. Ook de studenten van studentenvereniging Cleopatra 
zijn aanwezig op de NHW. De slimmerds zijn met de gehele club dit 
weekend in Ellertshaar om het lekker rustig aan te doen. Onder het 
genot van een drankje hebben zij ook een leuk thema om uit te voeren. 
Ingewikkelde mysteries oplossen, alibi’s checken en boeven pakken. Met 
andere woorden, zij zijn het beruchte ‘Crime Scene Investigation-team’ 
van Ellertshaar. In de avonden zijn ze vrij en maken ze er samen met de 
scouts een feestje van.

Gevonden voorwerpen
Je komt thuis, je pakt alles uit en dan 
kom je tot je schrik erachter dat je iets 
vergeten bent. Misschien heb je wel 
bananen of vette petten vergeten op 
het basisterrein? Ga niet panieken! 
Het kan iedereen overkomen. Ga 
gewoon naar de website van de 
NHW: www.nhw.nl en vul daar het 
contactformulier in en zeg wat je 
verloren hebt. Alle gevonden voor-
werpen worden bewaard en zullen 
naar je teruggestuurd worden als je 
daar naar vraagt. Dan loopt alles toch 
nog met een sisser af. 

BEDANKT!
Via deze weg willen wij, het C-team, 
de hikeleiding van de Q-hike bedan-
ken voor hun jarenlange inzet voor 
de NHW. Met veel enthousiasme en 
spetterende thema-ideeën heeft dit 
drietal vorm gegeven aan de Q-hike. 
Sinds een aantal jaren heeft deze hike 
zelfs zijn eigen hyves-pagina (q-hikes.
hyves.nl), waar je alle thema-ideeën 
en Q-fans terug kunt vinden. Bart 
stond vanaf 1999 aan de wieg van deze, 
toen nog nieuwe, hike. In de afgelopen 
jaren zijn daar anderen weggegaan, 
maar ook weer bijgekomen. Zo, 
kwam Margriet in 2008 het team 
versterken, waar ze eerder (vanaf 
2004) onderdeel had uitgemaakt 
van het C-team. Tot slot nemen we 
afscheid van Nynke die vanaf 2005 
hikeleiding is geweest bij de Q-hike.

Namens al le deelnemers en 
posthouders: BEDANKT!

C-Team
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