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32ste HIT Dwingeloo na korte opening een feit
Door: Inge Meijer
Het is zaterdag, bijna twee uur. Langzaam
loopt de woestijn vol met enthousiaste deel-
nemers die in een kring rond de vlaggenmast
gaan staan. De opbouw is klaar, alle basis-
kampen zijn ingericht. Onder luid geroep van
hun yell komt het kokkamp aangelopen. Vijf
mannen in roze badjassen staan tussen het
publiek. Een aantal ouders is nog even geble-
ven om de opening mee te maken. De Thrian-
tanen  staan  in  de  keuken  in  de  pannen  te
roeren voor het eten van vanavond. De ande-
re medewerkers staan op een afstandje het
festijn te bekijken. Hoewel het bij de opbouw
droog is geweest, gaat het nu toch regenen,
maar het mag de pret  niet  drukken. Door de
speakers klinkt het nieuwe lied van scouting,
omdat de scouting dit jaar 100 jaar bestaat:
“Hello World”. De kamp coördinatoren Alex en
Gerard, duidelijk mediageniek, openen het
kamp. Eerst worden de vlaggen gehesen en
wordt de “groene tien” voorgelezen. Deze
worden wat giechelend ontvangen en onze tip
is dat elke tweede zin van de kampregels de
volgende keer weg mag blijven. Daarna wor-
den alle 14 hikes geïntroduceerd. Zij laten
zich met hun Yell horen, de een wat enthousi-
aster dan de ander. De Adventure Rangers,
Beginnershike, Brownsea Camp, Expeditie
Dwingeloo, Happyhike (ze klinken niet heel
happy, maar wij denken dat het door de re-

gen komt), Jongerenhike, Junior Zwerfhike,
Kokkamp, Ouder-Kind hike (met luid en dui-
delijke stem aanwezig), Trappers-
kamp,Triathike, Vrije Zwerfhike, Wood- camp
en de Zwerfhike. En met de laatste yell is de
32ste HIT Dwingeloo begonnen.

De deelnemers beginnen aan hun tocht of
gaan  naar  de  kampterreinen.  Er  zijn  zeven
hikes die het prachtige Drentse landschap in
trekken en zeven hikes die met verschillende
activiteiten op het terrein blijven. In deze
krant vind je over alle hikes een rapportage.

Opening 32ste HIT Dwingeloo 2010  Foto: Boels, HIT MEDIAGROEP

VERMAECK

HIT MEDIAGROEP

De kogel is door de kerk! We zijn verheugd u
te kunnen meedelen dat de HIT-krant en de
HIT-film samen zijn gegaan in de HIT MEDIA-
GROEP (HMG). De HMG heeft als doelstelling
om deelnemers, medewerkers en andere be-
trokkenen en belangstellenden van de HIT
een goed beeld te geven van het reilen en
zeilen van HIT Dwingeloo. Dit op een geheel
objectieve wijze. Integriteit, objectiviteit en
samenwerking zijn onze kernwaarden.

De HMG heeft een heldere organisatiestruc-
tuur. Zij bestaat uit twee divisies. Ten eerste
de divisie audio-visueel (HMG AV). Hier wor-
den bewegende beelden gemaakt van de
verschillende onderdelen. De filmpjes zijn te
bekijken op de site van HIT Dwingeloo. Niels
maakt samen met een wisselend aanbod van
assistenten prachtige films, die nog dezelfde
dag afgemonteerd worden, zodat zij snel op
internet bekijken te zijn.

De redactie (Blom en Kyra zijn in de shop, snoepjes aan het kopen, Boels maakte
de foto, nelis is met de crew op pad)

Happy Hike: Licht in
de Duisternis
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Door: Kyra Luiters
Wat eten we tijdens de HIT? Als reporters
vonden wij dit een interessant thema. Bikke-
len door wind, weer en nogal wat regen gaat
natuurlijk beter met een goed gevulde maag.
Daarom een impressie. We hebben een aantal
deelnemers gevraagd naar wat zij eten. Ook
zijn  we  eens  gaan  kijken  bij  de  experts  van
Kokkamp!

De specialiteiten onderweg:
Bram, Tobias en Abel van LG (red. Laurenti-
usgroep uit De Bilt) doen mee aan de Junior
Zwerfhike en eten:
- tonijn, macaroni en saus door elkaar. Ze
raden anderen aan om de tonijn maar wel
weg te laten.
- een omelet met spek die ze thuis al hebben
gemaakt. Die is koud klaar om te eten.
- noodles met maïs uit blik.
- veel snoepjes als toetjes!

Fabian en Daan van de geuzengroep uit Alk-
maar doen mee aan Trapperskamp en eten

- Aardappels, spek en kaas in folie doen. 15
minuten tot een half uur op het kampvuur en
smullen maar! Tip: blikjes met bijvoorbeeld
wortel of worstjes kun je openmaken, en dan
met blikje en al op het vuur zetten. De inhoud
wordt dan vanzelf warm.

Bij de Jongeren Hike hebben ze gebbq-ed:
hamburgers, shaslick, gehaktballen en saté
met veel sausjes.

En wat doet Kokkamp?
Een impressie van drie van hun specialiteiten:
Wentelteeftjes maken! Dat kan ook onder-
weg! Dat is ook handig, omdat ook oud brood
hiervoor gebruikt kan worden. Wat heb je
nodig? : Melk, Eieren en Suiker (iets teveel,
een pollepel ongeveer, aldus de kenners Vera
S, Oleijn, Kevin, Rafael, Kay en Thijs.)

Let er wel op dat je eerst boter in de pan
doet, anders plakt het aan.

Pizza maken!
Iets lastiger onderweg, daar heeft kokkamp
een grote oven voor, die erg heet kan wor-
den, tot 300 C! Ze gebruiken voor het deeg
volkoren broodmix, en kneden die met water
en boter. Dan uitrollen met een deegroller.
Dan doe je er tomatenpuree op. Tenslotte
kun je je pizza maar beter dik beleggen. Bij
kokkamp doen ze dat met ui, snijworst, toma-
tenpuree, kaas en pizzakruiden. Oh, en ver-
geet je pizzamuts niet, zie Florianne, Melissa
en Iris bijvoorbeeld.

Geglazuurde appels met teveel suiker!
Je zet een pan op het vuur en mengt daarin
ranja met suiker totdat het een beetje is inge-
kookt en stroperig wordt. Dan rijg je je appel
op een stok en roert met de appel door de
siroop.

Nou…genoeg inspiratie voor de volgende keer
als je weer meegaat op HIT! Of, mocht je nu
al heimwee hebben, dan kun je het natuurlijk
thuis proberen!

PRIMITIEF EN TOCH LEKKER!

KOOKTIPS

Voor vette Films
check de

HIT Website!

www.hitdwingeloo.nl
HMG Films, de beste films!

http://www.hitdwingeloo.nl/
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TIP van Woodcamp:
Snijd/ Guts/ Bijtel
altijd van je af!KAMPEN OP HET TERREIN

Frietbuil niet voor patat
eten

Geen gezeik, beginnershike!

Door: Gerben Blom
“Er is een vampier gesignaleerd.” “Er komt
steeds een jongetje uit mijn klas, die op een
heel ander kamp is, naast mij staan.” “Het
toneelstuk heet oeps.” Ongeveer in deze volg-
orde worden verschillende kreten op ons af-
gevuurd.

Op zaterdag hebben de deelnemers veel ge-
leerd over routetechnieken zoals bolletje-
pijltje, kompas, stripkaart, smiley-route en
dergelijke. Deze technieken komen goed van
pas van de wel twaalf kilometer lange hike
van zondag. Op de zaterdagavond heeft ie-
dereen voor zichzelf gekookt. Het eten is zelf
meegenomen en op gasbrandertjes klaar ge-
maakt. Pannenkoeken, goulash of wat je
maar wil. Het heeft zeer goed gesmaakt. De
sfeer zit er goed in. Op de eerste avond is al
gelijk de bonte avond. De eerder genoemde
dames  hebben  er  al  heel  veel  zin  in.  Het  to-
neelstuk “Oeps” gaat over twee meisjes die
op het kamp enkele belangrijke dingen zijn
vergeten. De haringen van de tent en de
slaapzak bijvoorbeeld. De leiding van het
kamp gaat vervolgens in discussie over het
vergeten van dingen. Hoe het toneelstukje is
afgelopen, kon helaas nog niet verteld wor-
den.

Na de zeer verhelderende interviews lopen we
weg, op zoek naar meer nieuws. We zien een
van de leiding tranen uit haar ogen wrijven.
Op de vraag “heb je heimwee?” antwoord ze:
“ja, naar even stilte en rust!” Hier begrijpen
we niks van.

 Romy, Emma, Maureen, Famke en Sanne
hebben het principe van iemand anders uit
laten praten nog niet helemaal begrepen.
Vandaar dat wij in korte tijd te veel informatie
krijgen over de beginnershike. In het hierna-
volgende proberen we toch een en ander
helder neer te zetten.

Optreden “oeps”  Foto: Boels, HIT MEDIAGROEP

Toeschouwers “oeps”  Foto: Dik-Jan Visser, HIT MEDIAGROEP
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Gutsen in de Gutsende Regen

Door: Kyra Luijters
Bij Woodcamp leren dit jaar 27 kinderen hout
bewerken en alles eromheen. Ze leren beite-
len, hameren en gutsen op een zelfbedacht
werkstuk. Ook leren ze hakken. Als we komen
zijn ze druk bezig met een werkstuk, maar ze
vertellen  ons  graag  even  wat  ze  precies  aan
het doen zijn. Bram E. maakt een waxinelicht-
jeshouder van hout voor zijn moeder. Bram B.
maakt een tandenborstel. Maar hij gaat hem
niet gebruiken voor zijn tanden. Dat kunnen
wij ons wel voorstellen. Leiding Gerrit vertelt
dat anderen ook wel kommetjes, lepels of een
stok maken. Weer iemand anders gaat een
scoutinglelie gutsen uit een boomstam.

Woodcamp is een druk kamp. De scouts krij-
gen ook verschillende workshops en gaan op
pad met de boswachter. Ze leren hoe een
boom in  elkaar  zit.  Een  boom  bestaat  uit
meerdere delen: de schors, de bast, het cam-
bium (hier groeit de stam in de dikte), het
spinthout (leidt het water van de wortels naar
de bladeren), het kernhout (in het midden.
Dit is dood, maar zorgt dat de boom stevig-
heid krijgt). De andere workshops richten zich
op materiaal en veiligheid. Met de boswachter
gaan ze klussen in het bos. Maandag gaan ze
bijvoorbeeld paden onderhouden.
We waren nog lang niet klaar met intervie-
wen, maar woodcamp kreeg bezoek van de
EHBO. Bram E. vertelt  ons nog wel  even dat
HIT superleuk is omdat je veel verschillende
hikes kan kiezen….en hij mag hier hout hak-
ken! Thuis niet, maar misschien wel als hij
straks zijn insigne houtvesten heeft?

KAMPEN OP HET TERREIN

TIP van Woodcamp: Snijd/
Guts/ Bijtel altijd van je af!

Houtsnijden bij Woodcamp  Foto’s : Inge Meijer, HIT MEDIAGROEP
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Down Under in Dwingeloo

Door: Kyra Luijters
De Adventure Rangers gaan dit jaar Down
Under. Alles gaat op z´n kop met 32 deelne-
mers. Ontbijt wordt avondeten, avondeten
wordt ontbijt... . Dat moeten wij zien! Daarom
gaan we zaterdag eens kijken.

Je komt Australië niet zomaar in. De deelne-
mers moeten eerst een visum krijgen. Hier-
voor volgen ze een blindspoor, waarbij je
geblinddoekt een lijn moet volgen. Het touw
moes je hierbij proberen vast te houden. De
leiding vertelt ons dat ze ook, in navolging
van de Australiërs, spoorzoeken naar eten. De
knoppers zijn snel gevonden.

Jesse heeft het naar zijn zin, maar het leukste
was om te verhuizen naar de tent van Luuc
van 7 jaar om samen in zijn tent te slapen.
Jesse is 9 jaar en samen zijn ze het jongst op
deze hike. Jesse komt van de Huysmangroep

KAMPEN OP HET TERREIN

De Rangers rond het kampvuur.

De Adventure Rangers hebben nog veel meer
op  het  programma  staan  dit  weekend.  Ze
gaan nog Weerwolven spelen in Wakkerdam.
Wist je dat dat in Australie ligt? Wij niet…
weer wat geleerd;-).

Ook Australian Football staat nog op het pro-
gramma…wat  dan  weer  wat  weg  heeft  van
Chinees voetbal. Zo kom je nog eens ergens,
met de Adventure Rangers!

Foto: Kyra Luijters, HIT MEDIAGROEP
De Rangers rond het kampvuur.
Foto: Kyra Luijters,, HIT MEDIAGROEP

Rangers bedwingen Gala-baan. Foto: Dirk-Jan Visser,, HIT MEDIAGROEP
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Expeditie Dwingeloo

Door: Inge Meijer
Wij als reporters komen tijdens een miezerig
buitje aan op een bijna leeg kampterrein waar
hikeleiding Jeroen en Koen onder een ge-
spannen zeil een vuur stoken voor het brood-
bakken straks. Het is heerlijk warm, maar
doordat het hout nat is, is er veel rook. Ze
vertellen dat het een erg leuke hike is, maar
dat de regen wel weer mag ophouden.

‘Frietbuil niet voor patat eten’

De 21 deelnemers, die uit alle delen van Ne-
derland komen van Den Haag tot Groningen,
zijn op dit moment op de eilandraad, verder-
op in het bos, waar ze instructies over het
weekend krijgen. Er zijn twee slaapterreinen,
kamp A (waar de tenten staan) en een kamp
B (dat nu nog leeg is). Anke, die er net bij is
komen staan, legt uit dat straks de scouts op
kamp B met meegebracht landbouwplastic
frietbuiltjes moeten maken. Nee, ze gaan niet
een heleboel patat eten, maar dat worden
primitieve slaapplekken in de vorm van een
patatzakje voor het team dat de minste pun-
ten haalt bij de spellen die overdag gedaan
worden. Vanavond gaan ze koken op vuur.
Waarbij de ingrediënten in aluminiumfolie 20
minuten in het vuur worden gelegd. Met aard-
appelblokjes, spitskool, spekjes en nasi krui-
den maken ze een soort stoofpotje. Heel lek-
ker, volgens Melanie, ook hikeleiding.

KAMPEN OP HET TERREIN

Bijzonder schommelen bij expeditie Dwingeloo. Foto: Kyra Luijters, HIT MEDIAGROEP

Henry en Esme in hun frietbuil. Foto: Dirk-Jan Visser, HIT MEDIAGROEP

Op dat moment komen de deelnemers terug
die allemaal een sticker met hun naam op
hun rug hebben. Die hadden ze nodig bij het
kennismakingsspel. Anke en Floor staan met
hun  landbouwplastic  te  kijken  naar  het  voor-
beeld. Ze vinden het leuk om de frietbuil te

maken, maar hopen dat ze winnen zodat ze
lekker in hun tent kunnen slapen. Zij zijn dit
jaar voor het eerst mee met Expeditie Dwin-
geloo, maar hebben al een lange HIT ge-
schiedenis; een keer de junior zwerfhike en
twee keer de zwerfhike.

’s Avonds komen we nog even terug om te
horen wie er in welk kamp slapen. Als schom-
melend aan een lang touw in de boom vertel-
len Carlo, Marlies en Valerie uit Zwolle dat zij
in hun tent mogen slapen. Daar zijn ze blij
mee. Bij het vuur zitten de koppels Hendri en
Esme van de Freylema uit Slochteren (geen
stelletje) en Dominique en Rinske van de Mar-
tin Luther King uit Hoorn. Hendri en Esme
mogen in hun tent. Dominique en Rinske
moeten in de frietbuil. Ze moesten de hele
dag laten zien wat ze konden. Eén van de
spellen was Fort Boyard waarbij ze in een
kring moesten worstelen. Ze hebben niet veel
roddels, maar denken dat Zjul en Sterre een
stelletje zijn. De leiding twijfelt daar nog aan.
Het wordt snel donker, nog even genieten
van het vuur en dan gaat de redactie weer
verder.
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BROWNSEA: BACK TO BASIC

Door: Kyra Luijters
Brownsey-kamp gaat back to basic zoals het
eerste scoutingkamp in 1907 op Brownsey
Island. Gerard vertelt ons dat zij zelf van hout
een lepel hebben gemaakt, een halve kokos-
noot gebruiken als mok. De deelnemers sla-
pen in een frietbuil. Ook hebben zij een primi-
tieve tandenborstel gemaakt. Gerard van de
leiding vertelt ons dat Brownsey Kamp erg
populair is, met 25 deelnemers max. was
deze hike binnen drie weken vol!

De jongens zijn bezig met knopen. Ze maken
een apevuistje. Jochem en Henk hebben wat
moeite met het appèl van vanochtend (07:30
uur) en de ochtendgymnastiek. Er wordt flink
gesport ’s ochtends op Brownsey kamp: air-
tennis, -volleybal, -basketbal en -zwemmen.

Maaike, Kameel (heet eigenlijk ook Maaike,
maar dat is  lastig),  Mirthe,  Koen, Lise en Iris
zijn een vuurtje aan het maken. Hiervoor heb-
ben zij  ook nog houtjes gehakt met een pin-
dakaaspot, die hierbij helaas gesneuveld is.
Iris en Kameel proberen ook weer suiker te
laten branden, dat hadden ze gisteren ook
gedaan. Het bakje suiker in het vuur ging
toch beter karameliseren dan de lucifers op
de suiker van vandaag. Iris en Kameel von-
den het ook erg leuk om een lepel te maken.

KAMPEN OP HET TERREIN

Ze hebben wel een tip: om lasagnepap te
eten kun je toch beter de kokosmok gebrui-
ken! Voor de statistieken laten de meiden
graag nog even weten dat Brownsea tijdens

het hiken zo’n 88km erop heeft zitten. Het
kan ook iets minder zijn, maar in elk geval
genoeg voor spierpijn, volgens Maaike.

Koen in
ademnood:
vuur wil
maar niet
branden.
Foto: Dirk-
Jan Visser,
HIT MEDIA-
GROEP

Overnachtingsplek op Brownsea. Foto: Dirk-Jan Visser, HIT MEDIAGROEP
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KOKEN MET 51 STERREN

Door: Inge Meijer
Tijdens de opening was het thema van het
kokkamp goed vertegenwoordigd. De hikelei-
ding was als echte Americam footballplayers
en cheerleaders verkleed en zweepten het
publiek op. Ook op het terrein komen we het
land aan de andere kant van de oceaan over-
al tegen, te beginnen bij de poort waar we
verwelkomd worden door een grote gele M.
Door de bomen schijnt een waterig zonnetje
en een laaghangende wolk rook verraad dat
er al hard gekookt wordt. Hikelleiding Martijn
stookt de oven, gemaakt van olievaten, hoog
op.  Hij  is  nu  150  graden,  maar  kan  max  tot
300 graden opgestookt worden. In de oven
liggen twee bruinverbrande kaiserbroodjes .
Gisteren is de “kip op stok” verder gebraden
in de oven, nadat hij eerst een paar uur bo-
ven het vuur had gegaard. Met een bekertje
chocolademelk smaakte het erg goed.

Als we het terrein verder oplopen worden we
ontvangen met koffie. Op het terrein staan en
aantal tafels waar verschillende gerechten
bereid worden. Alle 42 deelnemers zijn inge-
deeld in groepen die tijdens de HIT langs alle
gerechten gaan. Het is een drukte van jewel-
ste. Hoewel het pas half elf is, worden allerlei
maaltijden door elkaar bereid. Voor ons een
tussendoortje, verderop een avondmaaltijd en
ook nog een verlaat  ontbijt.  Twee uitgedoste
meiden met witte hoedjes, kleurige laarzen en
een bloemig schort vertellen dat ze een ge-
glazuurde appel gaan maken.  Op het vuur
borrelt een rode vloeistof. Het is ranja met
veel suiker. Daar wordt de appel ingedoopt.
Ook Cyrille, Elias, Matthijs en Jeremy maken
de appel en hebben het “appel op een stokje”
genoemd. Een jongen naast hun maakt ge-
hakt brood, meatloaf in Amerika, hij is alleen
de boter vergeten in de pan, waardoor zijn
gehakt wat aanbrand. Ze geven nog en tip,
zorg dat je je pan goed ingezeept hebt, dan
krijg je de roet er makkelijk weer af.

Drie dames met mooie koksmutsen zijn pizza-
deeg aan het maken. Straks gaan ze hem
beleggen en bakken in de oven. De jongens
kijken toe hoe de meiden aan het werk zijn,
straks mogen zij met de deegroller de bodem
uitrollen. Ze vertellen dat ze het kamp heel
leuk vinden. De kip van gisteren was erg lek-
ker. Al moest hij wel erg lang op het vuur, je
mag kip volgens hun namelijk alleen eten als
het helemaal wit van binnen is. Oleijn en Vera
S. maken wentelteefjes. Vera heeft haar
broodje rijkelijk belegd met suiker en kaneel.
Hij is wel erg zoet geworden.

En met alle  lekkere geuren nog in onze neus
verlaten we het kampterrein weer.

KAMPEN OP HET TERREIN

Kijken of het kookvuur goed brand. Foto: Kyra Luijters, HIT MEDIAGROEP

Hielieding in thema. Foto: Boels, HIT MEDIAGROEP

Koken = afwas-
sen!. Foto: Kyra
Luijters, HIT
MEDIAGROEP



HITKRANT 2010 Benieuwd naar jouw hit horo-
scoop? Of lees je liever een
goede mop? Even uitgelezen,
dan is er nog de puzzle! Je
vindt het hier op de pagina
vermaeck!VERMAECK!

Ram
21 mrt – 19 apr
Je kunt blijven piekeren over je gebrek aan
kaartlees-kwaliteiten, maar dat levert je geen
goede routebeschrijving op. Probeer het maar
een beetje van je af te zetten, ooit zul je het
nog wel eens onder de knie krijgen.

Stier
20 apr – 20 mei
Het lukt je om een goede balans te vinden
tussen scouting en je privéleven; dat is erg
knap. Pas wel op voor vanillevla. Normaal
werkt dit voor jou als een rode lap op een
stier. Houd je dit kamp echter in.

Tweeling
21 mei – 21 juni
Bij jou gaat altijd alles dubbel zo snel. Dit
kamp moet je echter ook rekening houden
met je koppelgenoten. Zorg dat je je goed
inleest in de route, anders kom je voor nare
verassingen te staan.

Kreeft
22 jun – 22 jul
Ben je verliefd? Gun je nieuwe liefde wel een
beetje ruimte. Je wilt het liefste de hele dag
samen zijn en elkaar niet meer loslaten, maar
denk ook aan je mede hikers. Hoewel je erg
van vanillevla houdt, kan het je dit weekend

Leeuw
23 jul – 22 aug
De leeuw wordt vaak koning van de dieren
genoemd. En dat is niet voor niets. Je gunt
niet alleen jezelf het beste, maar komt ook op
voor de belangen van anderen.

Maagd
23 aug – 22 sept
Hoewel je denkt altijd de goede weg te vol-
gen, zul je dit weekend af en toe de verkeer-
de afslag nemen. Probeer zo min mogelijk
posten te missen, dan wacht je aan het einde
van de week een verrassing.

Weegschaal
23 sept – 23 okt
De liefde is bij jou uit balans. Je moet je ge-
voelens niet allemaal op een schaaltje willen
leggen. Je gewik en geweeg blijkt niet altijd
de juiste oplossing. Hak eens een knoop door.

Schorpioen
24 okt – 21 nov
Hoewel je af en toe wat venijnig uit de hoek
kan komen, laat je je dit weekend van je po-
sitieve kant zien. Je mag af en toe best je
onzekerheden tonen, je zult verbaasd staan
wat dit je zal opleveren.

Boogschutter
22 nov – 21 dec
Deze week lijk je continu raak te schieten,
maar je moet niet raar opkijken als je geluk je
in eens in de steek laat. Net op het moment
dat je denkt dat het niet meer goed komt,
komt die lang verwachte jackpot.

Steenbok
22 dec – 20 jan
Ook jij ontspringt dit paasweekend de dans
niet. Je kan de tocht niet ongestraft onderne-
men en zult een tijdje op de blaren moeten
zitten. Op maandag kan je een verassing ver-
wachten.

Waterman
21 jan – 18 feb
Tijdens dit kamp moet jij je echt thuis voelen,
met al die regen. Loop nu eens niet in zeven
sloten tegelijk, maar blijf op het modderig
pad. Anders kom je van de regen in de drup.

Vissen
19 feb – 20 mrt
Problemen worden in de kieuw gesmoord.
Het stormachtige weer doet je humeur van
links naar rechts schommelen. Je krijgt bin-
nenkort een bericht dat je weer helemaal
doet opleven en de chaos weer een beetje op
orde brengt.

Slapen onder de sterren, maar wat vertellen ze eigenlijk?
Wij hebben het voor jullie ontrafeld! Je leest het in de horoscoop voor het HIT weekend : 2 t/m 5 april 2010

Woordzoeker: Knoop dit goed in je oren!
Achtknoop
Diagonaal
Eindsplitsing
HIT
Kruissjorring
Mastworp
Ontrafelen
Opschieten
Oud wijf
Paal
Paalsteek
Piket paal
Pionieren
Platte knoop
Poort
Schootsteek (2x)
Sisal
Slipsteek
Steigersjorring
Touw
Touwkist
Trompetsteek
Wespensteek
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De Moppentrommel

VERMAECK!

Er staat een koe in het weiland en dan vliegt
er een duif over. Zegt de duif: “Roekoe”.
Zegt de koe: “Roeduif”.

Er is een jongen in het water gevallen. Geluk-
kig komt er een boot langs. De schipper
vraagt: “Moet ik je helpen?” Zegt de jongen:
“Nee hoor,  god zal  mij  wel  helpen”.  Er komt
nog een boot langs, zegt de schipper: “Moet
ik je helpen?” De jongen zegt weer: “Nee
hoor,  God zal  mij  wel  helpen.”.  Er  komt nog
een boot langs, en weer laat de jongen zich
niet uit het water halen. Hij verdringt en
vraagt  aan  God:  “Waarom  heb  je  mij  niet
gered?” God zegt: “Ik heb ***domme drie
boten langs gestuurd om je op te vissen!”

Zegt de ene kikker tegen de andere: “Je ve-
ter zit los.” Dus de andere kikker bukt en de
ene springt erop. Zegt de ene kikker: “Haha,

Komt een man bij de dokter, en zegt:
“Dokter, ik voel me klote”. Zeg de dokter:
“Ja, haal je even je handen uit je zakken?”

Weet jij wat het is?
1) Het is geel en als je erop staat is het
dood.
2) Het is geel en het hangt achter een auto.
3) Het is zwart en als het uit de boom valt,
dan is je kolenkachel kapot.
4) Het is groen en rent door het bos.
5) Het is zwart en gevaarlijk en het zit in een
boom.
6) Het is groen en zoeft van de berg af.
7) Het is groen en het vliegt door de kerk.
8) Het is wit en het ontploft.
9a) Het is geel/bruin en het racet door de
tuin.
9b) Hoe zie je dat een mol in het café zit?
10) Het is wit en rond en geen pingpongbal-
letje.
11) Wat is het verschil tussen een rood en
een blauw hekje?
12) Ik ben in het begin groen en aan het
einde bruin. Tussendoor ben ik geel en dan

Komt een man bij de dokter, en zegt: “Ik ben
half doof”. Zegt de dokter: “88”  Zegt de
man: “Wat zeg je? 44?”

Er liggen twee baby´s in het ziekenhuis.
Vraagt de een aan de ander:
“Ben jij een jongen of een meisje?”
“Ik ben een jongetje en jij?”
“Ik ben een meisje, maar bewijs maar dat je
een jongetje bent.”
Zegt het jongetje: “straks als de dokter weg
is.” Als de dokter weg is, friemelt het jongetje
wat onder de dekens, dan doet hij de dekens
omhoog en zegt: “Kijk! Blauwe sokjes.”

Een krant is geen krant zonder de grappen en grollen van het kamp. Hierbij een greep uit de moppen die wij opvin-
gen tijdens onze interviews… Met dank aan de deelnemers en medewerkers!

Antwoorden:
1) Een kanariepietje.
2) Banaanhangwagen.
3) Je kolenkachel.
4) Dophertje.
5) Een kraai met een machinegeweer.
6) Skiwi.
7) Heilig boontje.
8) Boemkool.
9a) Een mol op een racefiets.
9b) Dan staat er een racefiets door de tuin.
10) Stiekem toch wel een pingpongballetje.
11) Er is geen verschil, beiden zijn rood, be-
halve de blauwe.
12) Een banaan
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Echte bikkels die Trap-
persHIKES BUITEN HET KAMP

‘Welkom in onze Crib’

‘Krakers uit het Gooi’

Door: Dirk-Jan Visser
Met de yell van de Triathike: ‘Geen gezeik
Triathike!!’ werd de redactie van de HIT-krant
ontvangen op de lunchpost van zondag.
Maarten, Lieselotte, Jaap en Wendie uit Blari-
cum en Huizen van de Tymen de Sayer groep
uit het Gooi hebben net een bak soep achter-
over geslagen en zijn bezig hun fietsen in
elkaar te zetten. “Ja,” zegt Lieselotte: “Wij
hebben wel echt vette pech dit weekend. Nu
zijn onze fietsen kapot, vannacht is onze tent
ingestort. Wij hebben toen met z’n zessen in
een vierpersoons tent geslapen. Dat was echt
vet gezellig.” Maarten draait zijn fiets weer
recht en zegt: “Het slapen is echt het leukste
van de HIT, dat is gewoon onwijs gezellig.”

De vier uit het Gooi hebben zaterdag 20 km
gelopen. Vandaag moeten ze 80 km fietsen
en op maandag nog een héééél stuk kanova-
ren. Lieselotte heeft een tip voor mensen die
misschien volgend jaar mee willen doen met
de Triathike. “Je moet echt zorgen dat je goe-
de schoenen hebt en een goede fiets mee
neemt.” Triomfantelijk laat ze haar doorweek-
te Allstars zien zonder veters. Al met al vin-
den de vier uit het Gooi de HIT in Dwingeloo
onwijs leuk. Dat het regent maakt hen niet
uit. “Drenthe is echt super mooi en er staan
hier zoveel paarden in het weiland”, zegt Lie-
selotte. “Beetje jammer is wel dat de leiding
niet te verstaan is, te veel accent.” Lachend
stappen ze op de fiets om de hike te vervol-
gen: “Onderweg ruilen wij de hele tijd onze
rugzakken en onze fietsen en ja, wij moeten
vannacht maar weer even zien welke tent wij
gaan kraken.”

Goed schoeisel!  Foto: Boels, HIT MEDIAGROEP

Goed fiets. Foto: Boels, HIT MEDIAGROEP

“Zorg voor goede
schoenen en een

goede fiets”
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Brancard Ingezet bij de Junior Zwerfhike

Door: Gerben Blom
Bij de junior zwerfhike lopen deelnemers via
verschillende posten naar het volgende kamp-
terrein. Aan het begin van de dag krijgen de
deelnemers een lijst met de coördinaten van
de posten. Met een kaarthoekmeter kun je
dan de posten intekenen op de kaart. Hoe je
naar die posten loopt bepaal je zelf. Zo kun je
kiezen hoe lang je HIT duurt. Tijdens het
lopen neem je dan alleen een dagrugzak mee
met de spullen voor overdag. De tent en je
slaapspullen worden door de leiding naar de
volgende plek gebracht. Wij praten even met
Eva en Maaike van de Jutters. Zij vinden deze
hike erg leuk. Het is niet te moeilijk, zij heb-
ben zelfs hun kompas nog niet nodig gehad.
Op zaterdag hebben zij een goede uitleg ge-
had hoe zij hun rugzak moesten inpakken.
Tijdens de hike zijn zij langs leerzame posten
gekomen. Bij de EHBO post moet je laten zien
of je een patiënt (pop Harma) goed op een
brancard door het bos kunt leiden. Natuurlijk
moet dit een beetje snel, want wie de beste
tijd heeft, heeft gewonnen. De dames hebben
ook heerlijk voor zichzelf gekookt op gasbran-
dertjes. De spaghetti was zeer goed gelukt en
de noodles smaakten rauw ook heerlijk. Ook
de tip “nooit klappertanden als je moet gaan
lachen” willen wij de lezers niet onthouden.
De dames houden niet van het liedje “Hello

World” en het nummerspel bij het kamp-
vuur.Even later ontmoeten wij de twee gabbers
Danny en René, zij zijn erg enthousiast over het
nummerspel. Zij hebben het dan ook gewon-
nen.

Dus wil je een hike die niet te moeilijk, maar
toch  erg  leuk  is,  doe  dan  mee  met  de  junior
zwerfhike! Als tip voor het spel met de brancard
hebben zij dat je de pop op de brancard moet
houden.

Harma valt van brancard. Foto: Inge Meijer, HIT MEDIAGROEP

Groepsfoto met Harma. Foto: Boels , HIT MEDIAGROEP
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Echte bikkels die Trappers

Door: Gerben Blom
Wij komen aan het einde van een beklinkerd
pad, daar waar het bos begint, een post te-
gen van de Trappershike. Er hangt een rede-
lijk ingewikkelde trappersbaan in de bomen
en onder een witte partytent kunnen de deel-
nemers een pannenkoek bakken. Posthouder
Henrik van de Freylema kijkt met zijn handen
in zijn zakken naar de pannenkoeken die ge-
bakken worden door Leon en Jan van de Jo-
hannes Post Groep uit Assen. Hij vertelt dat
hij niet heel bewust voor deze post gekozen
heeft, maar dat het wel erg leuk is. De deel-
nemers moeten zich tonen als echte
“Trappers”, de oerinwoners van Canada, toen
het hele land nog bedekt was met ijs en vast
zat aan Groenland. Het koken gaat op vuur.
Vanavond gaan zij bijvoorbeeld macaroni
maken in een builtje van aluminiumfolie in het
vuur met wat water. Afgelopen nacht hebben
zij nog gewoon in een tent geslapen, maar
komend nacht moeten zij onder een zeiltje
slapen.

Fabian en Daan komen net van de trappers-
baan af. Zij zijn vorig jaar ook op HIT gegaan,
toen met Woodcamp. Deze hike vinden zij
leuker: “Gewoon hikes lopen”. Het is een
beetje vochtig in de tent, verder deert het
weer hen niets. Er gebeuren wel rare dingen
bij de Trappershike terwijl wij er zijn. Jordi
(wij zullen maar niet zeggen van welke groep)
probeert punten bij te kopen en de leiding
lijkt wel gevoelig voor muntdrop…

Jan en Leon hebben de trappersbaan al ge-
daan en zijn toe aan hun welverdiende pan-
nenkoek. Zij vertellen dat het een hele leuke
hike is. Jammer genoeg hebben zij geen
smeuïge roddels. Er zijn nog geen liefdeskop-
pels gespot. De pannenkoek van Jan gaat
redelijk snel, maar als na twintig minuten
Leon nog steeds naar een waterig plasje be-
slag kijkt, grijpen wij in. Hij blijkt de verkeer-
de pit te gebruiken, die uit staat. Jan vertelt
dat het lopen wel goed gaat. Zij hebben het
erg naar hun zin, alleen de regen is niet zo
leuk. Gisteren hebben zij lekker en veel gege-
ten, vier blikken knakworsten, twee stokbro-
den en een zak krieltjes. Vanavond moeten zij
een shelter maken, daar hebben zij erg zin in.
Met een opgevouwen pannenkoek op zijn
mouw loopt Leon weg. De damp slaat ervan
af. Het volgende koppel mag de brander ge-
bruiken.

Door de audio visuele dienst van de HIT ME-
DIAGROEP wordt een film gemaakt van een
vertrekkend koppel. Door de fantastische
kwaliteiten van de regisseur en de steady
hand van de stagiair hoeft de shoot maar vier
keer over. Na nog weer een keer gezwaaid te
hebben gaat het koppel eindelijk op weg,
maar wel in de verkeerde richting. Wij gaan
ook weer verder. Positief punt, het is weer
even droog.

Balanceren op een van de briljante trappersbanen, van de hand van TOAM. Foto: Boels, HIT MEDIAGROEP

Buikschuiven! Foto: Boels,
HIT MEDIAGROEP
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Happy Hike: Licht in de Duisternis

Door: Kyra Luijters
Happy Hike hebben wij aangetroffen bij het
Canada meer. We laten ons vertellen dat de
deelnemers hier een onderwater opdracht
doen. De leiding heeft een vlot gebouwd en
hierop een periscoop geïnstalleerd. Deelne-
mers kijken hierdoor onderwater en als zij
dan de boeien hebben gevonden op het
meer, dan vinden zij onderwater plaatjes.
Deze plaatjes kunnen zij ook terugvinden op
de kaart. Door met de plaatjes een kruispei-
ling te maken weten de deelnemers waar zij
die avond gaan slapen. Hanna, Renée en
Lotte  komen  net  van  het  vlot  af.  Zij  hebben
de kruispeiling gemaakt en vonden het erg
leuk!

Paul, Durk, Wouter en Rymer (leiding) vertel-
len ons graag meer: “De kinderen zijn lief en
leuk en enthousiast. Zelfs als de regen het
soms wat lastig maakt.” Ja, ja, kwijl. Gelukkig
zeggen de kinderen écht waar het op staat:
“De leiding heeft een grote bek, maar zij zijn
wel erg aardig, hoor.” Zij hebben ook nog een
tip voor de leiding: “Happy Hikers zijn erg
snel en zij kunnen het wel! De leiding moet
dus  wel  op  tijd  op  de  post  zijn…”  Maar  de
Happy Hikers zijn HITvast: er zijn deelnemers
die 2, 3 of zelfs 4 keer meegaan met de Hap-
py Hike. Sjoerd en Ties, die uit Brugge en Tiel
komen, doen nu voor de tweede keer mee
met de Happy Hike onder de naam ‘Team
zonder Banaan’. Zij zeggen: “De Happy Hike
is heel afwisselend en de leiding is erg crea-
tief  met de opdrachten” .  Tip:  Kom ook naar
de Happy Hike!

Wij, de redactie, waren ook erg onder de
indruk van de Happy Hike! Zij hebben een bar
rondom een vuurtje, die in zijn geheel ver-
voerd kan worden in de –nieuwe- vrachtwa-
gen. Ook hebben zij kleurrijke oorkonde ge-
maakt voor de deelnemers. Er zijn veel pos-
ten: ‘licht in de duisternis’, ‘lingo’, een over-
steek en een uitkijktoren. En dan slapen de
deelnemers ook nog bij een voodoo priesteres
(of was het toch een muziekdocente?). Wij
weten genoeg. Wat een leuke hike! Als wij
weggaan  komt  er  net  een  troppel  aan.  Zij
hebben al 8 km gelopen en willen nu ‘eten’ of
‘slapen’. De onderwater opdracht gaat hen
vast nieuwe energie geven. Ondanks dat er
nog 2 uur hiken op het programma staat…

Zoeken naar aanwijzingen voor de route op de bodem van het meer, Foto: Boels, HIT MEDIAGROEP

De bbq-bar-kachel
Foto: Dirk-Jan Visser,
HIT MEDIAGROEP

‘Tip: Kom ook
naar de Happy
Hike!’
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‘Welkom in onze Crib’

Door: Gerben Blom
Op zondagavond treffen wij een viertal heren
aan in hun ´krib´: Een prachtig ingerichte
schuur. Diverse lampen, geborduurde wand-
doeken, bebloemde bloempotten, antieke
banken, een tweepersoonsbed, veel speel-
goed en een eikenhouten tafel. Niek, Ernst,
Rob en Robert zitten op de banken te over-
leggen welke video zij gaan kijken, als wij
binnenkomen. De heren van de Haviken en
van de Trappersgroep uit Groningen hebben
de keuze uit verschillende goede films. Waar-
schijnlijk  wordt  het  de  ‘Muppet  show’,  maar
het  kan  ook  nog  ‘Ja  zuster,  Nee  zuster’  wor-
den of zelfs ‘de Drie Biggetjes’. Dolle pret. Zij
hebben het erg getroffen met hun slaapplaats
voor deze avond. Bij de vrije zwerfhike bepaal
je  zelf  waar  je  heen  gaat  en  waar  je  slaapt.
Overdag loop je je (al dan niet) geplande
route en ’s avonds zoek je een leuke plek om
te slapen. Bijvoorbeeld bij iemand achter in
de tuin of binnenshuis. Een hotel behoort
natuurlijk ook tot de mogelijkheden, maar het
budget is beperkt.

De mannen uit Groningen hebben het erg
getroffen. Zelfs hun matjes hoeven niet uitge-
rold te worden; de matrassen zijn aanwezig in
hun krib. Ook hebben zij gezelschap van een
kat.  De  mevrouw  van  het  huis  zal  morgen
zelfs eieren voor hen koken. Die hebben zij
vast nodig, want zij hebben ’s middags wel
viereneenhalf  uur  moeten  lopen  om  hier  te
komen.  Gelukkig  was  de  afstand  maar  1,6
kilometer. Op zaterdagavond hadden de man-
nen ook geluk

Ernst, Robbie en de rest. Foto: Inge Meijer, HIT MEDIAGROEP

met een prachtige plek aan de rand van het
bos. Een kampvuurplek en voldoende hout
daarvoor maakte het plekje compleet. Gelukkig
hebben zij geen natte spullen, want alles was
ingepakt in vuilniszakken. Je kunt merken dat
het niet het eerste kamp van deze heren is. Na
de wijze kreet “het onverwachte is het leukst”,
geven wij de mannen nog een speciale

HIT-boks en gaan op zoek naar meer nieuws.
Nog onder de indruk van de zeer mooie plek
van deze mannen horen wij dat er een nóg be-
tere plek is gevonden: Eén slaapkamer per per-
soon met een badkamer en in het midden een
jacuzzi lijkt ook tot de mogelijkheden te beho-
ren.

De  bagage  van  Ernst,
Robbie en de rest.  Foto:
Inge Meijer, HIT MEDIA-
GROEP
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Jongerenhike: Vet Gaaf Cool Ja, Mien Jong!

Door: Gerben Blom
Wij  zien  een  paar  mensen  in  pyjama’s
over de prairie lopen. Het zijn deelne-
mers van de Jongerenhike, die als thema
heeft:  ‘cowboy’s  in  pyjama’s.  De  Jonge-
renhike is er voor de achtienplussers.
Overdag loop je weg van het kampter-
rein,  met  al  je  spullen.  ’s  Avonds komen
de deelnemers weer terug op het zelfde
kampterrein. Waarom je dan je spullen
inpakt, begrijpen wij niet zo goed. Op het
kampterrein wordt nog even nagepraat
over de hike. Na een paar drankjes gaan
de deelnemers gelijk naar hun tent.

Danny,  T-spoon,  Chris,  Mervin  en  Tam-
mo  van  de  Armeria-stam  hebben  als
motto “Ja-paarden”. Ze hebben een mas-
cotte mee: ‘Sander DE Paard’. Het is een
prachtig stokpaardje. Dat Chris een
beetje verliefd is op het paard is eigenlijk
ook wel een beetje te begrijpen.

Op de post moet er met een buks ge-
schoten worden. ’s Avonds is er een bar-
becue. Geheel in thema staat er op het
kampterrein een heuse rodeostier. Dit
was een groot succes. Ook de posten
hebben allemaal wat

Danny, T-spoon, Chris, Mervin en Tammo van de Armeria-stam . Foto: Boels, HIT MEDIAGROEP

Jan Erik de posthouder vindt het zelfs leuk
dat er Brabanders meelopen ja. Er zijn he-
laas geen smeuïge roddels, maar wel
smeuïge kampeerplekken. Kortom een erg
leuke hike waar je eigenlijk echt aan mee
moet hebben gedaan.

 te maken met het thema, zo is er bijvoor-
beeld stier tekenen, stiertje prik en line-
dancing. Helaas krijgen we van de heren
geen demonstratie van line-dancing. Op
zondagavond is er een groot feest op het
kampterrein.

R e d a c t e u r
Diirk-Jan Tont
zijn lef bij een
van de posten
van de jonge-
renhike. Foto:
B o e l s , H I T
MEDIAGROEP
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“Stippellijntjes zijn de mooiste paden”

Door: Gerben Blom
Bij de OKH loopt, zoals de naam al zegt, een
ouder samen met zijn/haar kind een hike. Het
ouder/kind koppel bepaalt zelf waar ze langs
lopen naar de vooraf vastgelegde kampeer-
plekken. Van de hikeleiding krijgen ze een
kaart met hierop de kampeerplekken en inte-
ressante punten. Zo is Job van scouting Die-
ver met zijn vader langs het bezoekerscen-
trum, het theehuis, het oude posthuis en het
vogelobservatorium gelopen. Zondag hebben
de koppels vanaf Lhee naar Ansen een af-
stand afgelegd van 15 tot 20 kilometer. Mar-
leen heeft met haar moeder een spannend
paadje gelopen tussen het water door, op de
hei  van  het  Dwingelerveld.  Ze  is  lyrisch  over
de prachtige natuur. Vooral de paadjes die als
stippellijn staan aangegeven op de kaart zijn
het mooist.

’s Avonds worden op het kampterrein nog
leuke spelletjes gedaan. Bijvoorbeeld levend
pac-man. De ouder is geblinddoekt en krijgt
van het kind via een walkie-talkie aanwijzin-
gen waar de ballonnen liggen die opgepakt
moeten worden. Om half tien gaan de kinde-
ren naar bed en blijven de ouders nog even
bij het kampvuur zitten. Het schijnt erg gezel-
lig te zijn.

Helaas is er ook een ongelukje gebeurd. Er
heeft iemand zijn been gebroken, hij heeft
een wip op zijn been gehad. Na een bezoekje
aan het ziekenhuis en een nachtje in een ho-
tel zit hij ’s ochtends al weer op het kampter-
rein. Hij kan niet meelopen, maar vindt het
nog wel leuk om even op het kampterrein te
kijken.

Job vertelt nog dat hij een handig trucje heeft
om te kijken wat het noorden op een kaart is.
Als je de teksten kunt lezen, dan is het noor-
den boven. Dit leek ons ook een tip waar veel
lezers wat aan hebben. Wij vragen ons ook af
of deze tip wel werkt in het buitenland als je
geen buitenlands kan lezen.

Nog een leuk nieuwtje: het schijnt dat een
vader nogal verlegen wordt als er een moeder
in de buurt komt. Om dit nieuwsfeit verder te
onderzoeken hebben wij helaas geen tijd,
maar wij proberen in de volgende HIT-krant
hier nog wat meer over te vermelden.

Op naar de volgende  bestemming. Foto: Inge Meijer, HIT MEDIAGROEP

Job heeft pa afgemat. Foto: Inge Meijer, HIT MEDIAGROEP

“Papa  wordt  nogal  verlegen  als  er  een  moe-
der in de buurt komt.”
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‘Zwervend op weg naar levensgeluk’

Door: Gerben Blom
Nadat we al kwebbelend de kampeerplaats
een paar keer voorbijgereden zijn, komen we
op zondagavond aan bij de Zwerfhike. De
deelnemers zitten gezellig rond het kampvuur
en krijgen net wat popcorn wat boven het
vuur is klaargemaakt. Het groepje 11, oftewel
“Julisanneke”, zit op een bankje bij het kamp-
vuur en wij mogen ze enkele vragen stellen.
Zij vinden het kamp leuk, vooral omdat je
veel zelf moet doen. Zelf je route bepalen,
zelf je eten koken en je tent opzetten. Niet
alles gaat goed, zo zijn de drie (giebelende)
dames ietwat omgelopen, een extra rondje
van vijf kilometer! Toch lijkt het concept van
de Zwerfhike niet heel moeilijk. Je krijgt een
kaart en de posten waar je langs mag lopen
worden hier op aangegeven. Op de posten
kan je dingen doen, maar dit is niet verplicht.
Het gaat een groot deel van de deelnemers
om de lol. De drie meiden hebben wel wat
natte tassen, omdat ze deze even over een
hek hebben gegooid toen ze even door een
weiland wilden lopen. Toen hebben ze ook
één post overgeslagen.

Bij de Zwerfhike is een prijs te winnen. Het
groepje met het mooiste logboek wint een
prachtig t-shirt. En zo’n shirt komt altijd van
pas bij het mooie paasweer!

“Julisanneke”  Foto: Inge Meijer, HIT MEDIAGROEP

Popcorn bakken boven het kampvuur Foto: Inge Meijer, HIT MEDIAGROEP
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Het G-team

HIT DIENSTEN
‘Onze natuur’

Door: Het C-Team
De 32ste HIT Dwingeloo is begonnen! In het
jaar dat scouting Nederland 100 jaar bestaat,
wordt in Dwingeloo alweer de 32ste editie van
de HIT georganiseerd. Met maar liefst 500
deelnemers en 200 medewerkers is het op
het kampterrein weer volle bak. Dit jaar zijn
er 14 onderdelen, waarvan één onderdeel zijn
debuut maakt: ‘De Ouder-Kind Hike’. Prachtig
dat zowel vaders als moeders met hun kroost
in de Drentse natuur tijdens de Pasen willen
hiken.

Door: Dirk-Jan Visser
Een vast onderdeel van de HIT in Dwingeloo
is  de  TOAM:  Transport,  Opbouw,  Afbraak  en
Materiaalbeheer. TOAM bestaat uit ruige
mannen en vrouwen van de Chaukenstam en
uit stoere mannen van de Anthonie van Die-
menstam. Zij zorgen ervoor dat posten wor-
den opgebouwd en dat het terrein wordt in-
gericht. Met twee oude Daf vrachtwagens en
twee bestelbusjes scheuren zij rond in heel
Drenthe om onder andere kabelbanen, vlot-
ten, hindernisbanen op tijd af te leveren. U
vraagt, zij leveren!!

‘De Chauken hebben dit jaar een revolutionai-
re innovatie’ vertelt Maartje. De posthouders
hebben de mogelijkheid om door middel van
een evaluatieformulier de betreffende post te
beoordelen met de cijfers -1, 0 of 1. Als een
individuele Chauk negatief scoort wordt hij
verplicht om het volgende jaar weer die post
op te bouwen, net zolang tot hij of zij positief
scoort. ‘Het is wel een ingewikkeld systeem’
geeft Maartje toe, ‘maar we hebben er dan
ook lang over nagedacht.’

Over het algemeen staan de Chauken bekend
om hun enorme denkvermogen. De verhou-
ding tussen doeners:denkers is 1:5. Naar
bewijs hoeft de HIT-krant niet lang te zoeken.
Bij de keuken vinden wij één Chauk die een
gat staat te boren. Hij wordt daarbij aange-
moedigd door vijf van zijn Chauken vriendjes.
Maartje verdedigt deze vorm van arbeid: ‘Die
vijf mensen zijn fulltime aan het improviseren.
Wij hebben bijvoorbeeld de foerage tent met
zeiltjes dichtgeknoopt omdat er twee wanden
vergeten waren. Er wordt niet alleen nage-
dacht, er is ook daadwerkelijk wat mee ge

C-Team: 32ste HIT, het mooiste feest van 2010!
Ook nieuw dit jaar is dat de website van HIT
Dwingeloo tijdens het kamp regelmatig van
nieuwe informatie wordt voorzien. De audio-
visuele dienst zorgt voor een dagelijkse sfeer-
impressie. Via Twitter zullen de meest recente
gebeurtenissen te zien zijn. Het thuisfront kan
dus al tijdens de Paasdagen volledig op de
hoogte zijn van deze 32ste HIT Dwingeloo.
Rest ons niets anders dan iedereen een hele
gave HIT toe te wensen. We maken er een
onvergetelijk kamp van. Als herinnering kan
de badge van deze HIT natuurlijk op je uni-
form niet ontbreken. Zorg dat je hem hebt!

TOAM: Denkers en Doeners

daan! De Chauken hebben ook de vlaggen-
mast gebouwd, ze hebben tribunes gepio-
nierd en tenslotte hebben ze al vele hinder-
nissen in bomen opgehangen’.

De  AVD  zit  ook  in  TOAM.  De  AVD-ers  staan
bekend om hun doen en daarbij wordt zelden
nagedacht.  De  sfeer  bij  de  AVD  is  dit  jaar
anders  dan  gewoonlijk.  Er  is  binnen  de  AVD
een tweestrijd ontstaan welke van de twee
vrachtwagen het meeste heeft gedaan. De
oranje vrachtwagen genaamd Maxima is de
hele ochtend in de weer geweest om het eten
van de winkel op het terrein te krijgen. De
gele vrachtwagen die luistert naar de naam
Lex heeft al enkele vlotten afgeleverd. Rond
vijf uur treft de HIT-krant team Lex aan bij
het kampvuur. Trots vertellen deze mannen
hun nieuwe slogan: ‘Hold the Line, team Lex

is always on time’. Dat kun je van Maxima
niet zeggen!’ Michel zegt: ‘Dat is dus niet
waar. Ik moest even pissen en weg was Max.
Nu zit ik met team Lex opgezadeld.’ Duidelijk,
bij  de  AVD  wordt  niet  echt  nagedacht,  maar
wel veel gedaan.

Maartje van de Chauken zegt: ‘Het is goed
dat wij binnenkort een gezamenlijke opkomst
hebben. Dan kunnen wij van elkaar gaan le-
ren. De AVD gaat dan misschien iets meer
denken, de Chauken gaan iets meer doen.
Wij  gaan namelijk  samen op NPK en moeten
dan nadenken over onze gezamenlijke
kampaankleding’. Het thema bij de Pivo’s is
dit jaar ‘de 80’s’. De redactie van de HIT-
krant heeft dan al een mooie slogan voor de
scouts,  die  als  krakers  gaan:  ‘Beter  een  bom
in je tuin dan een Thriantaan in je keuken.’

‘Beter een
bom in je tuin

dan een
Thriantaan in
je keuken.’

De 2 doeners van TOAM. LEX en MAX.  Foto: Dirk-Jan Visser, HIT MEDIAGROEP
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Niet alleen bij de EHBO wordt verbonden…

Door: Gerben Blom
Terwijl wij door het bos lopen, zien we plots-
klaps een telefoondraad liggen. Wij als razen-
de reporters zijn gelijk nieuwsgierig naar de
zin van deze draad en besluiten hem te vol-
gen. Aan het eind van de draad is een keetje.
In deze keet treffen we welbespraakte Niels
en lieftallige Anna van de Karel Doormanstam
(KDS) aan. Te midden van portofoons, tele-
foons, paaseitjes en mobilofoons, proberen zij
de orde te bewaken. We besluiten om er ge-
zellig bij te gaan zitten en een soort van inter-
view af te nemen.

de huidige leden erg moeilijk wordt om alle
kampen en activiteiten bij  te wonen. De KDS
is niet gekoppeld aan een groep, waardoor er
niet vanzelf nieuwe leden instromen. Dus bij
deze ook een oproep. Vind je het leuk om
met techniek, telefoons, mobilofoons enzo-
voorts bezig te zijn en houdt je van gezellig-
heid en scouting, dan moet je echt overwe-
gen  om  bij  de  KDS  te  gaan!  [mail  naar  Hil-
bert@kds.nu]

Terug naar het interview. Op dit kamp heeft
KDS het redelijk rustig. Tijdens de opbouw
worden mobilofoons ingebouwd, de eerder
genoemde draad moet door het bos gelegd
worden, de keet moet worden ingericht. Tij-
dens het kamp moet alles draaiend blijven en
de telefoon opgenomen worden. Er worden
circa 75 telefoontjes verwacht. Naast de
twaalf porto’s in het net worden zestien
mobi’s ingebouwd. Tussendoor komen er
twee dames van het kok-kamp langs om even
gezellig te kwebbelen. Na het inbouwen wordt
de KDS gevraagd om ook even op post te
zitten voor sommige hikes. Dit is ook erg
leuk. Kortom een erg nuttige groep voor deze

KDS aan het werk, op de foto Anna en Niels.

De KDS houdt zich tijdens vele kampen bezig
met verbindingen. Telefoon, internet of mobi-
lofoons, niets is te gek. Van kleine kampen tot
grote kampen, van Wereld Jamborees tot
HIT’s, de KDS is er. Het is erg leuk werk en
gelukkig niet al te zwaar. Helaas is er weinig
aanwas van nieuwe leden, waardoor het voor

‘Houd je van gezelligheid en
scouting, dan moet je echt
overwegen om bij  de KDS te
gaan!’

Door: Inge Meijer
Terwijl op zaterdagochtend de zon door de
bomen schijnt, kijkt boswachter Ronald met
zijn armen over elkaar tevreden over het HIT-
terrein. We schieten hem aan voor een kort
interview. Hij vertelt dat hij samen met zijn
collega de belangen van de natuur behartigt
en excessen voorkomt. Dat betekent dat hij
zorgt dat wij geen puinhoop van het bos ma-
ken. Hij doet dit al 20 jaar met veel plezier.
Ronald is in die jaren al heel wat dingen te-
gengekomen, maar het gaat steeds beter. Af
en toe vindt hij nog scouts in rustgebieden of
rijden er auto’s in gesloten gebieden. Hij deelt
nog ongeveer twee boetes per HIT uit. (Ja….,
wij waren ook verbaasd).
Naast  de  zorg  voor  de  natuur,  helpt  de  bos-
wachter bij het Woodcamp. Daar organiseert
hij een avondexcursie. Op maandag gaat hij
met  een  groep  scouts  een  aantal  klussen  in
de natuur doen. Er worden bomen geplant en
er wordt er een lemen wal gemaakt op een
plek  waar  eerst  een  plastic  wal  lag.  Op  zon-
dag is de boswachter lekker vrij en neemt zijn
collega het over.

Ko de boswachter beschermt ‘onze’ natuur

Natuur in optima forma te Aekingerzand. Foto: Boels, HIT MEDIAGROEP

Foto: Boels, HIT MEDIAGROEP

mailto:bert@kds.nu
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‘Duim omhoog bij de koningen en apen’
Door: Dirk-Jan Visser
De medewerkers van de HIT ontkwamen er
dit jaar weer niet aan. Als op zaterdag och-
tend in alle vroegte de laatste hand wordt
gelegd aan de opbouw van het kamp, is er
weer geen ontbijt. Dat wil zeggen; er ís wel
ontbijt, maar er is niemand om het klaar te
zetten,  om  koffie  te  maken  of  om  thee  te
zetten. De HIT-krant ging op onderzoek: Hoe
kan dit gebeuren?

Elke dag moet er ontbijt worden klaargezet,
er moet worden gekookt voor een groot aan-
tal deelnemers/ medewerkers en de foerage-
ring moet worden gedaan. De Thriantastam
uit Assen neemt deze taken op zich. Elk jaar
is dit weer een feest voor het oog en de
maag, ‘ook al is het wel moeilijk in de
ochtend’ geeft Daniëlle (18) eerlijk toe. Met
wat wazige ogen staat zij te kijken hoe Pier
de koffie opschenkt. Pier legt uit hoe je voor
200 mensen koffie moet zetten. ‘Ja, ja, wij
zijn weer eens te laat’ geeft Pier toe, ‘maar
dat neemt niet weg dat wij fantastische koffie
zetten’. Hij geeft Daniëlle nog een uitbrander
omdat zij zich anderhalf uur verslapen heeft
en sust ondertussen de mannen van de AVD
die staan te grommen om koffie.

‘Nieuwe messen zijn scherp

Terwijl Daniëlle de koffie in een thermoscon-
tainer schenkt, vertelt zij dat dit haar eerste
HIT is. De avond daarvoor heeft zij, met haar
Thrianta vriendjes, voor de 200 medewerkers
chili con carne gekookt. ‘Dat viel niet mee’,
zucht zij.  Zij steekt haar duim omhoog die
dik verpakt is in verband. ‘Ik heb vet in mijn
duim gesneden. En dan te bedenken dat ik
een horeca management opleiding doe!’ Pier
valt haar bij: ‘gisteren hebben zes mensen
zich gesneden. Dat komt omdat wij nieuwe

Door: Dirk-Jan Visser
De  HIT  is  een  hele  organisatie.  Naast  alle
verschillende hikes gebeurt er ook veel op de
achtergrond. Zo moet er bijvoorbeeld het
nodige materiaal gehuurd worden waarmee
TOAM de posten opbouwt en het HIT terrein
inricht. Op de dagen voor de HIT worden er
eindeloos lange ritten gemaakt door Noord-
Nederland om al het gehuurde materiaal bij
de verschillende groepen op te halen.

Afgelopen dagen heeft de HIT nagedacht
over manieren waarop zaken efficiënter en
goedkoper kunnen. Op de vuurtonnen en het
hout na, wordt materiaal bijvoorbeeld niet
meer uitgereden, maar wordt uitgeleend bij

‘Ja, we hebben gisteravond een goed feest
gehad en toen is het erg vroeg geworden.
Twee AVD mannen zijn bij ons blijven logeren
en daardoor hebben wij nauwelijks geslapen.
Vanuit een hoek in de keuken wordt geroepen
dat niemand heeft geslapen door het gegil
van deze twee vriendinnen. Hartelijk wordt er
gelachen. ‘Het was wel gezellig vannacht’,
zegt Daniëlle.

‘Koken voor 200 mensen is
geen peulenschil!’

Zeven koffie later komt de rest van de Thrian-
tastam binnen. Iedereen moet weer aan de
slag. In de foeragetent staan nog 450 broden,
145 kilo aardappelen, 700 hamburgers en nog
veel meer. Dat moet allemaal nog verwerkt
worden dit weekend. Daniëlle schenkt nog
maar een koffie in en zegt: ‘Vanavond ben ik
koning en zij…,’ ze wijst naar Myriam, ‘is mijn
aap’.

De HIT-krant wenst de dames veel succes.

Daniëlle & Myriam van de Thriantastam
Foto: Boels, HIT MEDIAGROEP

De macaroni van zondagavond
Foto: Nelis, HIT MEDIAGROEP

Dromen voor de toekomst:‘YES, we can!!!’

Ondertussen komt Myriam (18) binnen en
gaat naast Daniëlle zitten. Het is ook haar
eerste HIT met de Thriantastam. Gisteren
was  zij  Koning  komkommer  salade.  De
Thriantastam hanteert een systeem van ko-
ningen en apen. De koningen zijn verant-
woordelijk voor onderdelen van de maaltijd.
De apen zijn de werkslaven die niks te vertel-
len hebben en alleen maar moeten doen.
Myriam heeft zich gelukkig niet gesneden
maar ook zij heeft het zwaar.

het C-team. Ook is begonnen met de aan-
schaf  van  eigen  HIT  materiaal.  De  keuken
werd al geconfronteerd met vlijmscherpe
nieuwe messen. Dit resulteerde in zes gewon-
den.

‘In de toekomst eigen materiaal’

Het materiaalbeheer is nu veel meer bij het C-
team komen te liggen. Ook is HIT Dwingeloo
begonnen met de aanschaf van eigen materi-
aal. Hierdoor is het idee ontstaan om een
zeecontainer te kopen en om de komende
jaren flink te investeren in eigen materiaal.
‘Dit alles moet worden ondergebracht in een
stichting’ aldus Frits van der Velde van het C-

team, die het vijfjarenplan van Mao aanhaalt
als voorbeeld van vooruitgang.

Door deze innovaties hoeft er dan in de toe-
komst minder gereden te worden om al het
benodigde materiaal op het kampterrein te
krijgen. Hierdoor is HIT Dwingeloo minder
afhankelijk van een grote groep verhuurders
en zullen de investeringen snel terug verdiend
zijn. Daarmee zullen de kosten in de toekomst
gereduceerd worden. Tot slot heeft de HIT
dan gegarandeerd goed en veilig materiaal.
Inmiddels heeft timmerbedrijf Tichelaar toe-
gezegd dat de zeecontainer gratis bij zijn be-
drijf gestald mag gaan worden.
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EHBO, onze lust en ons leven

Het G-team, in de schaduw van het C-team

Door: Kyra Luijters
Bij  gebrek  aan  beter  lezen  de  EHBO-ers  nu
nog de Telegraaf. Liever zouden ze de HIT-
krant lezen en om dat mogelijk te maken ver-
tellen ze ons graag wat meer over zichzelf.

EHBO  is  dit  jaar  met  zijn  8-en.  Er  zijn  twee
soorten EHBO-ers: de Scouts en de Burgers.
De burgers zijn, na vier jaar mee te gaan op
HIT, al redelijk ingeburgerd: ze vertellen trots
dat ze al weten dat sisal ‘touw’ is, pionieren is
het nieuwe ‘knutselen’, de ‘sjaal’ is hun das
en de hamers zijn mokers geworden. Het viel
ons  op  dat  ze  als  brave  burgers  hun  stoepje
vegen…

Wat doen ze? Ze zijn er op vrijdag vanaf een
uur of 4 en gaan maandag na de sluiting weg.
Dat ze er voor de opening al waren is handig:
de keuken heeft scherpe messen en/ of ze
willen bloedbroeders worden. In elk geval
gingen er nogal wat vingers kapot. Daarom
heeft de EHBO wel een tip voor de keuken:

Je moet jezelf niet in de vingers snijden.
Houd daarom het mes met twee handen vast!

De specialiteit van de EHBO blijft toch wel de
blaren. Kijk maar naar de foto om te zien hoe
zo’n behandeling gaat. Zo gepiept! Wij (de
redactie) hebben ons ook laten vertellen dat
elke blaar weer anders is. Zo kun je nog best
doorlopen als een blaar is geprikt, maar als je

te lang wacht en je blaar is gaan bloeden,
dan wordt het pijnlijk. Maar ja, misschien heb
je dat tijdens de HIT zelf ook wel gemerkt.
Heb je een blaar, dan ben je heus niet de
enige: de EHBO behandeld ongeveer 75 bla-
ren deze HIT en gebruikt daarvoor bijna 10
meter pleister!

Door: Dirk-Jan Visser
Opererend in de schaduw van de HIT, het
liefst zo onopvallend mogelijk, is het de HIT-
krant toch gelukt om een interview te krijgen
met de mensen van het G-team. ‘Normaal
gesproken staan wij de pers niet te woord’
zegt Jeroen, ‘maar voor deze keer hebben wij
een uitzondering gemaakt’. Wij hebben afge-
sproken  in  een  restaurant  op  De  Brink  in
Dwingeloo.

Chiel  en  Jeroen,  de  harde  kern  van  het  G-
team, zitten tegenover elkaar en kijken uit op
de C1000. ‘De reden dat wij nu wel de open-
heid opzoeken is omdat wij een jubileum te
vieren hebben. Al tien jaar vormen wij ‘het G-
team’, ‘het Gezelligheids-team’ ofwel ‘de
gezelligheidcommissie’’ verduidelijkt Chiel.
‘Uiteraard kunnen wij het geheim van dit
unieke concept niet vrijgeven’ fluistert Jeroen,
‘maar de 120 pakken vla helpen wel’.

In de nachtelijke uren schuifelen Jeroen en
Chiel in het bos met deze beruchte pakken
vla. Op de achtergrond brandt standaard een
groot kampvuur, opgestookt door mannen in
oranje pakken. Vage muziek klinkt uit de
speakers. Jongens en meisjes, zo blauw als
smurfen, schuiven ver na middennacht aan.
Nog  meer  hout  wordt  op  het  vuur  gegooid.
Luid geschreeuw komt uit de kelen van vrou-
wen met witte jassen. Het C-team schuift aan
en  gaat  in  beraad  met  het  G-team.  ‘Ja’  zegt
Chiel, ‘naast de gezelligheidcommissie dragen
wij ook een deel van de verantwoordelijkheid
van het C-team. Wij, als oude wijze mannen
die al 10 jaren ervaring hebben, moeten soms
in de nachtelijke uren als klankbord dienen
voor  de  jonge  mensen  van  het  C-team’.  Ja,
dit is het feestje van het G-team die met deze
geheimzinnige nachtelijke activiteiten het
moraal van de medewerkers hoog houdt.’

Terug naar het restaurant op De Brink in
Dwingeloo. Chiel en Jeroen bestellen hun
tweede kopje vla turend naar de C1000. ‘Ja’
zegt Jeroen, ‘wij zijn multi-inzetbaar. Wij kij-
ken nu of deelnemers geen winkelwagens
meenemen

van de C1000 om hun rugzak in te vervoeren.
Als dat gebeurt, dan grijpen wij in en dan
zwaait er wat, maar wij zeggen uiteraard niet
wat’. Wij van de HIT-krant zijn nieuwsgierig,
dus wij nemen de proef op de som.

Even later loopt hoofdredacteur Blom fluitend
met een winkelwagen waar Kyra inzit langs
het restaurant. Jeroen komt naar buiten ge-
sneld en vloert Blom genadeloos. Zijn scout-
card werd hem bijna ontnomen. Laat dit een
waarschuwing zijn....


