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Wist je dat... 
-  Sommige mensen van Fraeylema  
 vrijdagnacht veel te veel lawaai hebben  
 gemaakt in de slaapzaal? 
-  Je nu ook grappige gebeurtenissen  
 via Twitter aan de krant kan doorgeven?  
 Gewoon ff #stanleystam ervoor zetten
-  Het  ‘s nachts gevroren heeft? 
- De DJ van de feesttent aan verzoek 
 nummertjes doet?
-  Renske van de Stanleystam haar  
 gelukspoppetje kwijt is?
-  Jeewee van het C-team thuis heeft  
 geslapen?
-  Dit kwam omdat hij natte voeten had?

De opening
Zoals  gepland begon de opening 
van deze jubileum NHW om kwart 
over 7, zodat de hikers die iets te laat 
waren deze opening ook nog mee 
konden maken. Dit jaar is alweer de 50e 
NHW.Daarom heeft de leiding van de  
verschillende hikes erg hun best gedaan 
om extra leuke thema’s te bedenken. Na 
de algemene opening was het de beurt 
aan de hikeleiding om zichzelf en hun 
hikes te introduceren. De A-hike gaat 
dit jaar met Willy Wonka naar de choco-
ladefabriek. De B-hike gaat met Mega 
Mindy op pad om te bewijzen dat zij 
ook superhelden kunnen worden. Als 
dit niet lukt kunnen zij altijd nog de 
hulp inroepen van de detectives van de 
C-hike. De F-hike maakt er speciaal voor 
het 50 jarig bestaan van de NHW een 
groot feest van, wat ook voor Asterix 
en Obelix geen probleem moet zijn. De 
Polizei van de Q-hike zal dit weekend 
Top Gear van de Z-hike nauwlettend 
in de gaten houden. Al met al belooft 
het dus weer een feestelijk kamp te 
worden.

Sorry Rowan
Lieve Rowan van de Woudlopers Kipling, 
sorry! Geen sarcasme meer, hoe leuk het 
ook is! Je weet wel waarom dit is hé? 
Zijn we nu weer vriendjes? Tessa van de 
Stanley Stam.

Terugblik
Vorig jaar was er een flink drama bij de familie Flintstone in Ellertshaar.  
Huisdier Dino had namelijk dinobaby’s gekregen. Maar na een middagdutje bleek 
dat de baby’s verdwenen waren. Gelukkig waren de A-hikers aanwezig om de 
familie Flintstone te helpen. Na een zoektocht met flink wat obstakels is het ze  
uiteindelijk gelukt om de dino baby’s veilig terug te krijgen in hun nest. Bij 
de B-hike was het de Banaan die in het middelpunt stond. Een weekend lang 
konden de bananenliefhebbers helemaal losgaan, op weg naar het befaamde  
bananeneiland. Kleine uitvinders mochten tijdens de C-hike op zoek naar het beste 
idee van de NHW. Het is ze uiteindelijk niet gelukt om te bepalen welk idee het beste 
was, dus alle toekomstige hooggeleerden mochten zich een winnaar noemen. 
Bij de D-hike werd een zoektocht gehouden naar een nieuwe Robin Hood. Door  
middel van routetechnieken, fysieke tests en mentale uitputtingsslagen werd het 
al gauw duidelijk dat geen van de hikers van opgeven wist. De F-hikers waren net 
zoals de A-hikers op een heuse quest! Onze roze flexibele vriend Barbapapa was 
verdwenen. In een Sibirisch strafkamp werd hij gelukkig terug gevonden, waarna 
hij weer veilig thuis is gebracht. Alle gangstah’s  en smati’s konden helemaal  
zichzelf zijn tijdens de G-hike. Met de blingbling om hun nek en dikke patta’s aan 
de voeten, hebben zij heel spang de hike afgelegd. De GPS hike was wat serieuzer. 
Zonder gerommel met kompassen en doorweekte kaarten, konden de 18 plussers 
met behulp van een GPS de weg vinden. Hoewel het weer niet erg mee zat, was 
het uiteindelijk toch een erg geslaagd NHW!

Voorwoord
De 50ste NHW is van start gegaan. 
A l l e  h i k e s  z i j n  o n d e r we g  e n  d e  
opbouwploeg hangt tussen de bomen 
om de meest fantastische trappersbaan 
ooit te fabriceren. De keukenlieden 
hangen boven de potten en pannen om  
zichzelf op culinair niveau wederom te  
overtreffen. De krant typt en schrijft zich 
de vingers blauw en de bar ontkurkt 
voor alle posthouders en stafleden een 
natje en een droogje. Alles is precies 
zoals het altijd is. Toch is er het één en 
ander veranderd. Binnen het C-team 
hebben we afscheid moeten nemen 
van Andre Hundt en Hilde Hettinga, 
beiden al actief sinds 2004. Een paar  
nieuwe, maar toch vertrouwde gezichten,  
kunnen worden verwelkomd. Zo is het 
penningmeesterschap overgenomen 
door Edwin Wietzes. Ook hebben wij 
dit jaar voor het eerst een functie die 
zich nog niet eerder bij het C-team 
heeft voorgedaan. Er is een zoge -
heten snuffelstage. De eerste die op 
deze stage is, is Nienke Pol. Wij hopen 
dat deze stage bevalt zodat we haar  
volgend jaar als aanvulling bij dit team 
zien. Natuurlijk hopen wij dat alles deze 
NHW op rolletjes zal verlopen. Samen 
met de inzet  van iedereen kunnen 
wij dit 50ste NHW te Bakkeveen heel  
succesvol en gezellig maken. Uiteraard 
ook dankzij de medewerking van de 
eigenaar van de “Harmsdobbe”, Staats-
bosbeheer en de vele eigenaren van 
de overnachtingsterreinen. Ook kan 
deze NHW logischerwijs niet zonder 
al le  hikeleiding,  subk ampleiding,  
opbouwploegen, bar, krant, koks en 
posthouders. En natuurlijk niet  te 
vergeten de deelnemers! Want daar 
doen wij het uiteindelijk allemaal voor. 
Namens het C-team: BEDANKT! 
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Iets verloren?
Het kan iedereen overkomen; je verliest 
je portemonnee met je geluksmuntje, 
het zakmes dat je van je grootvader 
cadeau hebt gekregen of een kle-
dingstuk.  Dit is natuurlijk allemaal 
heel vervelend, maar er wordt gelukkig  

Poolkamp
Niet iedereen zal dit misschien weten, 
maar na de NHW is er in december 
nog het Poolkamp. Deze hike wordt 
jaarlijks georganiseerd voor de bikkels 
die zich niet laten afschrikken door  
winterse taferelen. Dit jaar zal het kamp in  
Appelscha worden gehouden, in het 
laatste weekend voor de kerstdagen van 
17 t/m 19 december. Je kunt kiezen uit 
een 6-tal verschillende hikes. Deelname 
is voor de scouts tussen de 10 en 17 jaar. 
Opgeven voor dit koude event kan tot 5 
december op www.poolkamp.nl. 

De keuken wordt altijd  bemand  door een vast kookteam. Aan het hoofd staan 
Saskia en Jorn. Zij zijn de koks die altijd de heerlijke maaltijden verzorgen. Saskia 
is nu 14 jaar actief in de keuken en Jorn doet het al 20 jaar! Op 18-jarige leeftijd 
is hij er ingerold als hulpje en heeft het bewind na een tijdje overgenomen. 
Toen hij Saskia leerde kennen, werden ze met de jaren een topteam.  En heus 
niet alleen in de keuken. De taakverdeling is ook heel duidelijk. Saskia doet 
alle voorbereidingen en Jorn zorgt er voor dat al het materiaal aanwezig is. De 
leukste maaltijd die zij ooit voor ons bereid hebben, was in 2006 de Chinese  
rijsttafel. Wat het met name leuk maakte, was dat ze alles zelf gemaakt hadden. 
De grootste uitdaging was op een Poolkamp (want dit verzorgen zij ook) de  
k leiaardappelen.  Ze hadden toen goedkope aardappelen bij  een boer  
kunnen kopen, maar deze aardappelen bleken onder de k leik lonten te  
zitten. Wat bij iedereen het meest in de smaak valt, is toch de wrap gevuld 
met chili con carne en monchou-saus. Het allerleukste vindt Jorn dat het 
ieder jaar aanvoelt als een soort reünie.  De kookploeg bestaat uit leden 
van verschillende scoutinggroepen en op NHW ziet men elkaar weer terug. 
Het is altijd eerst even bijkletsen om vervolgens hard aan de slag te gaan.  
Omdat het dit jaar een feest is, hebben ze ook een feestelijke maaltijd in petto.  Voor 230  
personen maken ze Boeuf Bourguigno met aardappelpuree en rode kool. Als toetje 
zijn er vruchtjes met slagroom. Je zou er bijna je vingers bij opeten! Zondag is er 
tevens voor  iedereen een overheerlijk broodje hamburger. Eet smakelijk!

Cultuur snuiven
Natuurlijk is Bakkeveen nogal een uit-
gestorven plaatsje en levert Wikipedia 
bijna geen hits op. Toch zijn er enkele 
bezienswaardigheden! Dus heb je zin om 
wat cultuur mee te pakken? Hier de top 3! 
1) De Belvedere is een uitkijktoren nabij  
 de duinen welke een prachtig uitzicht  
 geeft over het natuurgebied. De  
 Belvedere is maar liefst 23 meter hoog. 
2) In de berm van de Duerswâldmer- 
 weideweg tussen Bakkeveen en  
 Wijnjewoude ligt even voorbij de  
 Beakendijk een mysterieus kruis  
 v e r s c h o l e n .  H e t  h e r d e n k i n g s - 
 monument van gele steentjes, in de  
 volksmond “poepekrus” geheten (echt  
 waar...), is geplaatst op de plek waar  
 vroeger de jeugdige Niels Hanneke- 
 maaier uit Nedersaksen is vermoord.
3) Last but not least is er nog de slotplaats,  
 een 18e eeuwse landgoedwoning  
 achter het voormalige slot  “Het  
 Blauhûs”. Leuk feitje: de hal van het huis  
 en de tegenover gelegen zichtlaan zijn  
 exact georiënteerd op de Martinitoren  
 in Groningen!

De keuken

altijd veel teruggevonden. Mocht je 
toch nog iets kwijt zijn, dan kun je het 
weekend na NHW op www.nhw.nl een 
kijkje nemen of jouw spullen er bij 
zitten. Via het contactformulier kun 
je vertellen wat je bent verloren. Alle 
gevonden spullen worden namelijk 
bewaard en zullen naar jou terug 
worden gestuurd als je daar om vraagt. 
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Wonka  chocolade
Routetechnieken
Na de opening van de NHW gaan de Oem-
paloempa’s van de A-hike bezig met de voor-
bereidingen voor de tocht van morgen. De 
routetechnieken worden uitgebreid onder 
de loep genomen. De strippenkaartroute 
is voor Tim (11), Luuk (10) en Marjolein (11) 
van scoutinggroep de Struners uit Stedum 
wel bekend. Het kompasschieten is voor 
sommigen echter wel nieuw. Ze hebben 
het alle drie heel erg leuk en hebben ook 
erg veel zin in morgen. Wel vinden ze het 
jammer dat het zo koud is. Zelf wandelen 
ze thuis ook veel, dus gaan ze vol goede 
moed voor de overwinning. Jorn (10), Gijs 
(12) en Jeroen (12) van de Biezenhutters 
uit Oosterwolde hebben het beste middel 
tegen de kou gevonden, namelijk warme 
chocolademelk! Helaas is Jeroen zijn sokken 
vergeten, maar die kan hij vast wel van Jorn 
lenen. Jorn heeft namelijk 10 paar sokken 
bij zich omdat hij vorig jaar te weinig sok-
ken mee had. De jongens vonden de uitleg 
van de routetechnieken niet zo leuk, omdat 
het wel wat op school leek. Maar gelukkig 
wisten zij alles al.

Verdwaald?
Dit jaar is de A-hike extra moeilijk.  Bijna alle Oempaloempa’s zijn al een keer verdwaald. 
Dit is wel een beetje een probleem want de nieuwe eigenaar van de chocoladefabriek 
moet de weg wel goed kennen. Willy Wonka is hier een beetje van geschrokken dus 
hij wil de sleutel van de chocoladefabriek voorlopig nog niet weggeven. Gelukkig kun-
nen de Oempaloempa’s wel goed klimmen en klauteren over een apenbrug en ook is 
buikschuiven geen probleem. Ook de Willy Wonkapuzzel gaat de meesten goed af. Hier 
krijgen de kleine mannetjes en vrouwtjes wel honger van. Gelukkig is er in de grote hal 
van de chocoladefabriek een groot feest met veel lekkernijen uit de fabriek van Willy. 
Hier knappen de meesten weer van op. Bij de vierde post blijkt dat kompasschieten 
best moeilijk is. Hier moet nog goed op geoefend worden. Gelukkig zijn onze kleine 
vrienden wel goed in het oplossen van raadsels en zo komen alle Oempaloempa’s weer 
veilig aan op het kampterrein. Zo blijkt dat met een beetje oefening de meesten de 
weg door die grote fabriek nog heel aardig kunnen vinden.

Alleen snoepgoed!
 
Een van de kinderen van de A-hike heeft 
een leeg blikje bier op straat gevonden. 
Het blikje is van een bekend Nederlands 
biermerk maar is afkomstig uit Zweden. 
Willy Wonka wil alleen geen bier of andere 
alcoholische dranken in zijn fabriek zien! 
In de fabriek mag alleen zoetigheid gezien 
worden. Het jongetjes zal dus (als hij kans 
wil maken op het gouden kaartje en de 
fabriek mag bezoeken) het blikje weg 
moeten gooien.

Het verhaal…
Sjakie Stevens is een arm jongetje. Hij woont samen met zijn grootouders, vader en moeder 
in een klein huisje in dezelfde stad als de beroemde Willy Wonka. Willy Wonka heeft een 
grote chocoladefabriek en hij is de beste producent ter wereld van snoep en chocolade. Hij 
maakt ijs dat nooit smelt, kauwgom dat nooit zijn smaak verliest en een snoepbal die nooit 
kleiner wordt. Al jaren is de fabriek gesloten en Wonka is onzichtbaar. Op een dag wordt 
een wedstrijd gepresenteerd: In vijf chocoladerepen zitten toegangstickets verstopt. Sjakie 
is erg arm maar als hij op straat een tientje vindt, koopt hij een reep. Wat een wonder: 
Sjakie heeft een toegangskaart gevonden! Samen met vier andere kinderen mag hij de 
fabriek bezoeken. Het is de dag van zijn leven. Wonka heeft een compleet snoeplandschap 
aangelegd in zijn fabriek. Er stroomt zelfs een rivier van chocolade! Hierin wordt een van de 
vijf kinderen meegesleurd dus dan zijn er nog vier deelnemers over. In de fabriek gebeuren 
de meest gekke dingen. Violet Beauderest, deelneemster 3, neemt een driegangen 
kauwgompje en moet naar huis omdat ze opzwelt als een blauwe bes. Veruca Peper 
is een verwend nest dat door haar eigen toedoen verdwijnt in de koker voor afgedankte 
eieren. Joris Teevee is verslaafd aan tv kijken en wordt door een van Wonka’s uitvindingen 
een heel klein jongetje. Sjakie blijft als enige over en Willy Wonka onthult de reden van de 
wedstrijd: Hij zoekt een opvolger en Sjakie is de gelukkige. Hij en zijn arme familie mogen 
in de fabriek komen wonen en zij zullen nooit meer honger lijden. Hoera!

Opening
Dames en heren, ik presenteer u Willy 
Wonka! Willy Wonka is eigenaar van de 
chocoladefabriek waar de bekende Willy 
Wonkarepen worden geproduceerd. Willy 
Wonka is helemaal klaar met het werk en 
wil met pensioen, hij is immers al schatrijk! 
Willy Wonka is daarom op zoek naar 
een opvolger voor zijn fabriek. Om Willy 
Wonka’s opvolger te worden moet je er 
wel wat voor doen! Willy Wonka heeft één 
gouden ticket verstopt in een van de mil-
joenen Wonkarepen. De opdracht is dus 
simpel: Vindt de gouden ticket! Kinders, 
Willy Wonka hoopt dat iemand de gouden 
ticket vindt. Willy Wonka wenst jullie allen 
veel succes!

Tim vertelt 
Tim (koppel A9) van de Struners uit Stedum 
is samen met zijn medehiker aardig wat 
keren verdwaald tijdens deze NHW. Geluk-
kig komen zij met gezond verstand toch 
elke keer weer op de goede weg terug. De 
Struners zijn een kersverse Scoutinggroep. 
In december mogen zij hun 3-jarig jubi-
leum vieren. Maak er een leuk feestje van!
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Wonka  chocolade

Hikeleiding!
Twee jongens van de Fraeylema vinden 
hun hikeleiding heel erg aardig. Daar 
is de leiding van de A-hike heel erg blij 
mee. Maar hoe doet die leiding dat toch? 
Ze zijn gewoon dol op kinderen en dat 
merken de kinderen ook weer! Maar het 
ligt ook aan de kinderen zelf. Wanneer 
je aardig bent tegen je (hike)leiding en 
je je best doet, is de (hike)leiding vaak 
automatisch ook heel aardig voor jou. 
Dus hierbij een tip voor iedereen die 
zijn of haar hikeleiding niet zo tof vindt: 
wees gewoon heel aardig tegen je hike-
leiding en doe vooral ook goed je best! 
In het verleden behaalde resultaten 
bieden overigens geen garantie voor 
de toekomst… 

Wist je dat…
- Martijn (groepje A2) zijn fotocamera  
 kwijt is?
- wanneer je deze vindt, Martijn héél blij  
 met je is?

Wat kruipt daar door ’t struikgewas?
 
Alle chocolade liefhebbertjes worden tesamen geroepen voor een spannend  
smokkelspel in het donkere bos van Bakkeveen. Nadat de veiligheidsvestjes, die door-
gaans veeeel te groot zijn voor de kleine snoepjes, op de juiste manier zijn aangetrokken, 
gaan ze op pad. Met alleen de zwak lichtgevende zaklampen begeven de dappere  
hikers zich in onbekend gebied. In het donker lijkt alles anders, klinkt alles anders en ruikt 
alles anders. Een zacht geritsel klinkt van de bomen, de maïsvelden lijken gedaantes 
te worden, een uil laat zich horen. De meeste nekhaartjes van de hikers staan recht 
overeind, en dan is het spel nog niet eens begonnen! Na de uitleg van de posthouders 
mogen de bonbonnetjes het bos in. Wanneer de leiding zegt dat de zaklampen mee 
mogen, wordt dit met stille zuchten dankbaar in acht genomen. Het is lastig om het 
smokkelspel in deze duisternis te spelen. Desalniettemin is het een geslaagde en 
vooral erg spannende activiteit. Na een lange dag hiken, zware posten en ook nog een 
avondspel kunnen de A-hikers uitgeblust en voldaan de tenten opzoeken.

Telefoon kwijt
Wat er nou toch is overkomen bij een van de kinderen bij de A-hike! Ewout Zand-
huis van de Duco van Martena groep uit Leeuwarden vond het erg spannend om 
op een stapel boomstammen te gaan spelen. Hij pakt zijn telefoon om te kijken hoe 
laat het is. Uiteraard valt zijn telefoon en verdwijnt deze tussen de boomstammen! 
Maar toen kwam Mega Toby ze te hulp schieten. Mega Toby probeerde een boom-
stam op te tillen, maar helaas lukte dit niet. Gelukkig kwam toen Mega Mindy hem 
te hulp. Samen probeerden ze de boomstam te verplaatsen om zo de telefoon te  
kunnen pakken. De jongen is nu dolgelukkig omdat hij zijn telefoon weer  terug  heeft.  
En zo redden Mega Mindy en Mega Toby weer eens de dag! 

Krachtvoer
Als alle kandidaten die meedoen voor 
de nieuwe Mega Mindy en Mega Toby 
na een vermoeiende dag terugkomen 
is het tijd om eten te maken. Het is als 
superheld erg belangrijk om goed voor 
jezelf te zorgen. Het kan namelijk op elk 
moment van de dag gebeuren dat je het 
moet opnemen tegen super schurken en 
andere gevaarlijke vijanden. Zo gezegd, zo 
gedaan. Binnen een mum van tijd worden 
er allerlei lekkere gerechten gegeten. Zo 
is er bijvoorbeeld boerenkool met worst, 
pannenkoeken, snert en kippensoep. 
Maar toch blijkt macaroni de favoriet van 
de meeste superhelden. Echt makkelijk 
om dit klaar te maken is het niet, maar 
koppel A11 van Duco van Martena uit 
Leeuwarden heeft het echt helemaal 
zelf bereid. Wil je weten hoe het moet, 
schroom dan niet en durf het te vragen.
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Mega mindy
Mega smokkelspel
Mega Mindy en Mega Toby zijn op zoek 
naar een hulpje die goed moet zijn 
in smokkelen. Om dit te controleren 
moeten de hikers zich door middel van 
een test bewijzen. De superhelden in 
wording moeten voor deze test muntjes 
smokkelen door het bos en tegelijkertijd 
voorkomen dat ze getikt worden. Als de 
toekomstige helden en heldinnen getikt 
worden, moeten zij hun muntjes weer 
inleveren. Om het extra moeilijk te maken 
heeft Mindy gekozen voor een terrein met 
veel obstakels, zoals kuilen en stronken. 
Om te voorkomen dat ze getikt worden, 
besluiten veel helden langs de bosrand te 
lopen. Het duurt echter niet lang voor de 
tikkers dit doorhadden en de helden weer 
een andere tactiek moeten bedenken. 
Deze keer besloten ze stilletjes door het 
bos te sneaken. Helaas voor de helden 
werpt deze tactiek ook zijn vruchten niet 
af. Uiteindelijk heeft Mega Mindy besluiten 
om de hikers te helpen door de tikkers 
aan de kant te duwen. Hierdoor wordt 
duidelijk dat het niet om een wedstrijd 
gaat, maar gewoon om het plezier. 

Wist je dat...
- Een groepje van de Struners uit Stedum 
 te laat zijn aangekomen op NHW?
- zij daardoor hun tent moesten  
  opzetten in het donker?
- twee meiden van de Droste groep in  
 één tent slapen?
- Maarten ’s ochtends niet uit zijn tent  
 wil komen?
- de leiding hem uit de tent heeft   
 gesleept?
- hij als laatste weg ging, maar als eerste  
 bij post 2 aankwam?
- dit heel knap is, omdat meer dan de  
 helft van de deelnemers deze post  
 niet heeft gevonden?
- de hikeleiding een cd heeft met alleen  
 maar Mega Mindy liedjes?
- ze de cd de hele dag op hebben staan?
- ze de liedjes eigenlijk helemaal niet  
 leuk vinden maar toch de teksten uit  
 hun hoofd kennen?

Calamiteitenboekje
Wat is dit nou weer? Is de hikeleiding van 
de B-hike hun calamiteitenboekje verloren? 
Dit is zeker een ernstige calamiteit! De 
hikeleiding is nog op zoek gegaan naar 
het boekje, maar zij konden deze helaas 
niet terugvinden. Hopelijk vinden ze het 
boekje nog terug.

Mega wie!?
Voor de leken onder ons: Mega Mindy is 
een Vlaamse superheldenserie. De eerste 
aflevering werd uitgezonden op  VRT-
jeugdnet Ketnet op 29 oktober 2006. 
De serie is gemaakt door studio 100. 
Sinds 2 mei 2007 wordt Mega Mindy ook 
door de Nederlandse TROS uitgezonden. 
Mieke Fonkel en Toby zijn agenten 
op het politiebureau in het dorp van 
commissaris Migrain. Mieke heeft in 
het geheim echter een alter ego, Mega 
Mindy genaamd. Mieke is een verlegen 
meisje. De commissaris maakt hier dan 
soms ook misbruik van. Mieke is stiekem 
verliefd op Toby, maar durft dit niet te 
vertellen. Het frustrerende is nu dat Toby 
juist verliefd is op haar alter ego Mega 
Mindy! Mega Mindy brengt alles altijd tot 
een goed einde. Daarom is ze immers een 
superheldin!

Superheldenles
Mega Mindy en Mega Toby zijn hard op zoek 
naar vervangers omdat zij zelf al een beetje 
oud beginnen te worden. Daarom moeten 
alle Mindy’s en Toby’s in opleiding al vroeg 
hun tent uit. Het heeft licht gevroren en de 
tenten kraken letterlijk van de kou. Sommige 
tenten zijn zelfs aan de binnenkant bevroren! 
Nadat iedereen goed wakker is geworden, 
gaan de groepjes op pad. Om te bewijzen 
dat de kandidaten echte superhelden kunnen 
worden, moeten zij een heus Mega Mindylied 
zingen. Dit is niet zo moeilijk. Het is lastiger 
om de volgende post te vinden en dus 
verdwalen er vier groepjes… Als zij rustig 
in een weiland zitten te eten krijgen ze 
het aan de stok met een boze boer. Hij is 
bang dat de superhelden zijn land willen 
overnemen. Nauwelijks van de schrik 
bekomen vinden onze nog niet zo dappere 
helden de volgende post. Hier moeten ze 
geblinddoekt raden wat voor voorwerpen 
er aan een touw in het bos hangen. Nu hebben 
de Mindy’s en Toby’s de smaak echt te pakken 
en lopen zij snel verder. Helaas vinden niet 
alle groepjes de post waar zij een lekker 
eitje kunnen bakken. De laatste post is 
wel weer druk bezocht. Hier moeten de 
superhelden in opleiding een rekenpuzzel 
oplossen. Hierna spoeden de superhelden 
zich naar het overnachtingsterrein. Moe en 
hongerig komt iedereen aan. Snel de tent 
opzetten, eten en dan naar bed voor een 
welverdiende nachtrust.

Vervanging
Net als iedereen wordt ook Mega Mindy een dagje ouder…en dikker! Ze trekt het 
allemaal niet zo gemakkelijk meer: haar zicht wordt minder en ze heeft pijntjes in haar 
gewrichten. Op zich niet zo raar. Ze weegt zeker 50 kilo, meer dan toen ze aan haar 
zware taak begon. Verder zijn de haartjes op haar bovenlip hard en grijs en opa Fonkel 
klaagt er al een tijdje over. “Ga het eens harsen!” mopperde hij laatst nog. Maar dat durft 
Mindy niet. “Dat lijkt me zo pijnlijk” piept ze. Maar ook haar vriendje Toby heeft zijn 
beste tijd al gehad. Zijn buik begint al over zijn riem te hangen en hij kan met moeite 
zien hoe het er daar onder uitziet. En ook de kwabjes onder z’n armen zijn al een tijdje 
niet meer te verbergen. Hoe strak zijn pak ook zit, het hangt er allemaal wat slapjes 
bij. Opa en oma Fonkel noemen hem daarom al een tijdje Mega Chubby. Je begrijpt 
dat het daarom noodzakelijk is om wat vers bloed aan het team toe te voegen en zo 
het spreekwoordelijke stokje over te dragen. Dit weekend moet er besloten worden 
wie hun team mag komen versterken want zo kan het echt niet langer. Dat moeten 
natuurlijk de sterkste, slimste, handigste en mooiste superhelden zijn. Daarom worden 
de hikers48 uur lang aan allerlei vuurproeven onderworpen. Hierbij moet je denken 
aan vermommingen, trappersbanen, kanoën, blind spoorlopen, kussengevechten, 
eigenlijk te veel om op te noemen. Dit weekend zal dus zwaar worden en zo hoort het 
ook, want het team heeft wel echt sterke superhelden nodig.
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Mega mindy
Goed Materiaal
Dat goed materiaal op een hike met deze 
(nachtelijke) temperaturen het halve werk 
is, hebben Maarten Fidder en Laurence 
Scheephol van Drostengroep Coevorden 
gemerkt. Zij zijn volgens ons de enige, 
van wie nu met de hike mee doen, die het 
niet koud hebben gehad deze afgelopen 
nachten. Echt? Ja echt! Wat wel jammer is, 
is dat de tas van Laurence eigenlijk te groot 
is. Hierdoor heeft hij erg veel pijn aan zijn 
schouders. Ook heeft hij pijn in zijn voet 
omdat hij bij een spel over de kop is gegaan 
en zich flink bezeerd heeft. Daardoor hebben 
zij erg vaak moeten stoppen en waren ze pas 
om 20:00 uur op het overnachtingsterrein. 
Ze hebben de tent vlug opgezet en daarna 
nog wat  te eten gemaakt. Uiteindelijk 
hebben ze heerlijke pannenkoeken met 
knakworsten gegeten.

Postduiven instinkt
Stedum heeft sinds 3 jaar ook een 
scoutinggroep, genaamd de Struners. Het 
is een redelijk fanatieke groep, want ook dit 
jaar lopen enkele leden mee met de NHW. 
Toch heeft de leiding daar nog veel te doen. 
Thom en Ron zijn vandaag vaak verkeerd 
gelopen. Dit kwam volgens Thom doordat 
hun postduiven instinkt niet heel optimaal 
was. We zijn erg benieuwd hoe de leiding 
van de Struners hun jeugdleden hebben 
voorbereid op dit kamp. Voor Thom en Ron 
is het de eerste keer dat ze meedoen aan de 
NHW. Thom gaat volgend jaar zeker weer 
meelopen. Welke hike hij dan gaat doen, 
weet hij echter nog niet, maar hij heeft nog 
een heel jaar om hierover na te denken. 
Ook de leiding zal hem iets beter kunnen 
voorbereiden. Postduiven? Daar werken we 
toch al jaren niet meer mee!

Reporter gefopt!
Toby heeft reporter Pauline even mooi bij de 
neus genomen! Hij heeft haar namelijk wijs-
gemaakt dat er een subkampvergadering zou 
zijn. Hebben ze dit niet alleen op NPK Pauline? 
Maar goed. Om te weten te komen hoe laat en 
waar kreeg Pauline een telefoonnummer van 
Joost. Joost zou het zogenaamd wel weten. 
Acuut belt zij hem op en krijgt Toby aan de 
telefoon. Nee, Joost is ergens anders. Daarom 
moet ze Daniel maar bellen. De telefoon van 
Daniel wordt door Mindy opgenomen en nee 
Daniel is daar ook niet. Nu is Pauline ten einde 
raad. Hoe moet zij nu in godsnaam te weten 
komen waar deze belangrijke vergadering is!? 
Uiteindelijk wordt zij uit de droom geholpen 
en hebben Toby en Mindy toch maar gezegd 
dat er helemaal geen vergadering is.

Oliebollen
Dat er leuke en minder leuke boeren zijn 
hebben Paulien, Marjet, Anne en Floor 
van Pagista uit Stadskanaal ondervonden. 
Eerder in de krant staat het verhaal over 
de boze boer welke hen samen met hikers 
van onder andere de Struners uit Stedum 
van zijn land afjoeg. Maar de boeren 
familie waar zij nu overnachten is juist 
weer heel erg lief. Ze mogen daar naar 
de wc en het is daar lekker warm binnen, 
hetgeen geen overbodige luxe is met deze 
ijzingwekkende kou. ’s Avonds hebben de 
dames zelfs nog oliebollen meegenomen. 
Dat is lekker bij het kampvuurtje. Maar 
helaas, de oliebollen zijn bevroren! Is dat 
even pech zeg!

Super!
Ook op zondag is  het weer vroeg 
opstaan voor de superhelden in spé. 
Want echte helden slapen nooit uit. Na 
een ontbijt vol granen en melk gaan 
de superhelden op zoek naar de eerste 
opdracht. Het begint al goed met een 
levensgevaarlijke touwbrug over een 
woest stromende rivier. Dit is voor onze 
superhelden natuurlijk geen probleem. 
Hierna wordt de stri jdvaardigheid 
getest in een oefenring. Gewapend 
met een kussen moeten ze Mega Mindy 
laten zien wat ze waard zijn. Het kwaad 
in de wereld moet immers kundig 
bestreden worden. Na deze dappere 
strijd worden ze vervolgens ook mentaal 
uitgedaagd. Deze breinbreker is zo pittig, 
dat het merendeel van de superhelden 
hier bijna strandt. Maar een echte 
superheld geeft nooit op, en gaat net 
zo lang door totdat de klus geklaard 
is. Omdat superhelden zich niet alleen 
g o e d  ove r  h e t  l a n d  m o e t  k u n n e n
begeven, worden ze ook op hun zeevaardig-
heid getest. In een speciaal soort boot, 
uitgevonden door Opa Fonkel, worden  
zij te water gelaten. Dit rare, lange ding, 
lijkend op een uitgeholde boom, zit 
vol met technische snufjes. Zo zijn er 
vreemde ronde lussen gemonteerd aan 
deze boom waar vervolgens “peddels” 
door heen gestoken moeten worden. 
Door daar een draaiende beweging 
aan te geven, kunnen zij zich voort-
bewegen over het water.  Na deze 
energieverslindende proef is het tijd 
om op te laden. Het krachtvoer wordt 
aangesleept om de superhelden weer 
op krachten te brengen. Dit is nodig, 
omdat de laatste proef een bijzonder 
zware is. Er moet namelijk geklauterd 
en geklommen worden. Touwen zijn 
gespannen met daartussen banden en 
zijlen. Obstakels die één voor één over-
wonnen moeten worden. Een pittige 
uitdaging! Na deze laatste beproeving 
hebben Mega Mindy en Mega Toby 
genoeg gezien om een waardige 
opvolger te kunnen kiezen.
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het nhw mystery
Eerste strijd
De strijd om de nieuwe assistent van  
Sherlock Holmes te worden, barst los 
op de frisse vrijdagavond. De koppels 
en troppels gaan op jacht om de juiste 
dader aan de correcte plaats-delicten te  
koppelen en daar het passende moord-
wapen bij te vinden. Na enkele spannende 
minuten wordt de strijd al tijdelijk gestaakt 
wegens het verstoren van de plaats-delicten  
door een loslopende boswachter. Na 
het vertrek van de boswachter wordt de 
strijd weer hervat, wat zorgt voor veel 
spanning en sensatie. Na een poosje mag 
groepje C03 zich winnaar van het eerste 
spel noemen. Dit groepje, bestaande uit 
Jan, Thiemen, Immanuël en Leron van de 
Biezenhutters Oosterwolde, heeft dus 
de eerste stap gezet om assistent van  
Sherlock Holmes te worden.

Trappersbaan
Tijdens de hike worden de koppels en 
troppels, zich onbewust van de zware 
taak die hen te wachten staat, hartelijk 
verwelkomd bij post 2. Een fantastische 
trappersbaan hangt voor hen diep in de 
bossen van Bakkeveen verscholen. Het 
doel: de aankomende detectives testen 
op hun uithoudingsvermogen om ze zo 
klaar te stomen voor het zware werk wat 
op hen af gaat komen wanneer zij deze 
strijd winnen. Terwijl de koppels en trop-
pels zwoegend over de baan klimmen, 
staan de mannen van Survival Bakkeveen 
lachend toe te kijken. In juli hebben ze dit 
bedrijf opgericht en nu al hebben ze 15 
leden en een lading scouts die met plezier 
over hun prachtige baan klimmen. Om de 
baan te beschermen tegen de hangjeugd 
van Bakkeveen, wordt de baan ’s avonds 
en ’s nachts hoog in de bomen gehesen. 
Overdag kan hij dan weer mooi gebruikt 
worden door de leden van Survival  
Bakkeveen, of wie weet wel door een 
volgende groep aankomende detectives!

Wie de schoen past...
 
Na een goede nachtrust staan zaterdagochtend alle koppels en troppels te trappe-
len van enthousiasme om weer op pad te gaan. Na een kleine wandeling door een 
stukje bos en langs een stukje duin van het pittoreske Bakkeveen, komen de groepjes  
detectives in wording aan bij de eerste post. Daar worden ze direct getest op hun creatieve  
capaciteiten. Wie kan er de mooiste en dus de beste, gipsen voetafdruk fabriceren? Bij 
een misdaad in het Bakkeveense bos is namelijk alleen een schoenafdruk gevonden. Om 
te weten te komen van wie deze afdruk is, is het strikt noodzakelijk dat er een gipsen 
mal gemaakt wordt. Vol enthousiasme gaan de deelnemers aan het werk. Hopelijk zit 
er een goede bij, zodat Sherlock Holmes deze kan gebruiken. 

Beetje dom?
 
De hikeleiding van de C-hike heeft de 
tocht heel goed voorbereid. Alle posten 
waren origineel en goed uitgewerkt. 
Helaas waren ze één puntje vergeten 
waar ze geen invloed op hadden. Nameli-
jk het weer! Bij post 1 moeten de Sherlock-
homies een gipsafdruk maken. Ze mogen 
deze afdruk natuurlijk als aandenken 
mee naar huis nemen. Helaas heeft de 
hikeleiding niet gedacht aan het feit dat 
het ’s nachts vriest. Gips droogt niet onder 
een temperatuur van 5 graden Celsius. 
Oftewel: beetje dom, beetje jammer?

Letter waar ben je?
Bij post 3 moeten de Sherlockhomies 
een raadsel oplossen. Nadat ze via 
een prachtig meer bij een uitkijktoren 
komen, moeten de Sherlockhomies 
zoeken naar een aantal letters. De let-
ters kunnen ze vinden bij de bomen, 
die ze met een kompas moeten vinden. 
Na deze pittige uitdaging komen de  
hikers uit op het woord “kompas” als ze 
alle letters op de juiste plaats weten te 
zetten. Gelukkig kunnen alle Sherlock-
homies met een voldaan gevoel naar de 
volgende uitdaging, want iedereen wist 
deze test met vlag en wimpel  te doorstaan.

Natte voeten?
Bij post 4 is het een natte bende: de toe-
komstige detectives moeten het kanaal 
overvaren om de route te kunnen vervolgen. 
Halverwege het kanaal ligt namelijk de kaart 
op de bodem. Betekent dit dat iemand deze 
moet gaan opduiken? Nee hoor! De leiding 
heeft heel handig een fles aan de kaart 
gebonden, waardoor de hikers in principe 
helemaal droog over kunnen komen. Of hen 
dit ook allemaal lukt, is nog maar de vraag…

Wie de schoen past: part 2 
Na een lange dag lopen, komen de koppels en troppels aan bij de laatste post. De detectives 
in opleiding zijn in de veronderstelling dat ze daar alleen een in stukjes geknipte kaart weer 
bij elkaar moeten puzzelen, om zo door te kunnen gaan naar hun slaapplaats. Maar, zoals al 
vaker dit weekend,  is niets wat het lijkt in de omgeving van Bakkeveen. Want als ze aankomen 
bij de post, zien ze dat er een lijk is gevonden! Het slachtoffer lijkt te zijn vermoord met een 
tak. De grote vraag is natuurlijk wie deze persoon heeft vermoord. Op de plaats-delict zijn 
allemaal voetsporen te zien, maar er ontbreekt eentje. Hier is namelijk eerder al een gipsen mal 
van gemaakt. Het blijkt een vrouwenschoen te zijn, maar één ding lijkt hier niet te kloppen… 
Welke vrouw in Bakkeveen kan ergens naar toe lopen, om vervolgens weg te vliegen? Ineens 
vallen alle figuurlijke puzzelstukjes op hun plaats. De dader is Mega Mindy!
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Fi Fa Feest
Hell yeah
Het is weer zover, NHW en wel voor de 
50ste keer. Dat moet natuurlijk gevierd 
worden! Vandaar ook het jubileumthema 
50 maal Fi-Fa-Feestweekend. Nou denk 
je misschien, dat is het toch elk jaar in 
oktober? Maar dit jaar is wel een bijzonder 
feestje. Kijk alleen al naar de feestgangers van 
deze hike. Vrijdagavond zijn de F-hikers 
al vroeg op pad gegaan om dit geweldig 
nieuws, feest en de feeststemming in de wijde 
omtrek van Bakkeveen te verkondigen en 
over te brengen. Lieve lezers, veel feest-
plezier dit weekend! En mocht je nog niet 
helemaal in de stemming zijn (wat bij de 
F-hike bijna niet geloofd wordt); kom hier 
dan even sfeer proeven…

Bolderfeest
Koppels F1 en F3 van de Woudlopers Kipling 
en de Vinchum zijn in het bezit van een 
prachtige bolderkar. Deze kar hebben zij 
volgeladen met bagage en een radio annex 
Grolschkrat. Deze feestgangers leuken het 
geheel bij de lunchpost dan ook behoorlijk 
op met de nodige essential mixjes. Wie zegt 
dat je alleen ’s avonds een disco kunt 
hebben? Helaas kunnen deze feestbeesten 
het ruigere terrein niet betreden omdat hun 
fancy bolderkar geen 4-wiel aandrijving heeft.  

Lu-po
Vanaf elf uur kunnen de feestgangers van 
het Fi-Fa-Feestweekend terecht bij de lunch-
post. Om het een beetje makkelijk te maken 
voor deze energieke wandelaars, is de post 
door het eerste koppel geweldig versierd.  
Slingers, ballonnen, en een brood op de weg 
maken het helemaal af. Bij dit feest kunnen de 
feestbeesten genieten van een warm kopje 
tomaten-groentesoep en zelfgesmeerde 
bammetjes. Naast eten valt er nog veel meer 
te doen bij deze post. Enkele voorbeelden 
zijn: je zelf meegebrachte stoel uitklappen 
en genieten van de warme oktoberzon; je 
matje uitrollen en nog wat slaap proberen te 
pakken of proberen je pakje Vifit in de hens 
te steken. Dit probeerde Nils van Stadskanaal, 
maar hij faalt jammerlijk in zijn poging. Wat 
natuurlijk ook de feeststemming bevordert, 
is het relaxte bankje dat neergezet is door 
de vrolijke en gezellige posthouders. Maar 
gedurende het Fi-Fa-Feestweekend wordt er 
natuurlijk niet alleen maar gechilled. Er wordt 
ook lekker gehiked wanneer de polonaise-
koppels weer opgeladen zijn. Veel succes met 
de zoektocht naar een feestje.

Pasen in Japan
Het is vrijdagavond. Onze jubileum feest-
gangers zijn net onderweg naar de feestweek 
als hen wordt gevraagd om te assisteren bij 
een belangrijke kwestie. Er zijn namelijk radio-
actieve paaseieren gevonden in het anders 
zo rustige Bakkeveen. Nadat de feestkleding 
bestendig is gemaakt tegen radioactieve 
straling, kan het zoeken beginnen. Gelukkig 
zijn de eitjes zo besmet dat ze licht geven, 
hetgeen het zoeken vergemakkelijkt in het 
donker. Bij deze willen wij de paashaas vragen 
om voortaan beter op zijn eitjes te letten.

Prima
Alle respect voor Pepijn Schaafsma! Pepijn 
is de hikeleiding voor het Fi-Fa-Feest-
weekend, maar wegens omstandigheden 
regelt hij de hele organisatorische kant 
van deze hike in zijn eentje. En dit terwijl 
er maar liefst 16 koppels zijn. Dus via deze 
weg… Pepijn, goed gedaan!

Wist je dat...
- Jara en Daniëla van Veendam voor het  
 eerst NHW lopen?
- zij wel vaker het Poolkamp hebben  
 gelopen?
- zij op zaterdagochtend naar huis zijn  
 gegaan?
- koppel F9 vanaf minuut 1 hun tent al  
 kwijt is?
- Jet en Nikki van de Fraeylema in een  
 echte ‘villa’ slapen?
- koppel F15, Wouter en Amit, onderweg  
 van een gezellige dame koffie   
 met brownies aangeboden kregen?
- zij dit natuurlijk van harte hebben  
 aangenomen?
- en heerlijk gesmuld hebben?

Party!

Op zaterdagavond is het bij de F-hike tijd voor het volgende feestje. Alle feestgangers 
hebben een eigen locatie gevonden om dit feest te vieren. Zo waren er een aantal schuur-
feesten, gala’s in villa’s, maar ook waren er feesten op geheime locaties. Die locaties 
waren zelfs zo geheim dat de hikeleiding moeite had om ze te vinden. Er waren zelfs 2 
koppels die het feestgedruis voortzetten in een jacuzzi. Maar er zijn ook natuurcampings 
en rommelschuren waar wordt gebivakkeerd. ‘s Morgens vroeg staan de altijd vrolijke 
feesters op om de nachtelijke feestjes voort te zetten op de spectaculaire galabaan. Dit 
is tevens het einde van het Fi-Fa-Feestweekend want na deze geweldige activiteit is het  
tijd voor de sluiting. Hierna vertrekken alle party peeps huiswaarts om bij te komen 
van een superleuk Fi-Fa-Feestweekend.
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Plannen smeden
Bij de aanvang van dit weekend riepen 
Asterix en Obelix het hele dorp te bij 
een. Toen iedereen aanwezig was, werd 
er een schokkende mededeling gedaan. 
De Romeinen hebben bijna het recept van 
de toverdrank van Panoramix ontdekt! Ze 
moeten nog 1 laatste kruid zien te verkrijgen 
zodat ze de drank tegen het dorp kunnen 
gebruiken en het dorp in een mum van tijd 
kunnen overmeesteren. Om de Romeinen 
te belemmeren het kruid te bemachtigen, 
is er een plan gesmeed. Het dorpje word in 
groepjes opgesplitst en iedereen moet gaan 
zoeken naar de laatste overgebleven kruiden 
voordat de Romeinen het kunnen verkrijgen. 
Om dit strategisch en zo snel mogelijk te 
doen, hebben Astrix en Obelix het volgende 
bedacht: binnen 3 dagen moeten ze alle 
kruiden verzameld hebben. Daar komt bij dat 
zij op de hoogte zijn van de locaties van deze 
kruiden en zij hebben dit medegedeeld aan 
het dorp. Op de eerste dag is het plan om alles 
in de buurt van het dorp te verzamelen. De 
daarop volgende dagen gaan ze het gebied 
verder uitkammen om zo de grootste slag 
te slaan. De groepjes lopen onafhankelijk 
van elkaar en mogen zelf bepalen in welke 
volgorde zij de locaties afgaan, zodat zij 
zo snel mogelijk alle verschillende locaties 
leegroven en zo de Romeinen geen enkele 
kans geven het kruid te pakken te krijgen.

Wist je dat...
-  de eerste Franse satelliet (26-11-1965),  
 officieel A1 genaamd, de bijnaam  
 Astérix kreeg?
-  in Parijs er sinds de jaren ‘80 een   
 pretpark is, genaamd Astérix?
-  het Gallische dorpje volgens velen  
 gebaseerd is op het Franse dorpje Erquy 
 (Bretagne, Frankrijk)
-  er enkele historische onjuistheden terug 
 zijn te vinden in de strips? 
-  zoals de kleding van de soldaten die niet 
 overeenkomt met de tijd waarin Caesar 
 leefde, maar met de keizertijd?
-  de bekende uitspraak van Obelix “Rare  
 jongens die Romeinen” opgenomen is  
 in de dikke Van Dalen?
-  Idéfix, het hondje van Obelix, in de  
 Engelse variant Dogmatix heet?
-  Walhalla, de mooiste vrouw uit de stip,  
 Hemel betekend in het Nederlands?
- Tim van de Brinsen Oosterwolde met  
 2 dames in de tent heeft geslapen?
- Tim een vriendin heeft?
- Rutger van de Duko van Martenaar  
 vrijdagavond tegen schrikdraad heeft  
 gepist?
- Dit zo zeer deed dat hij er nu nog  
 last van heeft?

Feestje?
Ook de Geogalliërs hebben een moment 
van rust nodig. Bij post 3 krijgen ze nieuwe 
toverdrank, een lekker hapje en opbeurende 
muziek voorgeschoteld zodat ze super-
snel kunnen herstellen van de voor-
gaande uitputtingsslagen en zo weer 
kunnen beginnen aan hun zoektocht. 
Afgezien van het gejengel van Kakofonix 
wordt alles zeer gewaardeerd door de 
hikers.

Moeilijk!?
De kruiden bij post 4 zijn extra moeilijk 
te verkrijgen. De Geogalliërs moeten 
eerst een trappersbaan over met diverse 
hindernissen voordat zij het speciale 
kruid kunnen bemachtigen. Uiteindelijk 
moet het kruid losgeschoten worden 
met een katapult. Na diverse pogingen 
lukt het een aantal deelnemers om het 
kruid ook hier in de wacht te slepen.

Bij post 2 hebben Asterix en Obelix weer een aantal kruiden gevonden. De Geogalliërs 
moeten dit kruid zo snel mogelijk uit het water vissen. En omdat Obelix weer stiekem 
van de toverdrank had gedronken, was hij in slaap gevallen. De Geogalliërs moeten 
dus eerst het kruid redden, waarna ze zo snel mogelijk het Romeinse slot moeten 
verlaten met een slapende Obelix op hun rug. Dit moet natuurlijk gebeuren zonder 
gepakt te worden door de Romeinen.
 

Vissen bij Kostunrix

Gall & Galliers
Vanavond is het feest! De Galliërs hebben 
bijna alle kruiden uit de wijde omgeving 
weten te bemachtigen. De Romeinen zijn 
radeloos. Overal waar ze aankomen zijn de 
stekjes al leeggeplukt. Om dit te vieren heeft 
Flamix voor vanavond een heerlijke maaltijd 
gekookt voor de stam. Hierdoor hangt er 
al de hele dag de geur van everzwijnen in 
het verlaten dorpje. Deze zullen vanavond 
geroosterd worden boven één van de vele 
vuurtjes. Panoramix is ondertussen al de 
hele dag bezig drank te brouwen voor de 
dorstige Galliërs, die na zo’n actieve dag wel 
een drankje lusten. De goudgele rakkers met 
een witte schuimkraag staan al klaar om in 
liters tegelijk aangesleept te worden. Morgen 
hoeven alleen nog even de laatste loodjes  bij 
elkaar geraapt te worden voor het dorp weer 
in veiligheid gesteld is.
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hatten 

Wir sind
Kriminalpolizei

Natte voeten?
Het is algemeen bekend dat posthou-
ders omkoopbaar zijn. Daarom hoort een 
zak snoep of koekjes bij de standaard 
uitrusting van elke hiker. Maar je moet 
wel het juiste moment uitkiezen om de 
omkoopwaar aan te bieden. Lisanne,  
Vivian en Andrea van groepje Q3 
besluiten om hun winegums direct bij 
aankomst bij post 3 aan te bieden, in 
de hoop dat ze de post niet hoeven te 
doen. Dit blijkt niet te werken. Ze moeten 
alsnog door het net klimmen dat onder 
een bruggetje door was gespannen. 
Hierbij is de grootste uitdaging om je 
voeten droog te houden. Want het net 
hangt wel erg dicht boven het water. 
Nadat Lisanne het goede voorbeeld 
had gegeven, volgen de andere twee al 
snel. Met dank aan hun goede schoenen 
kunnen ze hun weg met droge voeten 
vervolgen. Of de winegums ze nog echt 
punten zal opleveren is niet bekend. 
Wat wel bekend is, is dat een niet nader 
te noemen fotograaf van het C-team de 
stevigheid van de kade niet helemaal 
goed inschatte. Terwijl hij nietsvermoe-
dend aan het fotograferen was, zakte hij 
met één been door de kade heen. Dit 
wordt door de omstanders erg grappig 
ervaren, maar hijzelf kon de humor er 
niet zo van inzien. 

CSI
Er is op zaterdag een speciale feestpost 
ingericht om te vieren dat de NHW 
50 jaar bestaat. Er hangen ballonnen, 
slingers en er wordt feestelijke muziek 
gedraaid waarvan het hele bos kan 
meegenieten. Ook de catering is prima 
verzorgd met cake, slagroom en diverse 
soorten frisdrank. Maar niet alles is even 
vrolijk hier. De meesten zal het niet zijn 
opgevallen, maar er is hier een heuse 
crime-scene. Die Kriminal Polizei is ge-
lukkig snel ter plaatse en onderwerpt het 
geheel aan ein gründliche Inspektion. De 
resultaten worden doorgegeven aan das  
Haubtburo en dan mag die Kriminal 
Polizei ook aan de cake met cola.

Der Untergang
Scheurende auto’s, heftige ondervra-
gingen, slimme onderhandelingen en 
bloederige crime-scenes. Dat is wat de 
nieuwe agenten van de Kriminal Polizei 
dit weekend te wachten staat. Gelukkig 
zijn alle groepjes uitstekend vorbereitet. 
Tenminste… Als je meer waarde hecht aan 
pauzes met veel snoep en chips, dan aan 
bijvoorbeeld kompassen of waterdichte 
schoenen. Het scheelt dat de hikeleiding 
er ook niet altijd helemaal met het hoofd 
bij is. Bijvoorbeeld wanneer het om de 
noodnummers van hun hikers gaat.  
Gelukkig doen beide partijen het in ieder 
geval qua themakleding goed. Uitein-
delijk zijn de groepjes klaar om te gaan. 
Ze krijgen ein Brief die eerst vertaalt moet 
worden en dan kunnen zij beginnen aan 
de tocht.

Kano fahren
 
Q-hikers die op zaterdagochtend geen zin 
hebben in een lange wandeltocht, heb-
ben geluk. Al bij de eerste post staat de 
Kano-Gestapo de “uitgeslapen” groepjes 
op te wachten met een trailer “geleende” 
kano’s. Zij helpen de hikers subtiel en 
met beleid met het te water laten van de 
vaartuigen. Vanaf hier volgt er een frisse 
tocht richting post 2. Daar is de eerste 
uitdaging om droog uit de boot te klim-
men. De tweede uitdaging is laten zien 
dat je controle over een voertuig bezit. De  
testrit: een rondje om een andere auto 
rijden en hem er netjes voor parkeren. 
Na vele deuken, krassen en gewonden 
kunnen de restjes van de Q-hikers terug 
kanoën naar post 1 en vanaf daar hun weg 
vervolgen naar de volgende test.  

Sauber Machen
Voordat de Kriminal Polizei weer vertrekt, 
wordt de pers ingelicht over wat er zich 
dit weekend allemaal heeft voorgedaan 
in en rond Bakkeveen. Nadat alle  
bewijzen van de crime-scene verzameld 
zijn, is het belangrijk dat de boel weer 
netjes sauber gemacht werdet. Hiervoor 
heeft die Haubtkommissar een geheel  
eigen methode ontwikkeld waarbij  
gebruik wordt gemaakt van onder meer 
slagroom en ketchup. Maar of de crime-
scene hier nu zo veel schoner van wordt… 
Natuurlijk wordt de conditie van de hikers 
nog getest tijdens diverse trappersbanen, 
want een goede conditie is een vereiste 
bij de Kriminal Polizei. Gelukkig slaagt 
iedereen voor de laatste grote test, de 
galabaan. 

Overgooien
Floor van de Zwervers Groningen houdt 
haar tas het liefst zo droog mogelijk. Als 
zij samen met haar koppelgenoot Hanna 
over de sloot wil springen, neemt ze dan 
ook liever geen risico en gooit haar tas 
eerst veilig naar de overkant. Helaas kan ze 
niet zo goed gooien en zo belandt haar tas 
midden in een smalle sloot. Gelukkig vond 
men dit zo zielig voor haar dat ze daarna 
allebei zonder tas mochten doorlopen.

Das Logbuch
Een van de kwaliteiten welke een goede 
Kriminal Polizei moet bezitten, is het sehr 
gründlig noteren van wat zich op een 
crime-scene heeft afgespeeld. Hiervoor 
is een logboek natuurlijk ideaal. Maar de 
Haubtkommissar neemt geen genoegen 
met zomaar een schriftje. Het logboek 
moet reflecteren, bulletproof zijn en 
ook nog eens Autobahn bestendig. De  
Q-hikers zijn creatief omgegaan met deze 
eisen. Zo was er een logboek in de vorm 
van een hartje met een slotje erop en met 
een lampje. Ook was er een blik beplakt 
met break-sticks. Maar de mooiste creatie 
komt van groepje Q9. Zij hebben namelijk 
een machinegeweer gemaakt. Bij het 
overhalen van de trekker zou het papier 
om op te schrijven uit de loop moeten 
komen. Helaas ging hier iets mis, want het 
papier zijn ze kwijtgeraakt. Wellicht dat de 
heren hier een creatieve oplossing voor 
hebben gevonden.
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Waar is the Stig?
 
Dit jaar is post 2 van de Z-hike de beste 
post ooit! Uren tuur- en gluur plezier zijn 
gegarandeerd met de nieuwste rage in 
NHW-land: zoek de Stig. In een boek staan 
allerlei tekeningen met een grote groep 
mensen en de uitdaging is om zo snel 
mogelijk de Stig te vinden. En zo kun je 
een groep mensen tegenkomen die op 
een kluitje naar een plaatje aan het staren 
zijn. Niet alleen op post 2, maar ook op de 
dansvloer ‘s avonds. En voor wie nu echt 
geen idee heeft waar we het over hebben: 
De Stig is de legendarische racecoureur 
van Top Gear. Gemeten naar de deelnem-
ers van de Z-hike is hij het meest populaire 
karakter van Top Gear. De Stig is makkelijk 
herkenbaar want hij gaat altijd gekleed in 
een wit racepak en dito helm. 

Duco nogwat
Zoals algemeen bekend lopen de reizen bij 
Top Gear meestal helemaal in het honderd. 
De hikeleiding, verrassend genoeg niet Luuk, 
hielp alle groepen zich in te leven in het thema 
door ze links te sturen waar ze rechtsaf moeten. 
Alle groepjes? Nee, er is een groep die de hele 
dag moedig weerstand bleef bieden aan de 
hikeleiding. Misschien kennen ze de omgeving 
wel, want deze groep komt uit Friesland. Ze 
zijn van een groep uit Leeuwarden waarvan 
de naam begint met Duco. In het veld zijn ze 
makkelijk te herkennen aan hun witte T-shirts 
van, jawel daar is ‘ie weer, ‘the Stig’.

Laatste Loodjes
Zondag zijn de hikers weer vroeg uit 
de veren en aan de slag. De groepen 
gaan in de hoogste  versnelling en geen 
trappersbaan gaat ze te hoog. Onder-
weg moet er even gas terug genomen 
worden om een film te maken onder 
het motto  “niet geschoten…”. Maar the 
show must go on! Het hoogtepunt van 
de dag is natuurlijk het neerzetten van 
een rondetijd op het circuit. Hier is het 
duidelijk hardrijden of doodrijden. En 
tot slot moeten de groepen nog een 
keer in touw: De galabaan; de moeder 
aller trappersbanen! Voor sommige 
groepen misschien net een apenbrug te 
ver, maar daarna is de finishlijn bereikt 
en zullen we zien wie aan het kortste 
eind zal trekken.

Van Start
Bij Top Gear lopen dingen wel vaker in 
de soep en lopen motoren bijna nooit 
geolied. Het zal daarom niemand ver-
bazen dat bij vertrek het enige dat loopt 
de deelnemers zijn en de tocht zonder 
auto’s zal verlopen. De bagage moet 
dus op de rug worden gehesen. En het 
klonk allemaal nog wel zo mooi in het 
kampboekje… Groep 1 van de Fraeylema 
probeert nog een dik uur in een bushokje 
te wachten op gemotoriseerd vervoer, 
voordat ze toch maar besluiten naar de 
post te lopen, 25 meter verderop. Bij deze 
post, waar je je kennis over automerken 
kunt omzetten in keiharde punten, zit 
groep 4 uit Emmen bij elkaar op schoot. 
Deze groep houdt de sfeer er goed in door 
lekker klef stelletjes te vormen. Voor de 
verandering hebben ze voor deze hike 
van partners geruild.

RIP
Met pijn in ons hart nemen  

wij afscheid van: 

TOP-BEER
Het was zo’n goede race, maar wat een 
pech…Stond er opeens een boom in 
de weg! Aan alle nabestaanden onze  
oprechte mededeling.

Wist je dat...
- groepje 5 van Stadskanaal een mascotte  
 op een karretje bij zich heeft?
- dit karretje gecrashed is tegen een  
 boom? 
- zij dit karretje toen zelf maar uit elkaar  
 gehaald hebben?
- de leden van groepje Z2 van Hoogeveen  
 zeggen dat zij 16km zijn omgelopen?
-  dit wel errug ver is?
- groepje Z8 erg trots is op hun macaroni 
 met een homp komkommer?
- Emiel Brouwer door het groepje van  
 Scouting Emmen Elmo wordt genoemd?
- deze groep ook meisjes heeft?
- een van hen in het water is gevallen?
- zij helemaal nat is geworden, behalve  
 haar schoenen?



PAGINA  13

A-Hike
Florien van der Linden
Danne van Diepen
Martijn Wouter Sinnige
Daan Koetje
Sander Koning
Ömer can Yesilay
Jeroen Boksebeld
Jorn de Jong
Gijs Huizing
Geert Jalving
Floris van Eisden
Bart Peereboom
Robert  Schilder
Endri Offens
Jochem Vink
Damian Naafs
Luc Veenstra
Marjolein van der Wal
Tim Bouwes
Joppe Ireland
Kasper Alstein
Ewout Zandhuis
Robbert Kooistra

B-Hike
Marijke Bos
Mandy  Winkel
Anne Leemreize
Marjet Lukens
Floor Stuive
Paulien Alers
Maarten Fidder
Laurence Schepel
Ilse Robert Hofstra
Linde Wierenga
Rombout Staal
Fedde Sjoerd Huisman
Thom Heeling
Merith Wolters
Nina Bakker

C-Hike
Simone Scholma
Roos Hofstra
Arnold Verruijt
Oetze van den Broek
Jan Thiemen Postema
Immanuël De Jong
Leron Kok
Jessica Lamein
Annemiek Hoving
Luuk Vegter
Martijn Harkema
Erik Drok
Remco Lippens
Rick Boekelo
Julian Huitema
Niels van de Pol

F-Hike
Tjeerd van der Veen
Corine Miedema
Anton Sinnige
Nils Meijer
Erwin Zuidema
Romee Duteweerd
Laura Dijkstra
Roos Breukers
M. Buntjer
Mark Toxopeus
Lex Ronde
Ramon Mengerink
Nikki de Vries
Jet Pijbes
Rienk Oolders
Mike Winkel
Ruben niet Blom
Anouk van Kampen Wieling
Jeanne Freije
Lisa Stuive
Ilse Glazenburg
Annika Braaksma
Margriet Boelens
Demian Oudman
Rory Vos
Renate Schelwald
Maya Wubbels
Thijs Braaksma
Sander Vroege
Rens van der Wal

Wouter de Boer
Amit Wubbels
Danielle van der Reep
Jara Hoekstra
Nico Kenter
Jorrin Hulst
Robbert van Gool
Bram Schmidt
Roel Postema

G-Hike
Sharon Wessel
Milou Wessel
Mathijs Dun
Emile Vondeling
Hendrik van Harten
Hilde Nienhuis
Hendrik-Jan Smit
Pieter Broere
Meta Berrelkamp
Jaap Nienhuis
Guido van Benten
Robert Heeren
Marten Mulder
Jeroen Lamberts
Annemarie van Harten
Floor Bronkhorst
Koen Martens
Marcel van der Werf
Marjolein Luiken
Thomas Vedder
Marco Lammers
Jan Buls
Tim van der Drift
Olaf Zwaaneveldt
Inze van der Lei
Femke Bos
Dennis Roos

Q-Hike
Ferdi Seljee
Jeroen Buining
Carolien Kerstholt
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Marloes Alers
Rianne Roek
Vivian Bruins
Andrea Kroon
Lisanne van Es
Hanna Ros
Floor Noordam
Dennis de Jonge
Martijn Bruil
Menno Bouma
Maria Mengerink
Marith Koopman
Ronald Pomstra
Bauke Foppele
Julian van der Veen
Justin de Jong
Jasper Lamein

Z-Hike
Jesse de Vries
Roland Wit
Maurice Jonker
Kor Bolhuis
Yanick Winkel
Emiel Brouwer
Iwan Kroeske
Ramon van de Beld
Lotte Bakker
Natasja Schaafsma
Pjotr Kooijmans
Martin Childs
Rosemarie Kloosterhuis
Jarno Uilders
Anouk Holscher
Xander de Zoete
Joan Zaan
Verena van Loon
Ewout Vink
Mila Vroom
Alexander Welling
Marleen Vink
Carmen Folkers
..  Mensen
Michaela Tjoelker
Scott de Ridder
Thibauld qullion Zonderop
Gerbrand Wit
Hidde Zandhuis
Geke de Wit
Gijs Koek
Wibo van Bussel

A-Hike posthouders
Bonnie  Huizenga
Marjolein van Soelen
Job Brandsma
Josien de Boer
Arnout Drost
Tom van Vliet
Kelly Hollander
Rien Wessels
Vera van den Bemt
Roos Nijen Twilhaar
Evelien Massink
Judith Blokzijl

B-Hike posthouders
Rianne Bos
Ester van der Veen
Marlies de Lange
Lobke Brandsma
Suzan Super
Lenie Winters
Eloise Suiveer
Wina Arendsen
Marten Penninga
Luuk Hoenderken
Mariet Boonman
Mireille Oosterlaar
Wieb Schuil
Andre Boelens
Mark Schriemer

C-Hike posthouders
Max Tack
Jasper Everhardt
Jurgen De Graaf
Gijs Brandsma
Marijke Sophie  Scholma
Sijtse Jan  Kroeze
Maurits Bos
Franka Elisabeth Hofstra
Chiel Funke
Wouter Jansen
Jurjen Molenaar
Else Swart

F-Hike posthouders
Richard Smink
Tineke de Boer

G-Hike posthouders
Rinske Sevinga
Lotte Medema
Charlotte van Leeuwen
Peter Hemmen
Jos Kruizinga
Jan Douwe Wieringa
Marcel Hemmen
Anno Ham
Dirk Klok
Syp Hoekstra

Q-Hike posthouders
Dennis van Rheenen
Mark Hoek
Riemer de Vries
Richard Veenendaal
Mario Meijerink
Danielle Spieard
Peter Paul Huizinga
Marije Jans
Bertien Delker
Maaike Engels
Jeroen Zijlstra
Dolf Huls
Tom Wilting
Berend Slagter
Tom Janssen
Anne Lotte Hermans
Sander Akkerman
Bramus Renken
Beatmaster  B.
Martìn Korenhof
Ger de Haan
Niels Rotteveel
Alwin Warringa

Z-Hike posthouders
Mark Meertens
Erik van der Veen
Janne Schuil
Niels Ruiter
Christiaan Water
Dennis Vesper
Peter van der Gaauw
Masja Heijne
Freek de Vries
Jasper Heslinga
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Anne Geluk
Peter Gnodde
Franz Muter
Jory Koolwijk
Bryon Jorna
Lisa van Vliet
Cor Blom
Peter Riesthuis
Rob Wiersema
Wies van der Wijk
Wilbert Dijkstra

C-team
Jan-Willem Beck
Edwin Wietzes
Hilda Hettinga - Sombetzki
Fabian Duursma
Nienke  Pol
Martijn Lanenga

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

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

Opbouwploeg
Ger Folkersma
Hans Groenhoff
Rik de Haan
Willem Hofstede
Bram van Houten
Hendrik Knol
Martine Lesterhuis
Niels Massink
Marianne Moedt

Willemijn Ploeger
Kitty van der Steege
Marten Teule
Karst Jan Veenstra
Auke Veninga
Annelies Vermue
Sanne Weijer

Parkeerbeheer
Jos Helmans
Martijn Heitling

EHBO
Marco Lanenga
Lianne Boelens
Marleen Van Der Steeg

A-Hikeleiding 
Martijn Wolters
Patrick Zijlstra

Subkampleiding
Kajsa Setz
Esther Spee

B-Hikeleiding
Jung Sook Borchers
Arnoud van Duren
Ellen van Dongen
Marjan Elderman-Feenstra
Joost Mulder
Daniël Noord

Subkampleiding
Geert Harms
Wolter Meems

C-Hikeleiding
Aaron Ruben
Willem Sanders
Yury Wijchers

Subkampleiding
Robert van Bergen
Paul Kroeze

F-Hikeleiding
Pepijn Schaafsma

G-Hikeleiding
Marjan Feenstra
Brechtje Haarman

G-Hikeleiding
Marjan Feenstra
Brechtje Haarman

Subkampleiding
Richard Arends
Harold Hermes
Danielle Sewuster
Tom Wilting

Q-Hikeleiding
Martijn Kors
Theo Lambers
Arnold Panman

Subkampleiding
Martijn Bentum
Thijmen Engels
Wija Grijze
Jeroen Kupers
Robin Panman
Nienke Siegers

Z-Hikeleiding
Luuk Stelder
Hans Veenstra

Subkampleiding
Hans Ronde
Chris Ronde
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Colofon
Ook dit jaar is het weer gelukt om een krantje te maken voor de 50e 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  - 10 liter inkt  - 5 pc’s
- 3 laptops  - 300 frikandellen - 100 kilo groene stroom
- 6 WiFi netwerken - 1 reparateur  - 4 bananen
- 3 (kleine) TFT’s  - 11 kratten bier  - 5 4D maglite’s
- 30 mastervellen  - 100 barkaarten  - 183 tosti’s
- 2 dozen asprines - 1 aanhanger  - 3500 nietjes
- 1 copy printer  - 1 soundsystem  - 1 Geert
- 5 routers  - 20 Bloody Mary’s - 100 liter koffie

Deze krant wordt jullie met veel liefde en trots gebracht door de Stanley Stam uit 
Groningen. Onder de bezielende leiding van Stamherder Bert Niemeijer, en verzorger 
Geert, hebben de volgende ‘Leute’ aan deze krant gewerkt: Marleen van der Heijdt, 
Jorien de Boer, Fedor Krop (A+B-Hike), Renske Groeneveld, Pauline van der Heijdt  
(C-Hike), Marc van Rheenen, Arie Berkel (F-Hike), Rob Dullaart, Thomas Evenhuis (G-Hike),  
Bernhard Bakker, Katja Hesp, Jelle Aitink (Q+Z-Hike), Annemieke Sterenberg, Tessa Kusters  
(Algemeen), Bram Wouda, Maikel Wever (lay-out). Tot volgend jaar!

Week horoscoop
RAM:  
Je partner is ook maar een mens.   
Verwacht geen wonderen.
STIER:  
Hecht toch niet zoveel waarde aan 
macht! Je zult dan zelf het slachtoffer  
worden. 
TWEELING:  
Je kun beter spijt krijgen van iets dat 
je verkeerd hebt gedaan, dan van iets  
dat je niet hebt gedaan.
KREEFT:  
Verlies nooit je identiteit door je aan  
een ander te onderschikken. Je bent  
beter dan dat.
LEEUW:  
Waarom zo wild leeuw? Hou eens 
pauze en besef wat je wilt gaan doen.
MAAGD:  
Toon je van je beste kant. Men ziet je  
graag zo, en het zal je veel opleveren.
WEEGSCHAAL:  
Je nieuwsgierigheid kan je in de  
problemen werken. Steek niet overal  
je neus in.
SCHORPIOEN:  
Doorbreek de gewoonte! Trek er  
vooral op uit om nieuwe ervaringen  
op te doen. 
BOOGSCHUTTER:  
Je bent verliefd. Geniet van het  
gevoel, maar bedenk dat de wereld er  
morgen misschien anders uit zal zien.
STEENBOK:  
Grijp iedere kans met beide handen.
WATERMAN:  
Sluit die ene nare gebeurtenis   
voorgoed af. Dan kun je eindelijk  
verder. Niet denken maar doen.
VISSEN:  
Vriendelijk zijn is oke, maar niet ten  
koste van jezelf. Laat je zelf geen pijn  
doen vissen.

Moekje’s Troosthoekje
Lieve Moekje,
Ik voel me ellendig! Dit komt namelijk door het volgende. Samen met mijn beste vriendin 
Lisa had ik me ingeschreven voor de F-hike omdat Job, de jongen die ik leuk vind, deze 
hike ook ging doen. We kwamen hem onderweg tegen met zijn vriend Daniel, en toen 
gebeurde er iets vreselijks! Job en Lisa stelden zich aan elkaar voor, en sindsdien zijn 
ze niet meer bij elkaar weg te slaan. Nu kan ik het ze niet kwalijk nemen, want ik had 
niemand verteld dat ik Job zo ontzettend leuk vind. Job lijkt echt totaal geen interesse 
in mij te hebben. Hier word ik heel verdrietig van en ik voel me erg naar. Lieve Moekje, 
wat moet ik nu doen? Liefs, een wanhopig meisje.

Lief wanhopig meisje,
Wat een vervelende situatie zeg! Ik snap heel goed dat jij je zo verdrietig voelt en niet 
zo goed weet wat je hiermee aan moet. Als ik het zo lees, zijn Job en Lisa verliefd op 
elkaar geworden. Als je nu meteen tegen ze zegt dat jij ook verliefd bent op Job, kan 
dit nog wel eens vervelend aflopen. Vooral omdat Job ook verliefd is op Lisa, en hij het 
dan waarschijnlijk niet uit zal maken met haar. Maar ook jouw vriendschap met Lisa 
kan onder druk komen te staan. De beste oplossing die ik je kan geven, is proberen je 
gevoelens opzij te zetten en te proberen blij te zijn voor Job en Lisa. Wie weet komt er 
binnenkort (misschien nog dit kamp?) iemand anders op je pad!
Om privacy redenen zijn de namen veranderd.

Oproep
Hunk in de aanbieding! Arie van de  
Stanley Stam is een jonge hengst van 23 
lentes jong. Hij is op zoek naar een leuke 
dame om lekker mee rond te rijden. Hij 
heeft een goede instelling, weet van 

aanpakken en is niet vies van vrouwelijke 
vormen. Arie heeft een aanstekelijke 
lach, waardoor je altijd vrolijk in het leven 
staat. Heb jij wel interesse in onze mooi-
boy? Kom dan langs bij de Stanley Stam.  
Garantiebewijs: je zult je niet vervelen!

Moppentrommel
- Twee waarzegsters komen elkaar tegen.  
 Zegt de een tegen de ander:  “je ziet er  
 beter uit dan volgende week”.
- Vroeger hadden we Johnny Cash, Bob  
 Hope en Steve Jobs. Nu hebben we no  
 cash, no hope en no jobs!


