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Zoals gepland begon de opening om half acht in plaats van om zeven uur. Na het officiele 
praatje werd de hikeleiding voorgesteld. De A-hikeleiding stond gewapend met houweel 
en goudzeef klaar om de mede goudzoekers te verwelkomen. Zij komen oorspronkelijk 
uit California, maar omdat het gerucht gaat dat er in Appelscha veel goud in de grond 
ligt, hebben ze het vliegtuig genomen om zo snel mogelijk  hier te gaan zoeken. Bij de 
B-hike is al het geel uit de kast getrokken. Geel vinden ze de mooiste kleur en daarom 
is dit weekend helemaal gewijd aan de kleur geel. Daarna komt de glitter en glamour 
van de C-hike. Zij zijn helemaal groovy in hun disco-outfit en gaan met z’n allen op 
zoek naar de nieuwe disco-sound. Met de F-hike gaan we het opnemen samen met 
Bassie & Adriaan tegen De Smokkelende Baron. Bassie en Adriaan hebben hun circus 
in Appelscha opgezet en kwamen tot ontdekking dat ook b100, de Baron en Vlugge 
Japie daar tegenwoordig wonen. Helaas zijn deze criminelen nog steeds niet op het 
rechte pad en inmiddels smokkelen ze alles wat los en vast zit. Aan jullie de taak dit 
weekend om Bassie en Adriaan te helpen en de smokkelaars tegen te houden! Want als 
het aan b100 ligt ontvoerd hij jullie en smokkelt hij je naar China toe om te verkopen als 
ingrediënt voor de soep. Op alle mogelijke high-tech manieren proberen we om Bassie 
& Adriaan te helpen. Satellietfoto's van de CIA, speciale opsporingstechnieken van de 
FBI, high-tech wichelroeden met GPS ontvangers: niets is te gek. De G(PS)-hike gaat, net 
als Mowgli, de jungle in. Hier zullen jullie de spannendste avonturen beleven. Met de 
Q-hike is het YOLO YOLO en ga je de meest creatieve hike-technieken, trappersbanen 
en idiote themaposten beleven. Er zullen semi-uitdagende routetechnieken worden 
uitgezet met de moderne technieken. Niks is te gek voor de Q-hike. 
Ook gekke pruiken, gekke petjes, -kleding, -dagboekjes you name it. De sheriff van de 
Z-hike begroet Lucky Luke en de cowboys die hem gaan helpen om de Daltons te zoeken. 
De Daltons zijn weer op het verkeerde pad en hebben de geheime goudvoorraad van 
de Rode-Bizonstam gestolen. Het dorp Applewood zit angstig in de saloon omdat de 
hele dag de pijlen door het dorp vliegen. De sheriff is radeloos en heeft Luke om hulp 
gevraagd. Door de droge steppes en de beboste wouden gaan de heldhaftige cowboys 
en –girls op pad om de gestolen schatten terug te brengen naar de mijn van Wouda.

De Opening

Dit jaar zorgen leden van de Fraeylema, 
Chauken en Trianta (stamleden zwervers 
Assen) voor een overheerlijke mexicaanse 
maaltijd. Met 75 blikken bonen, 10 kg 
gepelde tomaten, 3 grote blikken cham-
pignons, 60 uien, 25 kg gehakt en wat 
kruiden maken ze chili con carne. Met 25 
kg kipfilet en 9 kg roomkaas worden de 
tortilla's gevuld. Dit wordt geserveerd met 
gele rijst en opgeluisterd met taco chips 
en salsadipsaus. Natuurlijk ontbreekt 
de salade met dressing niet en als grote 
verrassing maken ze een toetje van Ger. 
Natuurlijk zorgen ze ook voor de paar 
vergetariers onder ons. Voor hen wordt 
het gehakt en de kip vervangen door 
vegetarische producten.

Mexicaans

Na 6 jaar met veel plezier kampleider 
te zijn geweest stop ik ermee. Tijdens 
de afgelopen jaren heb ik met erg veel 
plezier mee mogen helpen om het NHW 
te maken tot wat het nu is. Een stevige 
organisatie die drijft op de super inzet 
van vele vrijwilligers. Ik draag dit jaar het 
stokje over aan Willem Hofstede. Willem 
en ik hebben samen de afspraken voor 
dit NHW gemaakt met de boswachters en 
vele andere partijen. Vanaf volgend jaar 
is hij jullie kampleider en ik weet zeker 
dat dat helemaal goed komt. Ik wil jullie 
allemaal bedanken voor de fijne jaren op 
kamp, en jullie succes wensen met de 
komende NHW's. Martijn Lanenga

Nieuwe kampleider
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Altijd een vent
Tijdens de NHW slapen alle organisatoren, 
alle posthouders, de mensen van de kook-
ploeg en de mensen die dit krantje maken 
in de kampeerboerderij. Als deze mensen 
hun verplichtingen weer zijn nagekomen 
is het logisch dat ze voor het slapen gaan 
nog even gezellig willen na kletsen over 
de zin van het leven. Omdat dit toch wel 
een behoorlijk zwaar onderwerp is, is 
het gewenst dat dit zogenaamd gezellig 
gebeuren niet zonder een hapje en een 
drankje gepaard gaat.  De Fraeylema en 
de Fivel zijn er om deze wens te vervullen. 
Je kunt bij hen terecht voor een glaasje 
fris, een potje bier of wat sterkers. Wat de 
drankjes betreft heeft het biertje toch de 
voorkeur. Qua hapjes heeft de barploeg 
borrelnootjes, pinda’s, gehaktballen en 
tosti te bieden. Om nog een beetje sfeer 
in het geheel te brengen wordt de verli-
chting gedempt en wordt er de gehele 
avond door wisselende muziek gedraaid. 
Vooral de Nederlandse meezingers doen 
het goed. Het kleine beetje winst dat de 
barploeg draait gaat naar de NHW-pot 
om zo de gaten te dekken. De tijd dat de 
bar ging sluiten geeft wel aan dat het zeer 
gezellig was…., 5 uur in de ochtend is niet 
wat je echt vroeg kan noemen! Maar daar 
doen we het onder andere allemaal voor. 
's Avonds een vent 's ochtends een vent!! 

Terugblik
Sollicitatieprocedure 
keuken
In de keuken is men naarstig op zoek naar 
opvolgers voor Misha, Jorn en Saskia. Zij 
zijn nu ongeveer 20 jaar verantwoordelijk 
voor ons natje en droogje, maar vinden 
dat het tijd wordt voor 'verjonging'  in de 
keuken! Alsof ZIJ 'oud' zijn! In ieder geval 
willen we hen heel erg bedanken voor alle 
inzet al die jaren en de goede zorg voor 
ons. Het eten was ieder jaar weer voortref-
felijk en goed verzorgd. De opvolgers van 
jullie hebben een uitdaging. Hou je van 
koken en ben je toe aan een uitdaging, 
meld je dan tijdens Poolkamp in Ellert-
shaar aan bij de keuken. 

Jullie weten het vast nog wel, vorig jaar NHW in Schoonoord. Hier een terugblik naar 
dat geslaagde weekend van NHW 2012! Uiteraard was de opening weer wat aan de late 
kant, maar dat mocht de pret voor het mooie weekend niet drukken. Het was per slot 
van rekening mooi weer. En dit bleef ook zo het hele weekend! Wat was dat vervelend. 
Niks geen regen of kou. Bah! Maar goed, alle zeven verschillende hike’s gingen dit jaar 
op zoek naar ‘iets’. Vlak bij de kampeerboerderij kwam je de eerst piraten van de A-hike 
tegen.  Zij moesten Jan Piraat helpen zoeken naar de buit. Door zijn ouderdomsklachten 
kon hij alle hulp gebruiken. Als je dan wat verder in de omgeving ging kijken, kwam 
je de deelnemers van Kuifje tegen, die het mysterie rond het gestolen hobbelpaard 
moesten oplossen.  Deze was gestolen uit het rijksmuseum van het pittoreske plaatsje 
Schoonoord. Maar wat zwierf er nog meer door het beboste gebied? Ja wat dacht je van 
de Safarigangers. Zij gingen in groepjes op zoek naar de kleurrijke roepie roepievogel. 
Gewapend met schepnetten en gekleed in camouflerende kleding beginnen de hikers 
eerst aan het opzetten van hun tenten om later op zoek te gaan naar deze belangrijke 
roepie roepievogel. Doormiddel van het smokkelen van krachtvoer, die Ruben van de 
Biezenhutters langs de posthouders weet te krijgen, hebben ze de befaamde roepie 
roepievogel gevonden! Maar wat zag ik in de vert? Daar stonden grote groepen sport-
ers te discussiëren met controleurs. De tassen van alle sporters werden op doping  
gecontroleerd en na de controle konden de spelen echt beginnen.  Opeens horen we 
dat er ergens een feestje is. Tommy en Ieniemienie houden een kinderfeestje omdat 
ze jarig zijn geweest.  Alle Sesamstraat vriendjes zijn uitgenodigd, zoals meneer Aart, 
Pino, Bert en Ernie, Super Grover, Tv-monster en Koekiemonster. Meneer Aart heeft de 
taart gebakken en er worden spelletjes gespeeld en een quiz gehouden. Het antwoord 
van die quiz was Sesamstraat. Na het feest kwamen we op de Bejaardencamping. Daar 
was paniek alom. De rollators waren weg en zonder  kon men toch heel moeilijk al die 
enden lopen! Dat werd zoeken dus! Maar ook zij hebben al hun bezittingen weer terug 
gevonden. Dan was er nog de Oost west, ZET best. De ZEThike zette het afgelopen 
NHW haar beste beentje voor. Op vrijdag was iedereen nog fris en fruitig en vol goede 
moed. Vijf groepen wilden het beste paard van stal worden en het liefst niet in zeven 
sloten tegelijk lopen. Al snel zagen ze de door de bomen het bos niet meer en waren 
ze snel een brug te ver. Maar door de bakens te verZETten en het bijltje er niet bij neer 
te leggen, konden alle koppels lekker de bloemetjes buiten ZETten. Uiteindelijk zouden 
alle wegen weer naar Schoonoord leiden, maar voor het zover was wogen de laatste 
lootjes het zwaarst. De zaterdag sloot op een spetterende manier af toen het bandje 
Burn optrad. De band uit Groningen, bestaat uit een vijftal jonge mensen en wist hun 
enthousiasme op een zeer geslaagde wijze over te brengen. Ondanks dat het thema 
beachparty niet bij iedereen helemaal duidelijk was, had de Fraeylema zich daar niks 
van aangetrokken. Met korte broeken en surfshirts over hun rode tuinbroeken stalen 
zij de show. Waar aan het begin maar weinig scouts op de dansvloer stonden was aan 
het einde van de avond toch de heleboel in beweging. Piraten, opa’s en de atleten van 
de Olympische Spelen, ze waren er allemaal bij.
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GOUD

Voor het eerst
En daar sta je dan, spullen gepakt, pap 
en mam uitgezwaaid, voor het eerst op 
hike en nu? Overal mensen met dassen. 
Je ziet door de bomen het bos niet meer. 
Gelukkig zijn daar John en Johnny van 
de A-hike om je op te vangen. Die leggen 
je uit dat de A-hike bedoeld is voor als je 
totaal nog geen hike ervaring hebt. Waar 
je je tent neer mag zetten. Dat je deze 
gewoon bij de kampeerboerderij kan la-
ten staan. Dat je ’s nachts in je eigen tent 
slaapt. Dat je zelf je veters strikt en wat er 
verder van je verwacht wordt. Ja, John en 
Johnny nemen hun taak heel serieus. Zo 
wordt je goed voorbereid op je verdere 
NHW carrière.

Vroeger was het zo dat een goudzoeker zijn tent op een ezel met zich mee nam. Deze 
tent was toen gemaakt van stevig canvas en was vooral ruim, droog en zwaar. Ook 
hadden de oude goudzoekers een opklapbed en stond er in hun tent een tafel en een 
stoel. Nu doen we dat een beetje anders. De moderne goudzoekers dragen hun tent 
niet meer overal heen. Ze laten hun tent staan waar hij staat. De tenten zijn ook niet 
meer ruim en droog. De moderne goudzoeker slaapt op de vierkante centimeter! Een 
tent voor twee (!) goudzoekers, die niet breder is dan een meter twintig, is de nieuwste 
trend. De matjes liggen knus over elkaar, de tassen dienen als hoofdkussen en slapen 
doe je gezellig lepeltje lepeltje. Dat is dan meteen heel goed voor de samenwerking. 
Immers, draaien op je andere zij kan alleen als je collega goudzoeker dat ook doet. De 
driepersoonstent voor de moderne goudzoeker is wel wat ruimer, maar nog steeds zo 
krap dat de tassen alleen onder je voeten passen. Op deze manier zorgen de moderne 
goudzoekers ervoor dat er meer land overblijft om af te graven op zoek naar goud. 
Kortom: de nieuwe trend is niet 'koop een kleine tent', maar 'koop een te kleine tent'.

Goudkoorts
Al jaren zijn John en Johnny met hun zeef 
op zoek naar goud. Als er twee mannen 
een neus voor goudklompjes hebben 
dan zijn het John en Johnny wel. Overal 
waar zij gaan zoeken vinden ze het kost-
bare goud. Ze hebben al het goud van  
Californië al gevonden, maar de goud-
koorts blijft. Daarom zijn John en Johnny 
in het geheim op zoek gegaan naar nieuwe 
plaatsen om nog meer goud te vinden. Ze 
zijn uitgekomen in Appelscha. Volgens 
hun geoefende goudzoekende neus is 
het zeer goed mogelijk dat er veel goud 
in Appelscha te vinden is. En dus zijn ze 
met hun jonge assistenten in Appelscha 
al druk aan het goud zoeken. Met zeef en 
logboek zijn ze in het geheim bezig met 
speuren naar het goud van Appelscha, dus 
we vertellen niet waar ze zitten. 

De nieuwste tenttrends

Zo tegen etenstijd beginnen onze  
magen te rommelen en krijgen veel scouts 
last van een hol en leeg gevoel. Op alle 
hike's zorgen de deelnemers zelf voor hun 
maaltijden. Het is tijd voor het avondeten. 
Voorwaarde voor deze maaltijd is dat het 
moet voldoen aan de Schijf van Vijf. Bij 
de A-hike eten ze het volgende: pasta 
met rode saus, pasta met enge saus, 
pasta met salade, boerenkool met worst,  
pannenkoeken, noodles, bami, rijst, ge-
bakken aardappels met een speklapje, 
boontjes en een Mona toetje. Lekker en 
verantwoord? Daar laat de hikeleiding 
zich niet over uit, maar het schijnt dat er 
ook goud met je kookkunst te winnen valt.

De Schijf van Vijf

Het is algemeen bekend dat je als hike leiding aardig wat in huis moet hebben voor 
een tocht op de NHW. Je moet de route uitzetten; Er een leuke tocht van maken; Deze 
tocht voorzien van uitdagende scoutingopdrachten en daar dan een leuk thema 
omheen verzinnen. Daarom doe je dat ook niet in je eentje, maar stort je je daarop 
met een team. Elke hike heeft zijn eigen uitdagingen en niveauverschillen. De A-hike 
is speciaal bedoeld voor beginners en is daarom nog uitdagender voor de hikeleiding 
om te bedenken. Esther, Patrick, Martijn en Kajsa van de A-hike hebben een taak die 
precies op hun lijf geschreven is. Ze zijn creatief en allround. En weten precies wat de 
beginnende hiker nodig heeft! Want overal een beetje van afweten is precies wat je 
als A-hike leiding nodig hebt. Je moet weten hoe je de kinderen zelf hun tent op kunt 
laten zetten. Hoe je ervoor zorgt dat ze alleen datgene lopen dat je als hikeleiding 
bedacht hebt. Dat ze zich bij alle posten melden en deze ook vrolijk meedoen. Hoe je 
ze smakelijk en gaar eten kunt laten klaarmaken. En hoe je de kinderen vies, moe maar 
wel gezond en helemaal heel, weer bij hun ouders af levert.

Wij kunnen alles

KOORTS
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Voor John, Johnny en hun goudzoekers is deze zaterdag al vroeg begonnen. Als een 
echte goudzoeker verbruik je bij het zoeken een hoop energie. Daarom ontbijten 
goudzoekers, heel slim, met een stevig ontbijt. Gekookte havermout, bonen, eieren 
met spek en gitzwarte koffie. Een echt goudzoekersontbijt. Als de zeef is ingepakt en 
de veters zijn gestrikt gaan ze met zijn allen op weg. Omdat alle vindplaatsen geheim 
moeten blijven, weten alleen John en Johnny precies waar waarschijnlijk het goud 
ligt. De rest van de goudzoekers krijgen hun aanwijzingen in code mee. Streepjes met 
een streep erdoor, pijltjes met een bolletje eraan en iets met kompassen die je moet 
schieten?! Om ervoor te zorgen dat alle goudzoekers van John en Johnny veilig op de 
juiste plaatsen aankomen, hebben ze in het diepste geheim een korte training gehad. 
Zo gaat iedereen vol vertrouwen op weg. 

Op weg 
De weg naar het goud is vol uitdagingen. 
Met een buikschuif en een apenbrug 
verzamelen de goudzoekers munten. 
Verder werpen ze met een hoefijzer om 
bij het goud te komen. Daarna is het de 
geheime route die voor een uitdaging 
zorgt. Er zijn zelfs goudzoekers die zelf op 
andere plaatsen gaan zoeken. Gelukkig is 
daar John (of was het Johnny) die met zijn 
goede goudspeurneus iedereen weer de 
richting van het goud opstuurt. De kata-
pult schiet het goud een eindje de goede 
kant op, waar het in de zakken van de 
goudzoekers verdwijnt. De goudzoekers 
hebben al aardig wat goud verzameld, 
maar genoeg is het nog niet. Met behulp 
van het kompas wordt er een hoop goud 
gevonden, al gaat niet elke goudzoeker 
met deze vondst naar huis. En nog steeds 
zijn er een aantal goudzoekers die zelf op 
andere plaatsen naar goud gaan zoeken. 
Nu is het Johnny (of is het John) die de 
goudzoekers weer in de richting van het 
goud stuurt. Er wordt goud gevonden in 
bomen, onder balken en na het overwin-
nen van obstakels. Het laatste goud wordt 
gevonden na het oplossen van een puzzel. 
Vermoeid gaan de goudzoekers naar huis. 
Krom van het gewicht van al het goud. 
Morgen wagen ze nog een poging. We zijn 
benieuwd of de goudzoekers dan een nog 
grotere buit binnen zullen halen.

Goud, goud, goud

Wist je dat...
•	John en Johnny uit de US of A komen
•	 je dat absoluut niet aan hun accent 

kan horen
•	er voor goudkoorts geen paraceta-

mol te krijgen is
•	de kleinste tent van het NHW maar 

een nachtje mee mocht doen
•	deze toch veel te klein was voor met 

zijn tweeën 
•	er twee Sander's zijn bij de A hike 
•	de ene Sander de andere Sander 

voorziet van energiesnoepjes
•	deze jongens geen problemen heb-

ben met hun slaapplek; ze slapen 
toch niet vannacht

•	als je gaat koken, je dit eten ook op 
gaat eten en je dus je bord en bestek 
nodig hebt

•	er nog steeds koppels zijn op de a 
hike die dit niet door hebben

•	alle a hike'ers voor het eerst op hike 
zijn

Enthousiast staan de goudzoekers de zondagmorgen al vroeg naast hun mini tentje 
om weer een dagje naar goud te speuren. Vandaag is de laatste dag waarop er naar 
goud gezocht kan worden. De tent en pyama gaan weer in de tas en samen maken de 
goudzoekers het terrein schoon en leeg. Vanavond gaan John en Johnny weer terug 
naar hun vertrouwde goudmijnen in Californië. Na weer een stevig ontbijt, nog een 
bakje extra zwarte koffie en een natte lap om het hoofd is iedereen er klaar voor. John 
(of was het Johnny) geeft iedereen een geheim document met daarop de plaatsen 
waar er waarschijnlijk goud gevonden kan worden. En daar gaan ze dan; de stoere 
mannen en vrouwen goudzoeker van Appelscha. Op weg om met hun zeef zelfs het 
laatste kruimeltje goud van Appelscha te vinden en mee te nemen. Onderweg lukt 
het schuivend op hun buik bijna allemaal om aardig wat goud bij elkaar te scharrelen. 
Door het natte touw is het een stukje van de geheime route die toch wel voorzichtig 
gedaan moet worden. Maar iedereen komt er vies, maar helemaal heel doorheen. 
Na de soep-lunch en een korte bespreking met Johnny (of was het John) gaan de 
goudzoekers op weg om het allerlaatste goud op te zoeken en mee te nemen. Er is 
haast niets mee te vinden, maar daar laten de goudzoekers zich niet door uit het veld 
slaan. Ze spannen hun spierballen aan en rekken zich uit. Zo pakken ze nog heel wat 
goud. Met een laatste kracht inspanning gaan ze  het moeilijkste onderdeel van dit 
weekend overwinnen. Bloed zweet en een paar tranen vloeien als de goudzoekers nog 
eenmaal op zoek gaan. In bomen, achter takken, over touwen en onder balkjes, in de 
lucht en op de grond wordt er gezocht. En dan, als er echt, echt, geen snippertje goud 
meer te vinden is gaan John en Johnny kijken wie van de goudzoekers het meeste 
goud gevonden heeft. Wie dat is, is op de goudzoekers site van het NHW te vinden.

Laatste kans
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Post-it
Nadat alle groepjes hun tent hebben 
opgezet gaat de B-hike meteen van start. 
Na een tocht van ongeveer 800 meter 
komen ze aan bij een bos. Terwijl een 
aantal posthouders het speelgebied met 
gele vloeistof afbakend, wordt het spel 
verder uitgelegd. Het is de bedoeling dat 
de groepjes de gele post-its (die door het 
bos zwerven) verzamelen, en die ieder 
bij hun eigen posthouder inleveren. Als 
een speer trekken de deelnemers deze 
briefjes uit het bos. Vooral groepje 4 van 
de Tecumseh uit Haren is zeer productief. 
Er belanden stapels gele briefjes in de 
handen van hun posthouder. Met een 
verpletterende meerderheid behalen zij 
vanavond de overwinning. Of eigenlijk... 
Een verdachte overwinning, want hoe 
komt het precies dat er meer post-its het 
bos uit kwamen dan erin verdwenen zijn?

Woestijn, zonnebloem, patat, Shell, 
oranje - rood = ..., oude bloemkool, 
leeuw, Pluto, Pikachu, territoriumvocht 
van de hikeleiding, mayonaise, Maya de 
bij, Sponge Bob, naturelchips, Zwitsal, 
eigeel, boterbloem, kuiken voor de 
mixer aan gaat, pvc-buis, graan, kameel, 
gloeilamp, zon, maan, ster, kanarie, staf 
van Sinter Klaas, Giraffe, overalls van de 
Tecumseh, paardenbloem, zonnebloem, 
Advokaat,  Post-it, Chinezen, Pino (behalve 
in NL), Sinas, ananas, Mc. Donalds M, mais, 
Wolters auto, Amerikaanse taxi, Tweety, 
gele paprika, badeend, de Jumbo, citroen, 
banaan, Bert (zonder Ernie), gele M&M, 
ambulance, bliksem, de herfst, patat, 
frituurvet, boter, Vitesse, Gouden Gids, 
Smiley, klompen, oud Heinekenkratje, Jupiler, 
Cees, een dorp in Belgie, Haribobeer, 
monster van Loch Ness, gele kikker, poep 
van een lieveheersbeestje, gele trui Tour 
de France, The Yellow Book, tuinslang, 
gevaarherkenningstekens, NS, de 4e ring 
van de Olympische Spelen, de 2e O van 
Google, 566 - 589 nm, geelzucht, duikboot 
van de Beatles, Rijkswaterstaat, maandag, 
Golden Retriever, vitamine C, stro, pinda's, 
honing, Luigi de Fiat 500 uit 1959, Winnie 
de Pooh, Lala de Teletubbie, The Game, 
kerrie, de schoenen van Mickey Mouse, 
Cheese Onionchipszak, 200 euro, Safier, 
10 20 en 50 cent en de zwembroek van 
Dries Roelvink. 

Struners
Groepje 7 bestaat dit jaar uit het drietal 
Herman, Lotte en Yoram van scouting-
groep de Struners uit Stedum. Voor Lotte 
en Herman is dit hun eerste NHW en 
Herman zit zelfs nog maar drie weken 
op scouting! Toch doet dit bikkeltrio niet 
onder voor de wat meer ervaren groepjes. 
Ondanks dat ze vanmorgen als zesde 
vertrokken zijn, kwamen ze vanavond als 
vierde aan op hun overnachtingsterrein. Ze 
hebben alle posten gehad, maar vonden 
de eetpost met broodjes en soep toch 
het leukst. De voedselvoorraden van de 
gehele B-hike is zonder meer uitstekend 
te noemen, maar dit goed voorbereidde 
troppel uit Stedum spant toch wel de 
kroon. Zij hebben bij zich: 2 pakken Snelle 
Jelle, 3 Unox worsten, minstens 6 pakken 
noodles, Menthos, Sultana's, krentenbol-
len en pasta carbonara voor minstens 6 
personen! Waarom zo veel? "Tja, als we 
verdwalen krijgen we in elk geval geen 
honger!" 

Een kuiken in de mixer

Wat is eerst geel 
en daarna rood?

Yellow stuff

Leeg logboek
Koppel B003 zit lekker in het thema. 
Fanatiek doen Robert en Koen mee aan 
het gele thema en zetten hun beste 
beentje voor. Naast het feit dat ze lekker 
op schema lopen hebben ze ook hun 
logboek dik in orde. Met z'n tweeën hopen 
ze de hike te winnen dit jaar. Er is echter 
een probleempje: Hoe mooi hun logboek 
ook is, het moet wel leesbaar blijven. De 
hikeleiding dacht dat het koppel een 
leeg logboek had ingeleverd, maar na 
intensieve research en ondervraging blijkt 
dat het koppel alles in het geel heeft 
geschreven! Met markeerstift nog wel. Erg 
orgineel, maar helaas totaal onleesbaar. 
Of ze hiermee punten scoren is maar de 
vraag...

Bananana (tutu tududu)
Have you ever been Yellow? Have you ever 
tried? De deelnemers van de B-hike wel! 
Geheel in het geel maken twee koppels 
en vier troppels dit jaar als kanaries 
Bananenscha onveilig. Al Post-it plakkend 
lopen zij onder de gele zon, terwijl de 
hikeleiding rondrijdt in hun gele citroen 
op wielen. Kortom: er is dit jaar weer 
genoeg te beleven bij de B-hike.

GE(he)EL

GEEL
in het
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Opbokken Wist je dat...
•	het groepje van Theis, Erik en Wyncko 

een keer fout is gelopen?
•	zij een bungalowpark zijn opge-

lopen?
•	wyncko de halve dag met een pan en 

een fles olie heeft gelopen?
•	dit was omdat ze uit zijn tas vielen?
•	Theis heeft wildgepoept?
•	dit voor de jongens van de Trekvo-

gels ook niet geheel vreemd is?
•	Nick van de Tecumseh zijn mok is 

vergeten?
•	hij zijn hikeleiding om een leenmok 

vroeg?
•	hij een plasticbekertje kreeg als hij de 

pottietent op zou zetten?
•	hij dit gedaan heeft?
•	het groepje van Theis, Eric en Wyncko 

een pannenkoekentoren gaan bou-
wen?

•	zij precies 18 pannenkoeken willen 
bakken, omdat op de verpakking 
staat dat dit kan?

•	Nick vlak voor zijn hike een pow-
ermaaltijd van zijn moeder heeft 
gekregen?

•	dit een mengeling was van aardappe-
len, stamppot zuurkool, gewone pas-
ta, speltpasta, en vlees?

•	Kasper en Joppe van de Voerman 
Noodles en instant aardappelpuree 
eten?

•	het groepje van Giel, Tymo en Nick 
vanavond eieren met spek op brood 
eten?

•	zij alle eieren heel hebben weten 
over te brengen naar hun overnac-
htingsterrein? 

•	zij dit hebben gedaan door de eier-
doos in een theedoek te wikkelen?

De hike van...
Didi, Emmi en Isi. Of ook wel Denise, 
Emma en Iris. De zaterdaghike van dit 
damestroppel verloopt niet geheel zoals 
zij dat van tevoren hadden gepland... 
Indirect geven zij hun leiding hiervan de 
schuld. Waarom? Omdat zij nooit fatsoen-
lijke routetechnieken hebben geleerd. Al 
bij de tweede techniek (strippenkaart) 
loopt de rest van de tocht in de soep. 
Wel acht keer bellen de meiden naar hun 
hikeleiding met vragen over de route. Veel 
schieten ze er niet mee op en ze raken 
alleen nog maar verder verdwaald. Na 
nog meer afgelegen paden te hebben 
bewandeld, schiet de hikeleiding hen toch 
maar te hulp en bezorgen ze hen een lift 
naar post 5. Gelukkig lopen ze vanaf hier 
wel goed en weten de meiden uiteindelijk 
veilig hun overnachtingsterrein te bereiken. 
Dat is overigens niet te danken aan Denise, 
die met haar poging tot liften bijna een 
kettingbotsing veroorzaakt! Maar al met al 
komen ze nog redelijk op tijd op het over-
nachtingsterrein aan, zodat de tent voor 
het donker staat en ze bij het schemerlicht 
hun pannenkoeken kunnen bakken.

Wij willen toch graag even een momentje 
stilstaan bij alle jaren waarin de B-hike 
van jullie heeft kunnen genieten. De 
afgelopen 13 tot 15 jaar hebben jullie de 
B-hike tot een van de leukste hike's van 
het noorden gemaakt. Wie herinnert zich 
jullie vele thema's, kostuums, kreten en 
vreemde acties bij de centrale opening 
nou niet? Van Bassie & Adriaan tot opge-
blazen kerstmannen. Avonturen uit het 
Wilde Westen, van de boerderij en allerlei 
andere bijzondere thema's zoals Ernst & 
Sjors, Bobbie & Sjimmie, Bamsterweken, 
Teletubbies en Mega Mindy. Kortom, 
jullie slaagden er ieder jaar weer in van de 
B-hike een onvergetelijke happening te 
maken! Geert en Wolter, namens iedereen 
bedankt!

Lieve Geert en Wolter

Rebus

?

Ergens, hier heel ver vandaan, bestaat 
er een heel mooi warm, geel land met 
de naam: Bananenscha. Op een mooie, 
zonnegele zaterdag liepen daar eens 
drie jongens: Giel, Tymo en Nick. Dit 
stoere trio was vanochtend fris van start 
gegaan voor een tocht over de goudgele 
velden, op zoek naar al hun gele posten. 
Onverschrokken liepen zij in het gele 
zonlicht, niks leek hen te kunnen stoppen. 
Maar toen, vanuit het niets, doemde hun 
vijand op. Een groot geel (beige) wezen 
versperde hun de weg. Het dappere trio 
stond vertwijfeld stil. Wat nu? Zouden ze 
hier wel gewoon langs kunnen lopen? 
Langzaam benaderden ze dit onbekende 
gele (beige) gevaar. Maar het wezen 
keek hen aan, en was duidelijk niet van 
plan hen zomaar door te laten. En daar 
stonden ze toen. Stil. Hun weg verspert 
door een heideschaap. Maar toen wisten 
ze het! Dit moesten ze doen!! Een van de 
jongens pakte moedig zijn mobieltje en 
belde 112-hikeleiding. "Help, er staat een 
grote bok op het pad!". De reactie van de 
hikeleiding maakt alles duidelijk: "Zoek 
het uit." tuut tuut tuut... 
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GROOVY

De onschuld 
van Yury
Bij welke hike je ook kijkt, het is overal het-
zelfde. De hikeleiding, met hun kleurrijke 
thema's en vele posten maken er elk jaar 
een barre tocht van. Er is van alles op deze 
mensen aan te merken. Het zijn schurk-
en, wilde mannen/vrouwen en bovenal: 
Boefjes. Er is echter een hike waarbij dat 
anders is: De C-hike. Ook daar vind je de 
eerder beschreven boefjes, maar is er bij 
de mensen van Club C een uitzondering 
aanwezig: Yury. Deze grote vriendelijke 
hikeleiding is volgens eigen zeggen 
namelijk onschuldig. Of hij dit ook echt is? 
We zullen het volgend jaar zien!

Zondag

Terwijl de wind langs de tenten loeit en de ijzige kou toeslaat, zijn de discohikers naar 
hun tent vertrokken. De hikeleiding verkeert in de veronderstelling dat Klaas Vaak zijn 
wonderen heeft verricht en de hikers naar dromenland heeft gebracht. Helaas is niets 
minder waar, in elke tent is er namelijk een feestje begonnen! Door het onfortuinlijke 
verlies van de muziek bij Club-C moeten de feestjes alleen in stilte worden gevierd. 
Gelukkig hebben de discohikers hier wat op gevonden. Zij hebben de koppen bij 
elkaar gestoken voor lekker ouderwets roddelen. Zo hebben 2 heren van de Struners 
uit stedum (Thom en Elmo) hun groepsgenootje Tim omgedoopt tot schaap. De reden 
hiervoor? Die is tot noch toe onbekend. Echter kunnen niet alleen de Struners er wat 
van, ook de dames van Pagista Stadskanaal roddelen lekker mee. Zo is er tijdens het 
roddelen naar voren gekomn dat Floor, van Pagista, stiekem een oogje heeft op Elmo, 
van de Struners. Daarnaast zijn de dames ook heel goed in het analyseren van de 
genante verhalen uit tijdschriften als de Girlz. De verhalen zijn bijna allemaal aan seks 
gerelateerd. Dit leidt natuurlijk tot een hoop gegiebel in de tent van deze dames. Al 
met al kunnen de (brave) deelnemers van de C-Hike er dus wat van. We moeten alleen 
wel eerlijk blijven, want zou de hikeleiding wel braaf slapen in de tenten, of spelen zich 
daar dezelfde taferelen af als als in de tenten van de hikers?

In het subkamp van vandaag wordt een 
heuse disco georganiseerd. In het begin 
gaat het nog wat moeilijk, er is nog niet 
genoeg muziek, de lampjes staan nog niet 
allemaal aan en alle deelnemers zijn nog 
druk bezig met de vele lekkende tenten. 
Wat nu natuulijk een groot probleem is 
want het regent hard. Tot overmaat van 
ramp hangt de discobal wat laag bij de 
grond waardoor iedereen die binnenkomt 
erover struikeld! Maar gelukkig komen 
daar de twee opperkoeien aan, twee per-
sonen in koeienpakken wel te verstaan 
en zij regelen gauw dat de problemen 
worden opgelost. De lampen doen het 
allemaal weer, de muzieklijst word aange-
past en de discobal word eindelijk goed 
opgehangen. De zielig natgeregende 
deelnemers komen de discotent binnen 
waar ze blij verrast worden door verschil-
lende heelijke snacks en... Jawel! Warme 
chocolademelk! Al snel vinden de deelne-
mers hun groove weer terug en showen 
ze meerdere funky dance moves op de 
dansvloer. Dank jullie wel opperkoeien!

Spannende tentverhalen

De disco avond 

van club C

Na al een zeer vermoeiende vrijdag en 
zaterdag was nu ook nog de zondag aan 
de beurt. Een leuke, maar vermoeiende 
dag. De dag bestaat uit een vrije route, 
de post 'krijg' je, de route maak je zelf. Om 
half tien staan de eerste vroege vogels 
al klaar voor vertrek. Zij vervolgden hun 
route naar de eerste post. Hier stond de 
dienblad estafette al voor hen klaar. De 
bedoeling was een vol dienblad zo snel 
mogelijk van A naar B te brengen zonder 
te morsen. De tweede post, het vlotvaren, 
leid uiteraard weer tot spannende en hi-
larische situaties. Gelukkig is iedereen (re-
delijk) droog gebleven. Bij post 3 worden 
de puzzelskills van de discohikers op de 
proef gesteld. Zonder de puzzel was de 
vierde post nooit bereikt en wie wil de 
vierde post nou missen!? Bij post 4 kan je 
namelijk je laatste moves en grooves nog 
even laten zien bij een pittige limbo. De 
laatste post was uiteraard de galabaan, 
een post die altijd zorgt voor die laatste 
geweldige herinneringen aan weer een 
fantastisch NHW. 
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Wist je dat...
•	het ontzettend hard waait  in  

Appelscha?
•	de Struners het naar eigen zeggen 

heel gezellig hebben gehad in de 
tent?

•	een aantal groepjes de route niet 
goed begrepen?

•	zij in rondjes hebben gelopen?
•	zij nog zijn opgepikt door hikeleiding?
•	deze stukjes over de padvindsters 

van Pagista gaan?
•	er ontzettend knappe jongens bij 

de scoutinggroep in Oosterwolde 
zitten?

•	deze jongens de sherpa's van Pagista 
wel zagen zitten?

•	zij daarom de hele avond achter deze 
meiden aan hebben gefietst?

•	de hikeleiding dit echt NIET grappig vond?
•	auto's niet veilig zijn in de buurt 

van posthouder Niels van scouting 
Emmen?

•	hij deze laat bekogelen met dis-
co-eieren?

•	Tim van de Struners soms denkt 
dat hij bij de dames van Coevorden 
hoort?

•	de posthouders van Emmen een 'ster 
van de dag' uitreiken?

•	zij deze 'ster' stiekem aan iedereen 
uitreiken?

•	Thom van de Struners een disco-ei in 
zijn schoen heeft?

•	dit komt omdat hij niet goed kan 
vangen?

•	Boris, Gertjan zonder streepje, Mandy 
en Marijke van scoutinggroep St. 
Vitus een plant midden op de weg 
hadden gezet?

•	zij deze later weg moesten halen van 
de hikeleiding?

•	dit inmiddels meer dan een uur lopen 
was voor de groepjes?

•	dezelfde groepjes ook al de noodbrief 
al  in het begin open hadden  
gemaakt?

•	er een zeecontainer op het subkamp-
terrein staat?

•	deze blauwgroen van kleur is en vier 
wielen heeft?

•	er bosvruchtenkoffie bestaat?
•	deze af te halen is bij de hikeleiding?
•	Sabine en Gwen van de Drosten-

groep de post met het balonnen 
scheren de leukste post vonden?

•	Marleen van SA 427 verliefd is op een 
zekere Tim van de Struners?

Voor Sophie van Scouting Coevorden 
was de post over het water nog wel een 
uitdaging. Het gaat natuurlijk over post 3: 
de buikschuif. Buikschuiven is nog altijd 
een van de dingen die als moeilijk wordt 
beschouwd. Lang niet iedereen gaat even 
soepeltjes over dat vervelende touw. Ook 
Sabine had een helpend handje nodig. En 
gelukkig daar waren ze al, haar swingen-
de disco-ridders! Deze helden hadden 
de moeilijkheden al voorzien en boden 
direct de nodige hulp. Na zorgvuldige 
begeleiding en mentale ondersteuning 
heeft Sabine de overkant gehaald. Dat 
is een applausje waard voor deze stoere 
discotopper!

Helpende Handjes

Hoewel de hikeleiding van de C-hike meent dat ze een groot probleem hebben sinds het 
stil is in club C, gelooft menigeen juist dat club C een gat in de markt heeft gevonden: 
de silent disco. Dit fenomeen is voor het eerst gespot in een Finse film uit de jaren '60, 
maar het duurde nog tot begin deze eeuw dat de populariteit van de silent disco echt 
een vlucht nam. Deze disco's hebben een eenvoudig concept. De bezoekers dragen een 
draadloze koptelefoon, waaruit de muziek komt. Aangezien deze muziek niet hoorbaar 
is voor mensen zonder koptelefoon, ziet het er voor hen heel vreemd uit: een zaal vol 
mensen die helemaal losgaan op niets. Vaak draaien twee DJ's tegelijk en kunnen de 
bezoekers schakelen tussen de DJ's. Zo kan het gebeuren dat de helft van de zaal staat 
te hakken, terwijl de andere helft meezingt met 'Het is een nacht' van Guus Meeuwis. 
De silent disco neemt toe in populariteit, maar op dit moment is er nog geen club die 
dit als standaardprogramma aanbiedt. Ook als de C-hikers het geluid weer hebben 
gevonden, is het wellicht een goed plan om naast de reguliere disco een silent disco 
op te richten, zodat ook in tijden van crisis de kassalade van club B goed gevuld blijft.    

Silent disco

Op zoek naar een nieuwe sound, moet 
disco weer terug komen vindt club C. 
In je mooie glitterpak met luxe pruik 
de Hike der Hikes lopen en onderweg 
leren van muzikale grootheden en een 
nieuwe allesoverweldigende beat tap-
pen. Aangezien kennis macht is, is het 
misschien wel handig om wat van de 
geschiedenis van Disco te weten. Disco 
is een muziekgenre dat is ontstaan in 
discotheken en invloeden heeft uit de 
funk: soul- en salsamuziek. De eerste dis-
comuziek komt uit 1971, echter komen de 
eerste officiële nummers uit 1973. Voor de 
techneuten onder ons, discomuziek heeft 
ongeveer 120 beats per minute en heeft 
een makkelijk te herkennen vierkwarts 
maat. In 1979 was het geniale genre op 

Vroeger...

zijn hoogtepunt door de film Saturday 
Night Fever. Na deze tijd kwamen de 
elektronische instrumenten en daarmee 
ook de elektronische dansmuziek. Disco 
verdween uit de schijnwerpers. So you 
know, feestgangers heel veel plezier en 
succes. Drop die beat for disco's sakes. 

We zouden toch denken dat de jeugd 
van tegenwoordig niet weg te slaan is bij 
de mobiele telefoon. Dit blijkt niet voor 
iedereen te gelden, want er werd een 
telefoon moederziel alleen gevonden in 
het bos door de hike leiding. Het arme 
ding was achtergelaten bij een post. De 
eigenaresse werd snel gevonden, maar ze 
kreeg haar telefoon natuurlijk niet zonder 
een uitgebreide smeekbede bij de hike 
leiding terug. Eind goed al goed.

De verloren telefoon
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Post 1 vrijdagavond 21.15 Groep F3 (Bram en Elize) meldt zich bij de bijzonder 
acrobatische trappersbaan van Passie en Adriana. Voordat ze de trappersbaan bestijgen 
vertellen ze enthousiast over de opnames van Noodles Roerende movie part III. De 
eerste twee opnames vonden ook plaats op scoutingkampen. Part I werd gefilmd op 
NHW vorig jaar en part II op poolkamp afgelopen jaar. Iedereen is erg benieuwd naar 
deze nieuwe youtube sensatie. Nu is het toch echt tijd om aan Passie en Adriana te 
bewijzen dat zij ook kunnen helpen in de zoektocht naar de baron en zijn helpers. Ze 
zetten uiteindelijk een teleurstellende tijd neer van 3.26:26 zonder bagage. Deze film-
makers moeten maar snel verder naar de volgende proef om zich opnieuw kandidaat 
te stellen. Kort daarna meldt groep F5 zich aan om groep F3 te overtreffen: dit koppel 
gaat vastberadener met bagage over de trappersbaan, maar bij de eerste baan komen 
zij al in de moeilijkheden. Uiteindelijk is hun eindtijd 3.26:44. Ze kunnen zich aansluiten 
bij groep F3 om verder te zoeken naar nieuwe uitdagingen om hun kennis en kunde 
op peil te brengen. 

iltratieInf
Omdat B100, Vlugge Japie en de Baron zo 
snel mogelijk in de kraag gevat moeten 
worden. Liever vandaag dan morgen zelfs.
Omdat de gehele politiemacht van 
Appelscha en omstreken daar al tijden 
mee bezig is, is jullie hulp ingeschakeld. 
Slim als jullie zijn, gebruiken jullie de 
modernste opsporingstechnieken. Maar 
wisten jullie dat oudere technieken 
misschien wel net zo goed, dan wel beter 
werken? Een van die methodes is infiltratie. 
We zullen jullie uitleggen wat dat is. Infil-
tratie houdt in dat iemand onder een valse 
identiteit probeert binnen te dringen in 
een criminele organisatie om informatie 
en bewijzen tegen die groep te verzamelen. 
Daarnaast moet de undercoverscout er 
rekening mee houden dat hij geen ernstige 
misdrijven mag plegen.
Een mooie vorm van dit undercoverwerk 
is de zogenaamde Pseudoknop. Hierbij 
wordt de infiltrant voorgesteld als koper 
van de spullen die de criminelen willen 
verkopen. Denk aan sieraden, wapens en 
illegale drank. Het doel van deze methode 
is het in beslag nemen van de goederen 
en het identificeren en arresteren van 
de criminelen. Een undercoverscout kan 
hierbij gebruik maken van Flash Roll 
(toongeld) om geloofwaardigheid te 
krijgen. 
Een andere manier is een Frontstore 
Operatie. Hierbij levert de medewerker die 
undercover is diensten aan de verdachte 
organisatie. Denk aan het oprichten 
van nep-bedrijven als wisselkantoren of 
transportbedrijven die de criminelen als 
dekmantel kunnen gebruiken. De politie 
is op die manier in staat om voldoende 
bewijs te verzamelen. Dus mochten jullie 
echt met de handen in de haren zitten, 
dan is een van deze werkwijzen wellicht 
te overwegen. Hoe dan ook, hou de moed 
erin. Jullie gaan die sluwe vossen pakken.

Oma`s tuintje
Na een uur padzoeken zonder vinden, 
komt F7 van de Esdoorn Leeuwarden aan 
bij een alleraardigst huisje. Ze horen een 
oud omaatje roepen: "knibbel knabbel 
knuisje wie knabbelt daar aan mijn huisje?" 
Op hun alleraardigst roepen de heren 
en dame: "Wij zijn van de scouting en 
zoeken een plekje voor ons tentje." "Maar 
natuurlijk mogen jullie mijn grasveldje 
lek prikken." roept het omaatje terug. 
De Esdoorners zijn dan ook meer dan 
tevreden met deze plek en geweldige 
locatie met vrij uitzicht, gastvrijheid en 
mooie natuur.

B hike 
verstekelingen 
De heren van F5  van de Duco van Martena 
te Leeuwarden hebben het dit jaar wel 
optimaal gezellig. Ze hebben namelijk 
hun slaapplek bij de B-hike geregeld! 
Onder het gekrakeel van de jonge jongens 
en meisjes hebben ze er het volste ver-
trouwen in dat ze zich uitstekend zullen 
vermaken. Erg origineel is het natuurlijk 
niet. Maar heel belangrijk vinden ze dat 
niet.
 

vrijdag avond 

Passie & Adriana
Misschien zijn jullie ze tegengekomen. Ze 
heten Passie &  Adrianna. Wie deze dames 
tegenkomt zal altijd in een warm bad van 
liefde, rijkdom en gezelligheid stappen. 
Ze zijn posthouders in hart en nieren en 
staan altijd paraat met lekkere hapjes, 
raad en daad. Jammer genoeg waren 
deze dames zaterdag avond een beetje 
uitgeblust.... veel liefde en knuffels van de 
F-hike reporters.
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Status ingewikkeld
Gijs en Stijn zijn na hun prachtige 
kampeerplek naast de kerk van het pit-
toreske dorpje Esloo onderweg naar het 
prachtige boerendorp Diever. Aldaar zul-
len ze hun eerste post op de parkeerplaats 
van theater Shakespear midden in het bos 
vinden. Hier kunnen ze lekker een broodje 
smeren en krijgen ze de opdracht om een 
Robin (robot van B&A) te creëren. Hierna 
zijn alle pijlen gericht op het vinden van 
een supermarkt, maar waar de jongens 
eigenlijk echt naar op zoek zijn is wat 
gezelschap. Het liefste twee mooie, leuke, 
enthousiaste en vooral uitdagende vrou-
wen. Daarvoor willen ze best wat ruimte 
maken in hun ontzettend grote tent. Lijkt 
jou het leuk om een fantastische tijd te 
beleven met deze grote stoere jongens? 
Laat dit dan snel weten bij het krantje, 
dan brengen wij jou in contact met deze 
vrolijke mannen.

Scrambeld eggs
Het is 's ochtends vroeg, de oranje gele 
ochtendzon staat laag bij de grond en het 
gras is nog bedekt met  een laagje dauw 
van de nacht. De mannen en vrouwen van 
de Bassie en Adriaan-hike zijn alweer klaar 
om hun jacht op de baron te vervolgen. 
Olle en Rolf zijn  hun dag begonnen met  
scrambled eggs en spek, de hikeleiding 
baalt wel een beetje, omdat er niet aan 
hun werd gedacht. Hierdoor mogen ze 
pas als laatste vertrekken en krijgen zij 
de verantwoordelijkheid om de over-
nachtingsplek schoon en netjes op te 
leveren. Hieruit wordt wel duidelijk dat de 
heren nog een zware dag krijgen en dat 
ze alles moeten delen met hun vrienden 
en vijanden om verder te komen en hun 
einddoel te halen.

Wist je dat...
•	het filmpje over Noedels Roeren the 

movie 1 van vorig jaar werkelijk ner-
gens over gaat?

•	niemand gelooft dat Noedels Roeren 
the movie 3  van dit jaar beter gaat 
zijn?

•	groep 3 niet weet hoe ze een tent 
moeten oprollen?

•	groep 5 niet naar de kroeg is gewe-
est, omdat ze eerst hun tent moesten 
opzetten?

•	Passie en Adriana een beetje tele-
urgesteld zijn omdat hun medepost-
houders in het buitenland zitten?

Het is een gure donkere zaterdagavond 
in het ongastvrije Hoogersmilde. Tijmen 
& Lars van de Drostegroep zijn helemaal 
doorweekt en verdrietig. Ze hebben bij 
veel huizen aangebeld maar niemand laat 
ze binnen of staat ze toe een tentje op te 
zetten. Gelukkig zijn ze van harte welkom 
in de auto van de razende reporters Arie 
en Joris. Zodra het C-team ook ter plaatse 
is en enig overleg is gepleegd, worden 
ze veilig naar het kampeerterrein van de 
Z-hike gebracht. Gelukkig zijn er nog een 
paar droge dekens beschikbaar, zodat 
de knapen de nacht nog in enig comfort 
kunnen doorbrengen. Namens de redac-
tie wensen we jullie nog vele geslaagde 
NHW edities toe.

Acrobatentrucs
Na een lange nacht van  succes vieren 
beginnen alle circusartiesten aan de lange 
reis terug naar de prachtige Wouda boerd-
erij. Gelukkig worden ze niet gehinderd 
door slagregens en ook de wind heeft hun 
niet van het koordje geblazen. Eenmaal 
aangekomen worden ze verwelkomd met 
luid gejuich. Bassie en Adriaan geven de 
hint om hun kunsten voor de laatse keer 
te showen door middel van de galabaan 
natuurlijk doen ze dit met veel pasie en 
overtuiging.  Passie en Adriana zijn ook 
weer van de partij om de artiesten aan te 
moedigen. Uitgeput maar zeer tevreden 
kun ze dan ook hun terugreis naar de verre 
uithoeken van het land beginnen.

Landhuis :-)

Loop je de F- hike dan kan dit schattige 
robotje je niet ontgaan zijn. Met zijn wek-
kerhoofd en cilindervormige lijf weet hij 
vele hiker harten te veroveren. Robin wil 
jullie meegeven dat je goed moet eten, 
niet roken en altijd een verse baterij voor 
hem bij je moet hebben.

Robin

Na een lange dag van lopen chillen en je fijn voelen bevinden F2 en F3 zich in het 
prachtige Dieverbrug op zoek naar een slaapplek voor de nacht. Ze worden ineens 
aangesproken door een alleraardigste meneer “zijn jullie ergens naar op zoek?”. Ze 
antwoorden: “Nou eigenlijk zoeken we een slaapplek”. “Nou dan heb ik wel wat voor 
jullie”, luidt het antwoord. Als ze het prachtige bijgebouw betreden met 7 bedden, 
keuken, sanitair, drumstel en discolampen, weten ze eigenlijk niet wat ze hier op 
moeten zeggen. Maar eenmaal geïnstalleerd denken ze: “Maar hier kunnen we wel aan 
wennen! Wij hebben een villa helemaal voor ons zelf, wie maakt ons wat! Groetjes van 
de Tecumseh en de Lookwide.”

Gered
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#YOLO Wist je dat...
•	alle deelnemers vrijdagnacht buiten 

hebben geslapen?
•	9 deelnemers van de hike buiten op 

4 matjes hebben geslapen?
•	Joan van Scouting Emmen de eerste 

nacht wisselde van slaappartner?
•	Niels van de Rangers Zuidlaren 's 

nachts om 5 uur wakker werd?
•	dit kwam omdat Eva van Scouting 

Emmen heel hard bibberde?
•	zij dit deed omdat ze het heel koud 

had?
•	zaterdagochtend een aantal mensen 

in de sloot zijn gevallen?
•	Martijn Kors uit zijn jasje is gescheurd?

Hygiene? 
Omdat je tijdens een hike zo min mogelijk 
gewicht mee wilt nemen, laat je zoveel 
mogelijk kleding thuis. Daarom moeten 
op vrijdagavond de yolohikers bij post 
drie zoveel mogelijk kleding aantrekken. 
Hoe meer kledingstukken, hoe meer 
punten! Het koppel Q8 uit Stadskanaal 
gaat die post duidelijk niet winnen, omdat 
zij heilig geloven in 'hoe minder kleding, 
hoe beter!'. Persoonlijke hygiëne nemen 
de heren uit Stadskanaal niet al te serieus. 
Een extra paar sokken past nog net in de 
tas, maar een schone onderbroek, dat is 
toch echt te zwaar! En dat terwijl de yolo 
hikers extra punten kunnen verdienen als 
je je onderbroek in je mond stopt. Toch 
jammer voor de jongens van Stadska-

Te watuuuuurrrr!

Dat deelnemers een paklijst gebruiken 
als ze een hike gaan lopen, wist je al lang. 
Maar wist je dat de posthouders ook 
paklijsten nodig hebben? Posthouders 
vergeten namelijk vaker dingen mee te 
nemen dan deelnemers. Daarom even 
een lijstje met tips&tricks voor de post-
houders. Onmisbaar op post zijn een 
partytent, stoelen, champagneglazen, 
gaspit, vuur, koekenpan, bakboter, eieren, 
spek, augurken, champignons, kaas, ham, 
brood, hamburgers, drinken, snoepjes en 
ander lekkers. Maar wat nou als je iets  ver-
geten bent mee te nemen, of het ligt nog 
in de aanhanger die een paar kilometer 
verderop staat? Dan ga je natuurlijk, als 
echte scout, samenwerken! Heb jij eieren 
en een koekenpan, maar geen bakboter 
en gaspit? Geen nood, de buren waarschi-
jnlijk wel! Is het nou zo dat de buren een 
aantal kilometer uit de buurt zijn, kan je 
ook altijd nog mayonaise gebruiken als 
bakboter.

Paklijst

Echte yolo-ers kunnen goed met muziek 
omgaan. Daarom moeten de hikers op 
de laatste dag bij post twee een act be-
denken op muziek. Koppel Q1, bestaande 
uit Roos en Maaike, hebben het nummer 
Gangnam Style van Psy gekozen. De act 
bestaat uit het bekende dansje uit de 
clip. Een ander veel voorkomend item 
van de act is het bokje springen over 
elkaar. Omdat de dames in mooie dieren-
pakken lopen, compleet met staart, ziet 
het er heel mooi uit. Met 4 minuten en 
11 seconden als tijd van de act is dit een 
gedegen concurrent!

Human 
Jukebox

Normaal bouw je een scoutingvlot van piopalen, sjortouw en tonnen. Omdat de Q-hike 
niet aan normale dingen doet, gaat het ook zaterdagochtend anders. Het vlot moeten 
de hikers zelf bouwen, maar per koppel, troppel of kwartet hebben de hikers een meter 
piopalen, sisal, een peddel en een surfplank tot hun beschikking. Samenwerken mag, 
dus veel groepen werken met een ander groepje samen om een vlot te maken van twee 
surfplanken. Een vlot heeft zelfs een vlaggenmast aan boord. Bij het laatste duo van 
koppels gaat het mis. Eva en Joan (Scouting Emmen) gaan als eerste op de surfplank, 
het koppel van de Rangers  Zuidlaren wacht op de kant. Als Eva en Joan zitten, merken 
ze dat de andere surfplank toch stabieler is en springen ze naar de andere surfplank. Om 
de een of andere reden blijven ze niet zitten op de stabielere surfplank, maar springen 
ze door naar de kant. Eva komt nog droog aan, maar als Joan op de kant wil stappen 
gaat het mis. Het vlot drijft weg van de kant en Joan krijgt een flinke kletspoot, tot 
halverwege haar onderbeen. Ga dus vooral niet rennen over een vlot!
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Hoe gekker, hoe beter en vooral niet 
te serieus! Dat is waar het om draait bij 
het thema YOLOOO van de Q-hike. Rare 
hoeden of jassen, vlaggen in de tas, een 

Posthouder zijn is niet iets wat je 
zomaar 'erbij' doet en tussen alle andere 
bezigheden inplant. Nee, posthouder op 
de Q-hike vergt maandenlange intensieve, 
mentale en fysieke voorbereidingen. 
Onze outfits (bestaande uit o.a. tutu's, 
fluoriserende panty's en hairextensions) 
zijn zorgvuldig geselecteerd en ver van 
tevoren besproken #yolo. Slapeloze 
nachten en vele digitale vergaderingen 
kenmerken de dagen voorafgaand aan de 
Q-hike. Al onze andere werkzaamheden, 
zoals werk en studie, worden opzij gezet 
om onze volledige aandacht hieraan te 
besteden. Neehee, posthouder zijn op de 
Q-hike dat gaat heel diep, het zit in je, in 
hart en nieren #jwz#yolo.
Dik veel liefde van Tomtom, Igor, Anne 
lotje & Maaike

Bij elke post hoort een opdracht, zo ook 
bij de soeppost. Omdat je tegenwoordig 
wordt doodgegooid met Tell Sell-reclames 
en er talentenjachten zijn voor zangers, 
modellen, de nieuwe Uri Geller en ga zo 
maar door, is daar een nieuwe variatie op 
bedacht. So you wanna be a Tell Sell soup 
seller. Omdat de meeste hikers naar school 
zijn en slapen ten tijde van de beruchte 
reclames, worden ze een beetje op weg 
geholpen, maar daarna komen de moo-
iste aanbiedingen voorbij: "Drie liter soep 
halen vijf betalen", "Bestel nu drie zakjes 
soep ter waarde van 30 euro nu voor maar 
27 euro!", "Bij aankoop van vier zakjes 
soep krijgt u een pakje barbiepleisters en 
een rode pluche haarelastiekje er gratis 
bij!". So move over RTL en SBS, want hier 
komt NHW!

Tell Sell

JUNGLEBOEK
Daar sta je dan met je goede gedrag, 
onaangepast te wezen … Hoe lang zit 
je ook al weer op Scouting? En wanneer 
heb je voor het laatst het Junglebook 
gelezen? Juist: nooit. Hoe kun je nog met 
je zelf leven?!  Het Herfstblaadje helpt je 
uit de brand en schrijft een samenvatting, 
omdat alleen de tekenfilm gewoon niet 
voldoende is om het te faken. Het jungle-
boek is geschreven door  Rudyard Kipling 
die het boek heeft volgestopt met wijze 
lessen voor een goed en verstandig leven. 
De 14 delen waar het boek uit bestaat, 
zijn afwisselend korte fabels over dieren 
uit de jungle en gedichten over iets uit 
het voorgaande verhaal. Bekendere ver-
halen van het boek gaan over Rikki-Tikki, 
een mangoest, die een Britse familie red 

van een paar cobra’s en Toonami, een 
tienjarige jongen die olifantentemmer wil 
worden. De eerste drie delen gaan over 
Mowgli en zijn strijd met Shere Khan de 
tijger. In het eerste verhaal wordt verteld 
hoe Mowgli zijn familie verliest door een 
aanval van Shere Khan en bij de wolven 
terecht komt. Shere Khan en zijn hulpje 
Tabaqui, de jakhals, komen bij de wolven 
eisen dat zij Mowgli uitleveren. Na tussen-
komst van Baloe de beer en Baghera de 
panter, die het roedel omkoopt met een 
stier, besluiten de wolven Mowgli op te 
nemen en te beschermen. Jaren later als 
Akela, de opperwolf, te oud wordt om de 
wolven te lijden, zorgt Shere Kahn er voor 
dat een aantal wolven in opstand komt en 
Akela en Mowgli verraden. Met behulp 

van vuur, waarvoor Mowgli als enige niet 
bang is, red Mowgli het leven van hemzelf 
en van Akela en wordt Shere Kahn verjaa-
gd. Hier eindigt het eerste verhaal. Het 
tweede verhaal speelt in de periode voor 
het verraad. In dit verhaal wordt Mowgli 
ontvoerd door de apen van de Bandar-log. 
Zij willen van Mowgli hun leider maken. 
Met hulp van Baloe, Baghera, Chil en Kaa 
wordt hij gered. In het derde deel gaat het 
gevecht tussen Mowgli en de tijger door. 
Mowgli is opgenomen door een familie 
in het dorp en hoedt de buffels van het 
dorp op de velden bij de Waingunga rivier. 
De wolven helpen hem door de wacht 
te houden. Als op een dag Shere Khan 
terug komt om Mowgli te doden, weten 
de wolven Tabaqui te onderscheppen en 
komen zo het plan te weten. Door deze 
informatie en met hulp van Akela weet 
Mowgli de tijger te verrassen in de ravijn 
waar Shere Khan in een hinderlaag ligt. De 
tijger wordt vertrapt door de buffels en 
Mowgli claimt de tijgerhuid voor hemzelf 
en de raadsrots.

Bij post drie moeten de hikers het voel-
spel spelen. Op zich niet heel erg Yolo 
zou je denken, maar niets is minder waar. 
Het assortiment bestaat uit een pluche 
knuffel aap, een rol pedaalemmerzakken, 
een mini tafelvuur, een houten zwaard, 
een zaklamp, een kaarsenhouder, een 
nooduitgang bordje, een gescheurde pion 
met scherpe randjes en last but not least 
een bijl. Met gevaar voor eigen handen  
grabbelen dus! #Yolo

Saai?

Beste lieve lezers

feestneus of gekke oren, het kan niet gek genoeg zijn! Het koppel Maaike (Jutters) en 
Roos (scouting Emmen) grijpen dit thema met beide handen aan! Gehuld in mooie 
pakken, compleet met oren op de capuchon en een pluizige staart lopen zij de hike. 
Scoutinghikes lopen is voor stumpers? Hell no! YOLOOO!!
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JUNGLEBOEK
Junglenacht
De vrijdagnacht in het grote donkere 
dierenbos. De hikers van de GPS-hike 
zijn begonnen met de jaarlijkse avond-
wandeling. Ze hebben 5 coördinaten 
gekregen die de verschillende posten 
weergeven. De meeste zijn onbemand, 
maar de tweede post is wel bemand. Hier 
moeten de hikers een moeilijke opdracht 
uitvoeren. Ze moeten met een ei op een 
lepel een parcours afleggen. Dit wordt 
natuurlijk beoordeeld op tijd en origi-
naliteit. De groep die dit het beste doet 
krijgt de meeste punten. Na deze post in 
het midden van de jungleweg gedaan te 
hebben gaan de groepen snel weer op 
pad. Lang blijven hangen is geen optie, 
omdat de post op een drukke kruising 
van junglewegen zit. Zo druk zelfs dat de 
posthouders na de eerste post besluiten 
deze naar de andere kant van de Wain-
gugarivier te verplaatsen. Hikers succes!

Ontberingen
Op de vroege zaterdagochtend, voor dag 
en dauw, maakt groepje 2 van de GPS-
hike zich klaar om te vertrekken. De ene 
helft van het groepje is heel ongeduldig 
en wil graag snel weg. Het is tenslotte al 
bijna midderdag. De andere helft is zoals 
gebruikelijk op dit soort momenten nog 
druk bezig met dingetjes uit de tent halen. 

Overleven
Vorig jaar is de GPS-hike ook gelopen, 
en wel in Sesamstraat. Deze keer lopen 
we door de jungle. We treden met al 
onze scoutingvrienden in de voetspor-
en van Mowgli. Er doen weer evenveel 
groepjes mee als vorig jaar. We hopen 
dat ze ook alle vier weer compleet terug 
weten te komen, want in deze jungle 
stikt het natuurlijk van de gevaarlijke 
wilde beesten. Er zijn al een aantal heel 
gevaarlijke, maar ook minder gevaarlijke 
dieren gespot. Denk aan beren, tijgers en 
apen, maar ook koeien, schapen en zelfs 
een knert! Maar ook als iedereen weer 
veilig terug is in het wolvenhol krijg je te 
maken met gevaarlijke feestbeesten. Niet 
zo gek dat dit een 18+ hike is dus. Maar als 
iedereen goed uitkijkt bij het oversteken 
van een weiland, we zijn tenslotte wel in 
de Friese jungle, komt alles vast goed.

Wist je dat...
•	maar liefst twee groepjes een eigen 

aap mee hebben op de hike?
•	de martinistam hun kans schoon zag 

om de apen samen te brengen?
•	zij hiervoor de aap van de Trekvogels 

hebben ontvoert?
•	Thomas hierdoor ontroostbaar was 

volgens zijn groepsgenoten?
•	de aapjes het erg leuk hebben ge-

had en er hoop is op een klein aapje 
binnenkort?

•	Joni biertjes aanlengt met water?
•	dit gecheckt is door Josien van de 

jutters?
•	Josien dit heeft gedaan door Joni te 

volgen naar het toilet?
•	Matthijs het nog bonter weet te maken?
•	Hij zijn eigen flesje bij de kraan vult 

als hij nieuw bier voor zijn vrienden 
haalt?

•	er in de jungle van Appelscha opval-
lend veel weilanden te vinden zijn?

•	er een camera gejat is?
•	dit toch niet het geval bleek te zijn?
•	hij gewoon in een andere jaszak zat?
•	Esgo zich na een ongelukkige danc-

emove bij de EHBO moest melden?
•	hij maar liefst op twee plekken ver-

bonden moest worden door een 
vermoeide ehbo-er?

•	de bovenste wond bij het wassen 
slechts viezigheid bleek te zijn?

•	de meeste groepjes op vrijdagavond 
alle puzzels hebben uitgewerkt?

•	zij hierdoor lekker konden uitslapen 
om rond midderdag te vertrekken?

•	groepje G4 (Trekvogels) er op dit 
moment achter kwam dat zij deze 
voorbereiding misten?

•	Fedor hen toen moest helpen met 
het oplossen van de opdrachten?

•	Richard enigszins kannibalistische 
trekjes heeft?

•	Jeroen van de Martinistam een on-
duidelijk handschrift heeft?

•	dit volgens Koen de reden was dat 
alle 5-en in coördinaten vervangen 
waren door een 6?

•	dit het wel heel moeilijk maakt om 
alle posten terug te vinden?

•	Friesland afsteken een slecht idee is 
als je zelf in Friesland zit?

•	Tjeerd vd V. van de Woudlopers niet 
kan kiezen welke tent hij wil?

•	nadat hij zich in zijn pyjama (boxer) 
had gehesen hij naar een andere 
tent is gelopen en daar een slaapplek 
probeerde op te eisen?

En vergeet het snelle laatste wc-bezoek 
niet. Ondertussen komen ze nog bij 
van de vorige avond. Volwassenen die 
bang zijn in het donker, afdrukken van 
mensentanden, dramatische valpartijen 
en niet een, maar twee apen. Wat je al niet 
meemaakt in zo'n jungle. Gelukkig zijn 
ze met z'n tienen en heeft het grootste 
deel van de hikers al eerder de GPS-hike 
gelopen. Hopelijk kunnen ze elkaar dus 
behoeden voor nog meer onheil op hun 
gevaarlijke tocht door de jungle.
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Lucky Luke
en

de mijn van Wouda
(B S)

Wist je dat...

Booswachter
Bij post drie heeft zich een raar voorval 
afgespeeld. Een van de groepjes stond 
bij deze post en waren bezig met een 
opdracht. Ineens komt de boswachter 
aanrijden. De posthouders moesten van 
de boswachter vertrekken. Dit hield in 
dat ze binnen no-time alles moesten 
inpakken en de plek moesten verlaten. 
Dit komt erg onverwacht over naar de 
posthouders toe. Het humeur van de 
boswachter is niet bepaalt vrolijk, daar-
om een bijpassende naam voor deze 
ambtenaar: ' boos' wachter.

Griezelig avontuur 
Groepje 1 genaamd '#Teambandana' 
bestaande uit Dide, Omer, Danny, Lisa, 
Liefke, Tessa en Suzanne van scouting-
groep de Zwervers hebben een griezelig 
avontuur beleefd. #Teambandana loopt 
over de prairie en komen onderweg 
een auto tegen waar twee gedaantes 
uitstappen. #Teambandana vraagt aan 
de twee gedaantes of ze de hikeleiding 
zijn, maar ze kregen geen antwoord. 
Iedereen behalve Omer zet het op een 
lopen. Omer vind het maar raar dat 
iedereen wegrent en loopt rustig achter 
de groep aan. Ze rennen het bos in en 
uiteindelijk zien ze de twee gedaantes 
niet meer in hun blikveld. Lisa komt 
erachter dat ze de tentstokken onder-
weg heeft verloren. Lisa en Dide delen 
een tent, Lisa draagt de stokken en Dide 
het tentdoek. In het bos verdwalen ze en 
komen na lang zoeken weer op de route 
terecht en vinden uiteindelijk het kamp-
terrein. Ze worden opgewacht door hun 
hikeleiding en de twee gedaantes. De 
twee gedaantes blijken posthouders te 
zijn. #Teambandana heeft een griezelig 
avontuur beleefd wat uiteindelijk hele-
maal niet zo griezelig blijkt te zijn.

Zoals jullie wel weten, is Jolly Joker het paard van Lucky Luke. Maar er is iets vreselijks 
gebeurd met het paard. Hij is afgelopen nacht gestolen door de Daltons. Lucky Luke is 
radeloos en vraagt iedereen in de saloon of iemand zijn paard nog heeft gezien. Hij kan 
echt niet zonder zijn trouwe paard. Samen met een groepje stoere, dappere cowboys 
en cowgirls gaat hij op zoek naar Jolly Joker. Onderweg vinden zij veel hindernissen 
op hun pad. Deze hindernissen kosten veel tijd. En als dat nog niet genoeg is, zijn er 
ook veel gevaarlijke dieren waar zij voor moeten oppassen. Dagenlang in de prairie 
is Lucky Luke en zijn team op zoek naar Jolly Joker totdat zij bij de mijn van Wouda 
aankomen. Daar komen zij de Daltons tegen samen met het verdwenen goud van de 
Rode-Bizonstam en het paard van Lucky Luke. Na een lang gevecht arresteert Lucky 
Luke, samen met zijn groepje cowboys en girls, de Daltons en leveren ze af bij de sheriff 
van Applewood. Het goud wordt weer terug gebracht naar de mijn van Wouda en de 
indianen zijn weer gelukkig. Eind goed, al goed.

•	een knert een kruising is tussen een 
konijn en een hert?

•	Liefke van de Zwervers Groningen 
last heeft van haar rug?

•	dit komt door haar rugtas?
•	de Z-hike maar twee groepjes in 

totaal heeft?
•	deze groepjes allemaal van de Zw-

ervers Groningen zijn?
•	Sander van de Zwervers Groningen 

uit de boom is gevallen?
•	hij echt een bikkel is en zijn ongeval 

niet heeft gemeld aan de hikeleid-
ing?

•	groepje één pas om half twee op hun 
overnachtingsplaats aankwam?

•	Lucky Luke sneller schiet dan zijn 
schaduw? 

Ergens op de woeste prairie in de omgev-
ing van Applewood, struunt een groepje 
cowboys en cowgirls onder de maneschi-
jn. Deze groep bestaat uit Danny, Omer, 
Lisa, Liefke, Tessa en Dide van scouting-
groep de Zwervers Groningen. Onderweg 
komen ze een ravijn tegen waar alleen een 
touw overheen is gespannen. Met soepele 
buikschuivers steken ze dit ravijn over. Een 
aantal hebben er moeite mee, maar de 
oplossing hiervoor is snel gevonden. Als 
ze elkaar tegen de billen duwen komt er 
al snel beweging in. Zo komt iedereen aan 
de overkant en kan de groep weer verder 
op avontuur. 

Billen duwen techniek

De zoektocht naar Jolly 
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A-hikeleiding
Esther Spee
Kajsa Setz
Martijn Wolters
Patrick Zijlstra

B-hikeleiding
Daniel Noord
Joost Mulder

C-hikeleiding
Franka Hofstra
Willem Sanders
Yury Wijchers

C-Team
Edwin Wietzes
Fabian Duursma
Jan-Willem Beck
Martijn Lanenga
Nienke Pol
Willem Hofstede

F-hikeleiding
Annemieke Lowijs
Pepijn Schaafsma

GPS-hikeleiding
Brechtje Haarman
Marjan Elderman-Feenstra
Milou van der Maat
Suzan Super

Kookploeg
Edwin Kosmeier
Hilda Hettinga - Sombetzki
Judith Doorn
Paulina van Bostelen
Saskia van Diepen

Krant
Arie Berkel
Bernhard Bakker
Ellen de Boer
Fedor Krop
Frank Kortekaas
Jasper Somsen
Joris Bos
Maikel Wever
Maya Wubbels
Pauline van der Heijdt
Renske Groeneveld
Sophie Croezen
Yvar Croezen
Geert Niemeijer
Ursula Bijlholt
Annemieke Sterenberg
Bart de Bart

Opbouwploeg
Auke Veninga
Avelien Nicolai
Carlos Castro Gamiz
Ger Folkersma
Hans Groenhoff
Jan-peter van der Steege
Kitty van der Steege
Martin Knol
Niels Massink
Rik de Haan

Q-hikeleiding
Arnold Panman
Jeroen Kupers
Martijn bentum
Martijn Kors

Subkampleiding
Chris Ronde
Hans Ronde
Joeri de Wildt
Jurgen de Graaf
Martijn Bentum
Niels Ruiter
Paul Kroeze

Z-hikeleiding
Bram van Houten
Hans Veenstra
Jesse Slim
Karst Jan Veenstra

A Hike
Iris van der Pol
Jan Jousma
Joep Arreman
Max Wering
Gerben Peterzon
Sander Hilgen
Kim Heeling
Robyn Heeling
Helen van der Werff
Ingrid Hellinga
Eline Grobbink
Suzanne Kloosterhuis
Terra Zaan
Imme Steenstra
Karst Poppinga
Jim Vogelzang
Sander Vloedgraven
Jonathan Schaaij
Sjoerd Fidder

Posthouders
Marit Drost
Tom van Vliet
Carolien Kerstholt
Christiaan Water
Roos Hogewind
Sylvester Stammis

B Hike
Denise Dellanoce
Emma Kloosterhuis
Iris Melchior
Joppe Ireland
Kasper Alstein
Koen Tooren
Robert Bos
Erik Postema
Theis Harms

Wyncko Tonckens
Giel Pool
Nick Elferink
Tymo Huitsingh
Lotte Reker
Herman
Yoram Wierenga

Posthouders
Bert Kruidhof
Gert-Jan Exoo
Helma Mulder
Thirza Wierenga
Eloise Suiveer
Lenie Winters
Wina Arendsen
Andre Boelens
Johnny Nijland
Wieb Schuil
Nienke Sinnema
Vincent Zuidam
Maarten Nijboer
Richard Smink

C Hike
Pijnacker
Koen Reinders
Arjen de Boer
Chris van Deventer
Floor Stuive
Paulien Alers
Mandy Winkel
Marijke Bos
Elwin Jongman
Thom Heeling
Tim Bouwes
Emma Hof
Robin van Tilborg
Boris Bouman
Gertjan Tooren
Daan Koetje
Martijn Wouter Sinnige
Anna Peterzon
Nienke Hilgen
Gwen van der Schaaf
Sabine Stroeve
Marjet Lukens
Marleen Alers

Deelnemers,  post-
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Posthouders
Harold Hermes
Milou Rikkerink
Tom Wilting
Anton Sinnige
Tjeerd van der Veen
Lisa van Vliet
Martìn Korenhof
Niels Rotteveel
H.L.J Jan Niemeijer
Jasper Maurice Oenema
Wilbert Dijkstra

F Hike
Mathijs Miedema
Robbert van Gool
Sophie Schonfeld
Bram Schmidt
Elise Schonfeld
Lars IJpelaar
Thijmen van der Wielen
Gijs Koek
Stein Leijendekker
Olle Odijk
Rolf Iwema
Frank Bakker
Jelle van der Meer
Joost Staalstra
Marjelle Boonstra

Posthouders
Els Oosterveer
Marjolein van Soelen

G Hike
Liset Sewuster
Milou Wessel
Sharon Wessel
Bertien Delker
Elisabeth van Harten
Esgo Kuiper
Floor Bronkhorst
Florentine Oenema
Jeroen Lamberts
Jeroen Zijlstra

Koen Martens
Robbin De Geest
Hilde Nienhuis
Marten Penninga
Meta Berrelkamp
Pieter Broere
Fransien Pater
Marjolein Luiken
Thomas Vedder
Laura Dijkstra
Romee Duteweerd
Roos Breukers

Posthouders
Arjan Kruidhof
Arnoud van Duren
Emile Vondeling
Mathijs Dun
Otto Jager

Q Hike
Maaike de Vries
Rosemarie Kloosterhuis
Julian Huitema
Niels van de Pol
Rick Boekelo
Lotte Bakker
Martin Childs
Natasja Schaafsma
Pjotr Kooijmans

Eva Tamara Botermans
Joan Zaan
Laurens-jan De Jong
Niels van Maanen
KOR Bolhuis
Scott de Ridder
Anniek de Hoop
Carmen Folkers
Mathijs Beer
Niels Folkers
Anne Sophie van Tholen
Bart Snakenborg

Posthouders
Mario Meijerink
Richard Veenendaal
Riemer de Vries
Fedor Schot
Mirjam Bakker
Anne Lotte Hermans
Maaike Engels
Mark Hoek
Tom Janssen
Arnout Drost
Bryon Jorna
Franz Muter
Jory Koolwijk
Chris Pieters
Marco Lammers
Martijn Heitling

Z Hike
Danny Lanting
Dide Weert
Liefke Kortekaas
Lisa van der Meij
Ömer can Yesilay
Suzan Aalders
Tessa Boukema
Jeroen Nanninga
Pepijn Huese
Sander Koning
Tim Florissen

Posthouders
Ester van der Veen
Rianne Bos
Erik van der Veen
Maarten Oostra
Beatmaster B.
Josien de Boer
Kyra Homan
Wouter van der Schors

houders en s ta f

GRATIS

BIJ DE HERMANSTAM
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Colofon
Ook dit jaar is het weer gelukt om een krantje te maken voor de 52e
NHW. Het kost ons altijd weer veel bloed, zweet en tranen, maar het is
gelukkig leuk en dankbaar werk. Dit jaar hadden we nodig:

– 141 meter UTP kabel – 4 liter inkt   – 9 pc’s
– 2 laptops   – 1 encyclopedie  – 1000 Poiesz balonnen
– 1 werkende scanner  – 1 laserjet printer  –12 auto’s
–  37  wekkers  – 4 stelletjes   – varkensbananeninktvisringen
– 6 (kleine) TFT’s   – 2 22 inches   – 1 Daan
– 13 kratten bier   – 37 barkaarten   – veel rode wijn
–  tissues  – 2 aanhangers   – 7 fietsen 
– 20 uien  – 112 frikadellen  – 1 TEAM 37 (op staking)
– 2 flessen ranja  – 1 pak wc papier – 2 monitor speakers
– 1 versterker   – 237 tosti’s   – 1 mepo topper 
– 1 kuub koffie  – 1 Comfort wave 450  – 1 kwarktaart

Met de vriendelijke groeten van de StanleyStam: Generaal Plien, Renske Doet Het Zelf, 
Maikel Lever, Brambo Wouda, Playdor Krop, Arie Merkel, Akela, Geert Manusje van Alles, 
Joris de Beukkabouter, Bart Wierie, Annemieke Tostiberg, Pursula Bijlholt, Jasper S, Katjah-
hh, Mayo Was Erbij, Yvy Poezen, Bernie Banger, Marck van Knerten & Frank Schapenkaas.

Moekjes troosthoekje
Lieve Moeke, Ik zit met een groot probleem. Ik heb al 10 jaar een relatie met een jongen 
die ook, net als ik, bij scouting zat. Nu heeft hij iets ' stoms'  gedaan, daar ga ik maar 
verder niet op in, waardoor hij van de groep is weg gestuurd. Ik merk nu dat wij uit 
elkaar groeien, omdat ik wel naar scouting ga en hij niet. Ook kom ik er achter dat 
scouting eigenlijk onze bindende factor was. Nu dit weg is gevallen lijkt het alsof we 
steeds vaker onze eigen weg gaan. Aangezien we al een relatie hebben vanaf onze 
vijftiende en we tot voor kort geleden erg gelukkig waren, wil ik hem niet kwijt. Wat 
moet ik doen? Een wanhopige Theresa

Lieve Theresa. Ik zie het probleem en het zal niet eenvoudig zijn, maar als jullie voorheen 
gelukkig waren moet het mogelijk zijn om de relatie verder voort te zetten. Jij moet 
naar scouting kunnen blijven gaan en daar ook thuis over kunnen praten. Ik denk dat 
hij, ondanks zijn ' stommiteit', scouting nog altijd een warm hart toe draagt. Eens een 
scout altijd een scout! Daarnaast zal je ook ruimte moeten maken om samen andere 
dingen te ontdekken en te ondernemen. Een gezamelijke hobby kan daarbij helpen. 
Liefs Moeke 

Dag allen,
Na een fantastisch 51ste NHW in 
Schoonoord, zijn we nu weer in het 
prachtige Appelscha bij kampeerboerderij 
Wouda. Dit jaar hebben we weer evenveel 
deelnemers als vorig en voor volgend jaar 
gaan we natuurlijk voor meer! Met zeven 
verschillende thema’s van de hikes werd 
vrijdag om 19.30 uur de NHW geopend. 
De Q-hike kwam als eerste met een hoop 
lawaai het podium op: YOLO. De A en Z 
volgden met hun spannende western-
avonturen op zoek naar het goud. De 
B-hike ziet dit hele weekend geel en de C 
danst er stevig op los in hun disco. De F 
gaat dit jaar op pad met Bassie en Adriaan 
en de G gaat dwalen in het Jungle book. Al 
met al belooft het een spannend weekend 
te worden! Graag willen we via deze weg 
alle medewerkers van de NHW bedanken. 
Zonder jullie inzet was het wederom niet 
mogelijk dit kamp te organiseren. De 
opbouwploeg, bar, kookploeg, krant, par-
keerbeheer en de mensen van de EHBO: 
Bedankt! Natuurlijk ook een dankwoord 
aan de posthouders! De medewerking 
van Staatsbosbeheer is uitzonderlijk goed 
te noemen. De plannen voor volgend jaar 
zijn ook alweer uitgezet. Voor de 53e keer 
wordt dan in het eerste weekend van de 
herfstvakantie weer de NHW georgani-
seerd in het prachtig mooie Ellertshaar. We 
hopen jullie volgend jaar weer met velen 
te begroeten om een mooie start van de 
herfstvakantie te maken!
Groeten,
C-Team NHW

Stukje c-team 
voor krant

Via deze weg wil het C-Team Martijn 
Lanenga bedanken voor zijn inzet voor 
het C-Team van 2007 tot en met 2013. Hij 
heeft voor ons de functie van kampleider 
vervuld en heeft dit zeker met zorg gedaan 
en ook voor de toekomst zijn steentje 
bijgedragen.  MARTIJN BEDANKT!
Hij wordt opgevolgd door Willem Hofstede 
en hem willen wij dan ook welkom heten 
en succes wensen voor de komende jaren.  
C-Team

Martijn bedankt


