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Colofon
De HIT-krant is een uitgave van de HIT 
MEDIA GROEP (HMG) voor de deelnemers 
en medewerkers van HIT Dwingeloo.  De 
HMG streeft naar een natuurgetrouwe 
weergave van de avonturen van de 
deelnemers en het toegewijde werk van 
de medewerkers. 
 Niets uit deze uitgave mag zonder 
uitdrukkelijke toestemming van de HMG 
worden gebruikt. Voor informatie kunt u 
zich wenden tot onze contactpersoon.
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Van het C-team
door Alex Visser, namens het hele C-team

Zaterdag 7 april begonnen we in een vrolijk lentezonnetje met 
ruim 750 scouts aan de 34e HIT Dwingeloo. Sommige yells 
schalden echt over de woestijn. Andere onderdelen gingen de 
yell tijdens het kamp nog een paar keer oefenen…

Overal in Drenthe, Van Havelte tot Bovensmilde en van Beilen 
tot Boil, kwam je lopende, fietsende en kanoënde scouts 
tegen. En waar je ze ook tegen kwam, alleen maar enthousiaste 
scouts die geen enkele hinder ondervonden van de wisselende 
weersomstandigheden. 

Ook op het scouting labelterrein gebeurde van alles. Tussen 
de scouts die aan het houtbewerken, pionieren, koken en aan 
het vuurstoken waren, liepen er superhelden die knuffeldieren 
redden, bejaarden aan het ochtendgymnastieken en Jamaicaanse 
kok . Al met al een erg bont, maar gezellig gezelschap. 

Ondanks dat de zon ons aan het einde van de eerste dag in de 
steek liet om plaats te maken voor kou, regen, hagel, sneeuw en 
wind, was het weer een fantastische HIT. En met de sluiting, bleek 
dat de yellen er wel in zitten.

De HIT wordt natuurlijk mogelijk gemaakt door vele vrijwilligers. 
Natuurlijk de leiding van de verschillende onderdelen, maar ook 
algemene zaken als de centrale keuken, de afdeling Transport, 
Opbouw, Afbraak en Materiaal (TOAM), de EHBO en de vrijwilligers 
bij het Coordinatie team. Zonder deze vrijwilligers was de HIT 
wat lastig draaien. Maar er is één dienst die eigenlijk de hele HIT 
mogelijk maakt. Dit is de HITMediaGroep. De tomeloze inzet 
van deze jonge mensen maakt dat iedereen net even een stapje 
harder zet en nog meer uit zichzelf haalt. Hierom is binnen het C-
team besloten dat zij volgend jaar meer privileges krijgen. Zoals 
een extra tent voorzien van vloerverwarming zodat zij een nog 
beter product kunnen maken.

De HIT van 2013 zal volledig in het teken staan van de 35e 
HIT Dwingeloo. De voorbereidingen van dit lustrumfeest zij 
inmiddels in  volle gang en het beloofd een fantastisch mooi feest 
te worden. Omdat jij dit niet wilt missen, zien wij jou volgend jaar 
graag terug in Dwingeloo.

Twan
Correspondent Dirk • maandag 9 april

Toen Twan zaterdag het HIT terrein op kwam verklapte hij aan 
de HIT redactie dat hij stiekem op kamp was gestuurd. Zijn 
ouders wilden graag een rustig weekend hebben en zijn zus 
was al naar het Internationale Scoutingkamp in het Zwitserse 
Kandersteg. Twan heeft meegedaan met de Beginnershike. 
Zij verbleven dit jaar in het bejaardenhuis. Twan vond het erg 
grappig om een weekendje als bejaarde door het leven te 
gaan. 

Aan het eind van het kamp vertelt Twan ons,  dat hij een 
fantastische HIT heeft gehad. Het wandelen langs de 
natuurgebieden, die leken op savannes, dat vond hij het 
allerleukst. Tijdens de wandeling waren er onderweg 
allemaal posten. De zwaarste post was het optillen van een 
boom door aan een touw te trekken. Ook heeft hij heel veel 
spelletjes gedaan, ’s nachts in de tent heel veel gesnoept en 
veel gevoetbald in de vrijetijd. Het frisbeeën natuurlijk ook 
helemaal te gek.

Volgend jaar gaat Twan zeker weer mee op HIT. Hij heeft al een 
goed idee voor zijn ouders. Omdat hij de HIT zo leuk vond wil 
hij volgend jaar mee met de Ouder-kindhike, zodat zijn papa 
en mama ook zo’n leuk weekend hebben. Nou, de HITkrant 
redactie kijkt uit naar Twan’s ouders. We willen ze graag 
volgend jaar interviewen.  

Voor en na het kamp
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emo vader neemt afscheid
Correspondent Blom • zaterdag 7 april

Een vader staat wat te zuchten langs het zandpad. “Ik heb net mijn 
dochter met haar twee vriendinnen naar het kamp gebracht en ik 
hoop dat alles goed gaat komen met ze.” Vervolgens barst hij in 
huilen uit, waardoor hij niet meer te verstaan is. Gelukkig kunnen 
de drie dames ons vertellen wat er allemaal aan de hand is. 
 “We hadden ons opgegeven voor het Trapperskamp in Alphen, 
mooi dicht bij Rotterdam, dachten we. ” Vlak bij Rotterdam was 
handig, dan kon de vader ook gelijk op familiebezoek. Helaas 
bleek, één dag voor het kamp, dat Alphen toch in Limburg ligt. 
De bedroefde vader zag het niet zitten om vanuit Groningen 
daarheen te rijden. Op de laatste dag is het nog goed gekomen 
door te switchen naar de Zwerfhike in Dwingeloo. De drie meiden 
kennen elkaar van de Noordelijke Hikewedstrijden. simone en 
Roos zijn beiden van de Woudlopers Kipling uit Groningen, 
Annemiek van de scoutinggroep uit Veendam. 
 Vol trots staan ze te vertellen dat ze ook redelijk wat vergeten 
zijn mee te nemen. Een zakmes, aluminiumfolie en touw. Maar 
een oplossing is ook al gauw gevonden. Met wat flirten met 
leuke jongens, een leuk grapje naar de hikeleiding of een hele 
verleidelijke knipoog zal waarschijnlijk wel wat te regelen zijn. We 
zijn erg benieuwd wat de dames allemaal geregeld krijgen.
 Na de mededeling “we hebben ook nog erg geheime 
informatie, maar dat kan niet in de krant”, nemen we afscheid 
van Roos, Simone en Annemiek. De vader is net uitgesnotterd 
en weer tot een normaal gesprek in staat. We staan nog wat met 
hem te praten en vervolgens horen we weer meisjesstemmen 
zeggen: “Waar is nu de route die we twee minuten geleden 
hebben gekregen?”. De dames zijn inderdaad binnen twee 
minuten weer wat kwijt. De vader stort helemaal in en wij lopen 
hoofdschuddend weg. Op weg naar ander nieuws.

Zeebenen zwalken 
door het zand
Correspondent Erhard • zaterdag 7 april

Joris, Jeroen en Chris gaan dit jaar voor het eerst mee op de 
HIT. Deze zeelieden zitten bij waterscoutinggroep ‘de Geuzen’. Zij 
zijn helemaal vanuit Vlaardingen naar Dwingeloo gekomen en 
gaan voor het eerst kennismaken met een typisch landscouting 
evenement, namelijk hiken. Volgens Jeroen doen landscouts 
niets anders dan lange wandelingen maken en palen met 
touw aan elkaar knopen. Andersom denken landscouts, dat 
waterscouts enkel boten schuren en zeilmasten lakken. Door 
zich in te schrijven voor de Jongerenhike wilden deze jongens 
uitzoeken of je met landscouts ook lol kunt hebben en of de 
vooroordelen over landscouting waar zijn. In ieder geval hadden 
ze al wel ontdekt dat landscouts echte boomknuffelaars zijn. Echte 
waterscouts zouden juist de bomen kappen om er zeilmasten 
van te maken. Want het zeilen is voor Joris, Jeroen en Chris toch 
wel heel belangrijk. Ieder jaar doen de Geuzen fanatiek mee met 
de Nationale roei-, wrik- en zeilwedstrijden. Ook hebben zij een 
hele oude boot die ‘De Cornelia’ heet. Dit schip is 100 jaar oud en 
van het type ‘Friesche Maatkast’. Zo’n type is op maat gebouwd, 
zodat het schip door alle sluizen in Friesland kan varen. Dus… 
over bootjes weten de jongens wel voldoende. Maar of ze met 
hun zeebenen ook de Jongerenhike gaan uitlopen, dat moeten 
wij van de redactie eerst nog maar even gaan zien.

Duizendste downloader �011
Correspondent Rogier

HIT 2011 was een grandioos succes. Herbeleven kan via de 
HITkrant en HIT Boulevard uitzendingen, te vinden op de website 
van HIT Dwingeloo (http://hit.scouting.nl/dwingeloo). De krant 
is maar liefst 1303 keer gedownload en de 1000e downloader 
wachtte een leuke verassing bij aankomst in Dwingeloo.
 Gloria van de Chauken is mee met de TOAM en het hele 
weekend druk met posten bouwen en afbreken. “Ik win nooit 
iets, wat leuk!“ riep ze verrast toen hoofdredacteur Blom haar 
de sleutel van de gloednieuwe Dodge 2CV overhandigde. “Die 
kunnen we bij de TOAM goed gebruiken om piopalen in te 
vervoeren, en lange lijnen“, vertelde ze van achter het stuur. Met 
bulderend motorgeluid verdwijnt Gloria het bos in.
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Happy in de keuken!
Correspondent Boels • zondag 8 april

Al enkele edities volgt de HITkrant het wel en wee in de keuken. 
Na een enigszins kritische noot in de editie 2010 en de stijgende 
lijn van vorig jaar, is de redactie reuze benieuwd hoe het de 
Thriantastam dit jaar vergaat in de keuken. Kan het niveau van 
vorig jaar worden gecontinueerd, of was 2011 een eenmalig 
hoogstandje? 

We spreken met nikki en Jurrien. Zij zijn sinds dit jaar de 
coordinatoren in de keuken. Een verantwoordelijke taak met 
hoge verwachtingen! Aan hun de taak om de huidige ploeg 
Trianthanen te coachen tot een ongekend niveau. Extra handicap 
daarbij is dat het toezicht aanzienlijk verscherpt is vanuit het 
C-team. Lullig feit daarbij is dat de invulling van dat toezicht 
gebeurd door de coordinatoren van vorig jaar: Karlijn en Lisette. 
Zij zijn bij de keuken weggekocht door de hoofdleiders van de 
HIT Dwingeloo. De voorwaarden van deze transacties zijn niet 
openbaar gemaakt. Echter, de HITredactie heeft van een zeer 
betrouwbare bron gehoord, dat dames nu op vaste tijden alleen 
met de hoofdkampleider mogen spelen. De overstap van Karlijn 
en Lisette is door andere Trianthanen met gemengde gevoelens 
ontvangen. “Het heeft wel geleid tot een hechtere groep kook-
perfectionisten”, aldus Jurrien, “die boven alles een goede maaltijd 
willen bereiden voor de deelnemers van de HIT”. 
 Als gevolg van de vergrijzing binnen de Trianthastam is, 
om de gewenste kwaliteit te garanderen, de bezetting echter 
onvoldoende. Voor dit probleem moest een oplossing komen,  
waar dit nieuwbakken coördinatie duo hun hand niet voor 
heeft omgedraaid. “Als oplossing voor dit probleem hebben 
we het kookteam aangevuld met externe medewerkers. Het 
vraagt wat planning om ze op de juiste plek in te zetten, maar 
we komen aardig uit” aldus Jurrien. Nikki vult aan:” Alleen voor 
maandag hebben we nog een probleem voor het uitdelen van 
de hamburgers. Maar dat lossen we nog wel op”.  Dit alles klinkt 
haast te mooi om waar te zijn en we zijn dan ook erg benieuwd 
hoe de dames dit voor elkaar hebben gekregen. “Nou” zegt Nikki, 
“dat is heel simpel, zorg dat iedereen happy is, dan gaat de rest 
bijna als vanzelf”.

Ondanks dat nog niet alle maaltijden geserveerd zijn, valt een 
voorlopige conclusie, halverwege het kamp, wel te trekken. 
En deze is zeker positief! Topper van de HIT 2012 is wel de chili 
con carne. De plasticiteit was uitmuntend, de smaak volledig in 
balans, en de perfect gedoseerde kruiden en specerijen waren 
een heuse sensatie voor de smaakpapillen. Als er een minpunt 
gezocht moet worden, dan komt de macaroni daarvoor in beeld. 
Het lef dat is getoond bij het kruiden van de Chili, had naar onze 
beleving ook op de macaroni een goede uitwerking gehad. Het 
uitblijven daarvan gaf een ietwat flauw resultaat. Dat is echter 
praktisch opgelost door het zelf kunnen toevoegen van pittige 
saus. Al met al concludeert de redactie, dat de ingezette koers 
van leidinggeven, zeker zijn vruchten afwerpt. Zowel op het 
groepsproces in de keuken, als op de uiteindelijke maaltijden. 
Een resultaat waar alle deelnemers en medewerkers van de HIT 
waardering voor mogen hebben.

Rest ons de vraag of er naast deze kwaliteitsslag, nog meer 
veranderingen zijn ingevoerd. Het antwoord van de beide dames 
is kort en duidelijk: “Uiteraard!”  Het verhogen van de kwaliteit staat 
niet op zichzelf. Om dat te bereiken heb je secondaire maatregelen 
nodig, die ondersteuning biedt aan de kwaliteitsdoelstelling. Zo is 
er nu meer aandacht aan stressreductie. De keuken medewerkers 
hebben daarvoor een cursus oostindische-doofheid gehad. 
Hierdoor worden ze niet afgeleid geschreeuw en gejoel van 
wachtende hongerige medewerkers en deelnemers. Daarnaast 
is er in het programma iets meer ruimte voor ontspanning. Zo is 
er bijvoorbeeld een competitie laptop en iPad werpen opgezet. 
Dit spel wordt gedaan in de woestijn. Tijdens het werpen is 
de woestijn uit het oogpunt van veiligheid niet toegankelijk. 
Ook nieuw, maar niet gepland, is het wegvallen van de keuken 
weegschaal. De voorheen gebruikte weegschaal was defect. Uit 
bezuinigings oogpunt is toen besloten hiervoor geen nieuwe aan 
te schaffen. De verdeling van vlees etc. gaat nu op inschatting. 
Daardoor kan het voorkomen, dat niet iedereen een exact gelijke 
portie ontvangt. “Wij denken dat onze afnemers hiervoor wel 
begrip hebben en anders hebben ze gewoon pech”, aldus de 
dames. Wij hebben de indruk dat deze dames het kookproces 
wel in de vingers hebben en hopen van harte dat dit duo ook 
volgend jaar weer leiding mag geven aan de keuken. Wij van de 
HIT Media Groep eten dan in ieder geval weer mee!
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ik geloof dat ik Brown zie
Correspondent Blom • zondag 8 april

Slalommend tussen weggeslingerde laptops en iPads lopen we 
over de woestijn. Aan de andere kant van de woestijn is een 
bospad dat leidt naar een ander kamp. Rob van het filmteam zegt 
tegen Blom: “Hé ik geloof dat ik Brown zie”. Rob had het bordje 
maar half gelezen, want we komen bij het Brownsea Camp aan.

Dit is wel een heel ander kamp als de high-tec omgeving bij 
de woestijn. Bij het Brownsea Camp wordt gekampeerd zoals 
het vroeger ging bij het eerste kamp voor scouts. Dit was 
op Brownsea Island en werd geleid door Baden powell. De 
oprichter van scouting had net het Engelse boekje ‘Aids to 
Scouting (aanwijzingen voor het verkennen)’ geschreven. Veel 
jongeren vonden dit boek erg interessant en dus besloot hij er 
meer mee te gaan doen. En zo is scouting ontstaan. De kinderen 
bij het Brownsea kamp zijn net als vroeger erg primitief bezig. 
Ze slapen er in zelfgemaakte tenten van plastic, de zogenaamde 
frietbuiltjes. Ook bij de regen van zondagnacht is iedereen droog 
gebleven. De hikeleiding is erg trots op het hierbij behaalde 
resultaat. En we denken ook dat zelfs Lord Baden Powell ook wel 
trots geweest zou zijn. 

Omdat alles primitief is worden ook bestek en een tandenborstel 
gemaakt van takjes en boomschors. Jantine, Iris en Emma lijkt 
de eigengemaakte tandenborstel wel wat vies, maar ze gaan het 
wel doen. Want pas als alle opdrachten zijn voltooid krijgen ze de 
officiële en felbegeerde Brownsea badge. Ons lijkt het viezer als 
er geen tandenborstel wordt gebruikt, maar dat is onze mening.

Vervolgens zegt Rob: “Hé ik geloof dat ik blauw zie”. En dat klopt 
ook, want een deel van het kampterrein stond bijna blauw van de 
rook. Er bleek op primitieve wijze vuur gemaakt te worden. Om 

het vuur aan te maken kan je gebruik maken van een ‘flint’. Met 
een flint kunnen vonkjes gemaakt worden, waarmee hele kleine 
dingen kunnen gaan branden. Bijvoorbeeld wat uitgerafeld 
sisaltouw of geschraapte berkenbast. Vervolgens kunnen kleine 
takjes aangestoken worden en daarna steeds dikkere takken. Het 
is even wennen, maar na een paar keer proberen heeft iedereen 
een leuk vuurtje gemaakt. 

Jantine, iris en emma van de niftarlaken groep uit Breukelen 
zitten nu in de patrouille de Wulpen. Dit is ook de oorspronkelijke 
naam van een patrouille van het Brownsea camp in 1910. Ze zitten 
er niet alleen in, maar met een paar andere scouting vrienden. De 
patrouilles strijden onderling tegen elkaar. De patrouilles worden 
beoordeeld op de oorspronkelijke onderdelen waarop ook de 
patrouilles bij het eerste scoutingkamp werden beoordeeld. 
Observation, Sports Day, Campaigning en Woodcraft. Uiteindelijk 
wordt bij de “Conclusion” bekend gemaakt welke patrouille 
gewonnen heeft. De patrouille de Wolven heeft uiteindelijk 
het kamp gewonnen. Ze waren het beste met alle spelletjes. 
Helaas voor de Wulpen, maar er kan er maar één de winnaar 
zijn. ’s Avonds gaan ze op primitieve wijze eten koken. Van een 
kartonnen doos wordt een oven gemaakt. Deze doos wordt van 
binnen beplakt met aluminiumfolie en met ijzerdraad wordt in 
het midden van de doos een rooster gemaakt. Kooltjes onder in 
de doos worden aangestoken en bovenop het rooster worden 
lekkere broden gebakken. In de oude blikken worden de 
groenten en het vlees warmgemaakt boven het vuur. Ondanks 
de primitieve bereidingswijze heeft het eten heerlijk gesmaakt. 
Gelukkig maar, want de dag erna staat de hike op het programma. 
Met zelfgemaakte rugzakken van takken uit het bos en sisaltouw 
gaat dat hopelijk net zo goed als bij het primitieve koken.

“Hé, kijk nou eens” zegt Rob, “ik geloof dat ik jouw zie”. En toen 
zijn we teruggegaan naar onze tent om de stukjes verder uit te 
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magnetrondisco
Correspondenten Nienke en Dore • zaterdag 7 april

Dit jaar is er weer een nieuw kamp bijgekomen. Dit is het 
TeleComunicatiekamp, afgekort TeCo-kamp en heeft als thema: 
The Muppets. De deelnemers slapen niet in een tent in het bos, 
maar op het scoutinggebouw van scouting Beyloo ter Horst in 
Beilen. Niet dat ze bang zijn voor allerlei enge bosbeesten, maar 
omdat de kinderen heel veel stroom nodig hebben. En een 
stopcontact zit nu eenmaal niet in elke dennenboom. 

“Wij zijn geen nerds hoor” zegt Thijs (13) uit Vledder ”We vinden 
het gewoon leuk om over techniek te leren.” Zo wordt er zaterdag 
onder andere een signaalzoeker gesoldeerd. Hier kan je allerlei 
geluiden mee oppikken die je normaal nooit zou horen: Duitse 
radio of stroomgolven van een telefoon of een lamp. Ook krijgen 
de kinderen een introductie in “geocaching”. Hierbij ga je met een 
GPS-ontvanger en coördinaten op zoek naar schatten. “Meestal 
ligt er geen geld in, maar boekjes, muntjes of rotzooi” vertelt 
Kevin (14), van de Rhenovagroep. Volgens één van de leiding 
liggen er zo’n 1,6 miljoen van deze pakketjes verstopt over de 
hele wereld. Ze liggen best vaak verstopt op bekende plekken, 
zoals de Eiffeltoren.

Maar het allergaafste van het kamp is toch wel de gestoorde 
Zweedse Chef, die van alles in de magnetron stopt. Spekjes 
bijvoorbeeld. Deze zwellen op tot minstens twee keer hun 
grootte. En de cd-rom zorgt voor een heuse magnetrondisco. 
Maar let op: probeer dit niet thuis want het is hartstikke slecht 
voor je magnetron en staat garant voor boze ouders! 

oudste radiotelescoop
Correspondent Erhard • maandag 9 april

De oudste radiotelescoop van Nederland staat in Dwingeloo, 
direct naast het grote heideveld. In 1957, was de toen 
spiksplinternieuwe schotel, de eerste telescoop die kon draaien 
en de beste van de wereld. Er zijn vanaf die tijd hele belangrijke 
ontdekkingen gedaan met de telescoop. Door deze ontdekkingen 
weten we nu al best veel over het heelal, planeten en de Melkweg. 
Eigenlijk zou de telescoop gesloopt worden, maar een flink aantal 
zendamateurs en andere fanatiekeling hebben er voor gezorgd, 
dat de telescoop nu gerestaureerd gaat worden.

Als de telescoop weer klaar is wordt het een monument en gaat 
hij voor allerlei hobby en onderwijs activiteiten gebruikt worden, 
zoals voor de JOTA bijvoorbeeld. Tijdens de laatste JOTA is met 
behulp van de maan het liedje ‘Vader Jacob’ gezongen. Hoe dat 
precies ging, daarover lees je later meer. De telescoop is dus oud 
en inmiddels flink verroest. De stukken roest vallen er gevaarlijk 
van af en daarom mogen de deelnemers van de TeCo-hike niet te 
dicht bij de schotel komen. De deelnemers van de TeCo-hike zijn 
de laatste kinderen die een kijkje mogen nemen in de telescoop 
cabine voor de restauratie. Speciaal voor hen wordt de telescoop 
zelfs naar de zon gedraaid. Wat was dat een prachtig gezicht 
(mocht je de telescoop ook willen zien draaien, bekijk dan de 
filmpjes van HIT Boulevard op Youtube.com).

Ook werden er bij de grote telescoop drie spannende proefjes 
gedaan. In al deze proefjes stonden ‘radiogolven’ centraal. In het 
eerste proefje werd met radiogolven en de naar professor Doppler 
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genoemde uitvinding, het Doppler-effect, de snelheid van de 
TeCo-deelnemers gemeten. Door het Doppler-effect hoor je de 
tonen van bijvoorbeeld een ambulancesirene hoger worden als 
de ambulance op je af komt en lager als de auto je voorbij rijdt. 
Met hels kabaal renden de deelnemers als ambulance auto’s over 
het veld en werd menig snelheidsrecord door de deelnemers 
verbroken. Voor de andere proefjes werd gebruikt gemaakt van 
twee mini schotelantennes. Met de eerste schotelantenne werd 
de lichaamswarmte van de TeCo hikers gemeten. Met de andere 
schotel konden de deelnemers op grote afstand mee luisteren 
met een klein radiootje. De radiogolven van de radio werden 
door de schotel opgevangen en versterkt. Als je dan met je oor 
dicht bij de schotel ging hangen, kon je de hits van radio Veronica 
zo meezingen.

moon-bouncing
Tijdens de laatste Jota moeten de maanmannetjes gek 
geworden zijn van het liedje ‘Vader Jacob’. Omdat de 
radiotelescoop heel gevoelig is kan je hele zwakke radiogolven 
uit de ruimte opvangen. Tijdens de Jota zijn de woorden 
‘Vader Jacob’ gezongen en uitgezonden richting de maan. 
Radiogolven doen er ongeveer 1 seconden over om de maan 
te bereiken. Dan ketsten de radiogolven weer terug richting 
aarde. Omdat de reis van de aarde naar de maan net zo ver als 
van de maan naar de aarde, hoor je 2 seconden na het zingen 
van ‘Vader Jacob’ de woorden weer opnieuw. Radiogolven 
botsten tegen de maan dus terug naar de aarde. Hopelijk 
mogen scouts in de toekomst nog eens aan ‘Moon bounching’ 
gaan doen. Wellicht dat de maanmannetjes dan nog meer 
kampvuurliedjes kunnen horen.

Verkeerd lopen
Junior Reporters Beginnershike • zaterdag 7 april

Wij van groepje 4 zijn vandaag wezen hiken. We zijn verkeerd 
gelopen, dat vonden we grappig. We zijn ook een groep mensen 
tegengekomen die eieren gingen zoeken en Mert-can heeft een 
blauwe gevonden. We gaan zeker weten winnen.

Doornlopen
Junior Reporters Beginnershike • zaterdag 7 april

Groepje 6 was bij post 2 het snelste van iedereen. Met 30 
seconden hebben zij zelfs alle scouts verslagen. Ook heeft Donja 
een doorn in haar hand gekregen. Maar bikkel dat ze is, is ze 
gewoon doorgelopen.

HiT media Guru
Lieve HM-Guru, Ik heb een probleem. Soms heb ik een innerlijke 
drang naar smijten. Vaak gebeurt dit op een moment dat ik 
overkook van woedde en overloop van stress.  Als een hete 
druppel op een gloeiende kookplaat. Maar laatst liep het pas 
echt uit de hand. Na aanleiding van een misverstand, waarbij 
het kookpunt wel drie keer werd  bereikt, smeet ik m’n eigenste 
laptoptas inclusief laptop, op de keiharde woestijngrond. Ook 
gooide in mijn eigen beamer er achteraan.  Kan je me helpen 
mijn kookpunt te verlagen? 

Groetjes van een heethoofd.

Beste heethoofd, Het is helemaal niet erg om met dingen te smijten, 
dat heeft iedereen wel eens.  Maar vergeet niet ‘there’s no way to 
happiness, the happiness is the way’.

Groetjes, HM-Guru.
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Lieve HM-Guru,

Ik heb een probleem: van de leiding moet ik mijzelf elke avond 
op teken controleren, maar op sommige plekken gaat dit wat 
moeilijk. Nu is er een jongen op wie ik hopeloos verliefd ben, 
alleen durf ik hem niet te vragen. Heeft u nog tips?

Liefs, 

Een anoniem kokkinnetje!

Lief anoniem kokkinnetje,

Allereerst moet je leren zonder angst het leven door te gaan. Je 
moet de kansen grijpen die het universum je aanbiedt en die jongen 
gewoon onder het genot van een kamillethee vragen je te helpen. 
Als dit toch iets te snel voor je gaat kun je altijd nog wat yogalessen 
nemen om jezelf zo lenig te maken dat je ook die vervelende hoekjes 
onder de loep kan nemen.

Namaste,

Je Guru

Lieve HM-Guru,

Wat ons vandaag toch is overkomen! Wij zijn normaal hele goeie 
hikers, lopen geen kilometer langer dan de route is en winnen 
dan ook iedere jaar de HIT. Maar vandaag is er iets goed mis 
gegaan, we zijn namelijk van de kaart gelopen. Hoe kan dit?

Groeten, 

Een superscout die het pad bijster is

Beste superscout,

Ik snap dat je hierover gefrustreerd bent, maar probeer deze woede 
te laten gaan. Het is namelijk niet jouw schuld. Door het koude weer 
kan het voorkomen dat je chacra’s door de war raken en je innerlijk 
kompas ontwricht raakt. Wat jij nodig hebt is een flinke sessie in een 
zweethut om weer op temperatuur te komen. Je kan me mailen voor 
bouwtips.

Keep it zen!

Je Guru

Als je wilt kun je advies vragen aan de Hit Media Guru, de spirituele leidster van de HMG. Zij heeft voor elk probleem een oplossing. 
Doordat zij zeven jaren in Tibet heeft gemediteerd is zij helemaal ingewijd in de oosterse wijsheid. Zen, yoga, acupunctuur, raw diets en 
de kunst van het omdenken kennen geen geheimen meer voor de Guru. Wijze spreuken zoals “Koude voeten kunnen ook kansen zijn…” 
en “Als de hikepost niet naar de scout komt, komt de scout naar de hikepost” schudt zij zo uit zijn mouw. Ook de onderstaande tips naar 
aanleiding van ingezonden problemen zijn van haar hand…
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eHBo, omdat het nodig is
Correspondent Dirk • zaterdag 7 april

Voor de blauwe tent met de gele vlag van de Koninklijke 
Nederlandse Vereniging EHBO zitten Thijs en Mirjam. Dit jaar zijn 
zij voor het eerst de coördinatoren, maar ze gaan beide al zeven 
jaar met het EHBO-team mee. Hun groep bestaat uit zes mensen 
die zich tijdens de HIT naar kleine en grote ongevallen spoeden 
om wonden te behandelen, blaren te prikken en voorlichting te 
geven. “Uiteraard wordt bij grote ongevallen, in overleg met het 
C-team, de ambulance of de huisarts gebeld” verteld Mirjam die 
in haar dagelijks leven  doktersassistent is bij een huisartsenpost. 
Door haar werk heeft ze al veel erge verwondingen gezien, dus 
schrikt ze niet zo snel meer ergens van. 

Zo vlak voor de opening kunnen Mirjam en Thijs nog rustig voor 
de tent zitten. Straks  is dat wel anders, dan gaat druk worden. 
“Vorig jaar bijvoorbeeld, toen hebben we op één avond 30 blaren 
moeten doorprikken bij de Jongerenhike”, aldus Mirjam. Ook 
komen kneuzingen wel eens voor bij  kinderen die verkeerd uit 
een trappersbaan stappen, of snijwonden bij kinderen die hun 
zakmes verkeerd gebruiken. Teken zijn een veel voorkomend 
probleem op de Drentse heide. Het EHBO team deelt plaatjes uit 
van een mensenlichaam waar deelnemers en/of medewerkers 
de tekenbeet op kunnen aangeven. Thijs, die verpleegkundige in 
opleiding is, heeft als advies dat het belangrijk is dat iedereen 
zich elke dag controleert op teken! Ook zou iedereen een vriendje 
of vriendinnetje moeten vragen om elkaars rug te controleren, 
zegt hij. Hoe eerder de teken worden verwijderd hoe beter! Op 

de zaterdagavond heeft de EHBO al een paar patiënten gehad. 
Een van de ongelukkigen was Micha van het Brownsea kamp. Hij 
had per ongeluk zijn vinger tussen een dichtklappend zakmes 
gekregen. Gelukkig voelt Micha zich, na een professionele 
behandeling, al weer een stuk beter. Met een glimlach verlaat 
Mischa de blauwe tent. 

Naast de belangrijke Eerste Hulp taak worden de EHBO-ers ook 
wel eens ingezet als posthouder. Soms bij een gewone post, 
zoals bij een trappersbaan of vlottenpost, maar soms ook als 
EHBO post. Kinderen krijgen dan les in Jeugd EHBO-A, de basis 
kennis van de Eerst Hulp. Wat moet je bijvoorbeeld doen bij veel 
voorkomende scouting ongelukjes. Hier de tips van Thijs:

Met een snijwond in je vinger moet je je arm omhoog 
houden. 
Met een teek moet je meteen naar de leiding.
Als je heel veel bloed verliest kan de das ook gebruikt worden 
om het bloed te stelpen.
De das is ook een hele mooie mitella.
Bij een brandwond meteen koelen! Bijvoorbeeld in de emmer 
met bluswater. 
Als je een adderbeet hebt, moet je niet te veel bewegen.
Een bloedblaar nooit lek prikken!
Een wespensteek uitzuigen en een beetje azijn op doen.
Je moet genoeg drinken, ook als het wat kouder is.
Een isolatie deken is handig. Voor onderweg, maar ook voor 
onder je matje.

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
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superhelden
Correspondent Blom• zondag 8 april

Bij de Adventure Rangers is het thema ‘Superhelden’. Alle 
kinderen zijn in opleiding voor superheld. Door allerlei spelletjes 
en opdrachten te doen kunnen er kralen verdiend worden. Als je 
genoeg kralen hebt, kan je een hele ketting maken. Die ketting 
kan je inleveren voor een echt superheldendiploma. 

De opdrachten zijn verspringen, een rondje om de woestijn 
rennen, een geheimschrift maken en een paar moeilijke knopen 
maken. Ook moet je ook een route lopen, voordat je de volgende 
kraal verdient. Maar er zijn ook minder leuke opdrachten, zoals 
het doen van corvee en het opruimen van je eigen tent. floortje 
en Brenda hebben duidelijk nog niet hun tent opgeruimd. Zo’n 
rommel heeft de fotograaf nog nooit gezien!

Gelukkig was het wel heel gezellig in de tent van Floortje en Brenda, 
want lot en Hannah waren er ook bij gekomen. Toen hebben ze 
gedronken vanuit de dop van een fles, wat niet helemaal goed 
ging. De broek van Floortje was helemaal nat geworden. Maar ze 
hebben er gelukkig wel heel hard om gelachen. 

Bij het vrij spelen hebben ze grok gespeeld. Dit is een zelfbedacht 
spel. Je moet iemand zachtjes tegen een boom duwen. Als dat is 
gedaan is die persoon af, totdat die vrijgetikt wordt door iemand 
anders. Floortje vindt dit een erg leuk spel.

lekkere slavinken
Correspondent Blom • zaterdag 7 april

floortje, Annemiek en Brenda van de Adventure Rangers 
hebben op zaterdag heerlijk gegeven van de centrale keuken. 
Vooral de slavink was heerlijk, bijna lekkerder dan thuis. Om thuis 
ook net zo lekker te kunnen eten zijn ze naar de kok gegaan voor 
het recept. De kok heet maarten en heeft een witte jas met rode 
knopen. Maarten vertelt het volgende recept: de ingredienten 
zijn 78 pakken jus, 4 kg boter, 20 liter water, half om half gehakt, 
zeeuws spek, 7 liter zonnebloemolie, 3 kilo boter, 20 bananen, 2 
liter bloed, 1,5 liter tranen, 1 liter zweet en 1,5 kilo liefde. Kook 
dit allemaal 8 uur lang op een halfhoog vuur en daarna nog 24 
uur op een hoog vuur. Hierna zijn de slavinken klaar en kan je ze 
lekker opeten. Eet smakelijk!

De leiding van het kamp loopt bij de spelen in een heus 
superheldenpak. marten: “Tijdens dit kamp loop ik in een 
superheldenpak. Ik was er al aan gewend dat mensen me als een 
superheld zagen, maar nu heb ik dan ook een bijpassend pak.” 
Ook wij vinden het superheldenpak Marten zeer goed staan. 

Vlak voordat wij weggaan gaan alle kinderen in een grote 
wigwam zitten. Hier krijgen ze uitleg voor het volgende spel. Ze 
moeten knuffeldieren gaan redden in het bos. Gelukkig worden 
alle knuffels gered en krijgen alle kinderen een nieuw kraaltje 
voor aan hun ketting.
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Vergeten
Correspondent Erhard • zaterdag 7 april

Met een goed uitzicht over de woestijn zien de jongens van 
scouting Dieren ons van ver al weer aankomen. Vorig jaar, toen 
ze de Happy Hike liepen, waren Joeri, nick en Rick ook al door de 
HIT-redactie geinterviewd. Maar eenmaal weer thuis, gedouched 
en de HITkrant gedownload, toen konden ze niets terugvinden 
van het gesprek. En dat terwijl de Happy Hike aflevering 2011 
juist zo geweldig was geweest. Deze route was erg afwisselend, 
origineel en de andere deelnemers waren vet cool! Nu gingen de 
drie alleen met een interview akkoord, op voorwaarde dat het 
stukje nu wel zou worden geplaatst. Bij deze, want de redactie is 
de beroertste niet. Dit jaar gaat het drietal mee met de triathike. 
Een dagje fietsen, een dagje lopen en op de laatste dag een dagje 
kanoen. Nu maar hopen dat HIT 2012 ook zo’n geslaagd kamp 
gaat worden.

onderduikershol
Correspondenten Dirk en Rogier • zondag 8 april

Na anderhalf uur lopen door het Dwingelse bos, komen reporters 
Dirk en Rogier aan bij het onderduikershol. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog verstopten onderduikers zich in deze ondergrondse 
hut voor de Duitse bezetters. Nu is het een monument ter 
nagedachtenis aan de slachtoffers van de oorlog die door de 
Duitse bezetters zijn omgekomen.

Vandaag is het onderduikershol toneel van de sterrenpost van 
de Happy Hike. De Happy Hikeleiding vindt dat zij de leukste en 
vrolijkste hike organiseert van de HIT Dwingeloo. eva en irene 
van de sint Bonifatius Verkenners - Kastanjegroep uit Arnhem 
Noord kruipen het pikkedonkere hol binnen, gewapend met een 
accu van een accuboormachine. Er hangen twee stroomdraden 
midden in de lucht en nadat deze zijn verbonden met de accu 
licht het hele dak op. Een sterrenhemel ontwaart zich in het 
duister en onze ogen moeten er even aan wennen. Het lijkt net 

of je midden in de nacht op het Dwingelderveld staat. Een van 
de sterren is rood en wordt de Noordster genoemd. Eva heeft 
een ronde kaart in handen die uit twee delen bestaat. Op het 
doorzichtige deel staat de eerder genoemde sterrenhemel, daar 
achter bevindt zich een stafkaart. Al snel ontdekken de meiden 
dat ze te maken hebben met een oleaat en dat de rode Noordster 
niet tussen de andere sterren staat maar op de kaart. Even het 
‘frituurpannetje’ draaien en hoppa, het vervolg van de route is 
gevonden.

De Happy Hike besteed altijd heel erg veel aandacht aan aparte, 
nieuwe en orginele routebeschrijvingen. De leukste post van de 
Happy Hike tot nu toe was volgens Eva en Irene de cake post. 
Daar moest je op een vlot naar de overkant van de vaart varen. 
Als beloning kreeg je een cup cakeje met aan de binnenkant 
van het papier een route aanwijzing. Omdat de Happy Hike zo 
origineel is, doen ze dit jaar al voor de tweede keer mee. Voor 
de dames is het geen probleem dat de Hike leiding uit Friesland 
komt want, scherpe lezers, dit zijn de voorvaderen van de Friezen 
die Bonifatius bij Dokkum vermoord hebben. 

Anneke, luc, Jon en sietze komen uit Arnhem Zuid. Hun motto 
is ‘Help we zijn verdwaald!’. Het is niet dat ze verkeerd lopen, maar 
meer dat de officiele route niet aansluit bij hun denkpatroon. Ze 
vermaken zich goed op het Dwingelderveld: het is een gebied 
vol rust, reinheid en regelmaat. In Arnhem vind je dat niet, daar 
is het druk. Er is bij de Happy Hike zoveel rust dat dit team af en 
toe even een spelletje golf speelt met hun eigen meegebrachte 
clubs.

Als we vragen wat Eva en Irene vanavond gaan eten, antwoorden 
ze: “Macaroni, al voor de derde keer. Gewoon saus met 
elleboogjes”. De posthouders staan er wat bij te lachen, “Ja dat 
hebben we lekker gepland.” Nou de meiden hoor je niet klagen. 
Ze zijn helemaal happy bij de Happy Hike. “Misschien mogen we 
morgenvroeg weer uitslapen, net als vanochtend, toen was het 
half tien”. Wij van de redactie zijn benieuwd of dat gaat lukken zo 
tijdens de koude paasnachten.

 HITKRANT  2012 / 11HIT MEDIA GROEP

HiKes BuiTen HeT KAmp HAppy HiKe



oude mannetjes doen 
hippe dingen
Correspondent Blom • zondag 8 april

“Remmen, remmen” roept hoofdredacteur Blom tegen redacteur 
Jan-Roel. Jan-Roel rijdt net iets te hard over het zandpad. Even 
verderop zijn, uit bomen, kinderen aan het abseilen.

We zijn aangekomen bij een post waar de deelnemers eerst via 
een ladder omhoog moeten klimmen naar een platform in de 
boom. Het platform is zelfs nog hoger als de trap lang is. Nadat 
je dan op het platform bent geklommen kan je abseilen aan een 
touw. Gelukkig zitten de kinderen goed vast in een klimtuigje en 
aan een klimtouw. Maar om je zo in de afgrond te storten is soms 
wel een beetje spannend. 

Gelukkig had mees al eens eerder geabseild, dus ging het best 
makkelijk. Samen met leon en lennert zit hij in één groepje. 
Op zondag lopen ze een hike met verschillende posten, nadat 
ze op zaterdag de verschillende hiketechnieken hebben 
geleerd. Bolletje-pijltje, een kruispuntroute, een oleaat en een 

kompasroute kennen nu geen geheimen meer voor deze jongens. 
Doordat ze zo goed hebben opgelet zijn ze al halverwege als wij 
ze tegenkomen. De lengte van de route valt mee dus. 

Op zaterdag hebben ze zelf gekookt. Op een eigen gasbrandertje 
hebben ze lekker knakworsten en hamburgers gegeten. Lekker 
met een plakje brood en de groenten hebben ze maar een dagje 
overgeslagen. De jongens vertellen erg enthousiast over het 
levend bingo wat ze eerder het kamp gespeeld. Alle deelnemers 
hadden een nummer op hun hoofd geschreven met een stift. Als 
de deelnemers getikt waren, waren ze af. Dan werd hun nummer 
opgenoemd. Wie van de leiding als eerste zijn of haar bingokaart 
vol heeft, heeft gewonnen. Het gevolg van dit spel was dat de 
meeste deelnemers de rest van het kamp nog met een nummer 
op hun voorhoofd rondlopen (zie de wang van Twan op de 
voorpagina). Volgens Bonnie van de leiding worden de nummers 
niet gebruikt in plaats van de namen van de kinderen, maar wij 
hebben onze twijfels…

Bij de abseilpost staan ook nog drie oude mannetjes. Dit omdat 
het thema het bejaardentehuis “Begin-Nershike” is. Gelukkig zijn 
ze wel oud, maar nog steeds erg fit. Dit ook omdat ze alleen maar 
verkleed zijn als oude mannetjes…
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Vier meiden op hike
Correspondenten Boels • zondag 8 april

Redacteuren Blom en Boels zijn onderweg naar post 4 van de route 
van Expeditie Dwingeloo van de zondag. Omdat deze post op 
een plek in het bos ligt waar we niet met de auto kunnen komen, 
kruipen wij in de huid van een willekeurige HIT-deelnemer en 
gaan te voet richting post 4. Als we bijna ons doel bereikt hebben, 
treffen we vier expeditieleden. Zij hebben net post 4 gedaan en 
zijn dus net weer op pad. Op de vraag of ze tijd hebben voor 
een kletspraatje, is het antwoord “eigenlijk niet, want we lopen 
precies op schema en hebben eigenlijk geen zin om vertraging 
op te lopen”. Maar toen we vertelden dat het voor de HITkrant is, 
was er toch wel wat ruimte om een praatje te doen. 

We hebben de eer te praten met de vier vrolijke jonge dames 
silke, machteld, Jasmin en fieke. Ze horen eigenlijk niet bij 
elkaar, maar ze hebben elkaar ontmoet aan het begin van de HIT, 
en het klikte leuk, dus sindsdien doen ze alles met hun vieren. Het 
valt ons op dat de dames het behoorlijk naar hun zin hebben, en 
voor vier meiden die elkaar net 24 uur kennen, zitten ze behoorlijk 
op één lijn [Wij van de redactie denken dat menig meidenclubje 
daar nog een voorbeeld aan kan nemen]. Ze vinden de hike tot nu 
toe echt super tof, en ze zijn dus nog niet fout gelopen. Hoe dat 
komt? ”We hebben een logboek en een kompas mee natuurlijk!” 
Wij vinden dat een duidelijk verhaal en willen eigenlijk wel van de 
meiden weten of de overnachting van zaterdag op zondag ook 
super was. Het was natuurlijk best koud en we zijn benieuwd of 
de expeditieleden die nacht een beetje goed zijn doorgekomen? 
Het blijkt dat de dames geluk hebben gehad die nacht. De ene 
helft van alle expeditieleden slaapt namelijk in een frietbuil (red.: 
bivak van een groot stuk landbouwplastic, in de vorm van een 
puntzak patat) en de andere helft in hun eigen tent. Zij sliepen 
deze nacht dus in hun eigen tent. Dit lot ligt overigens in hun 
eigen handen: Het team dat de meeste punten behaald die dag, 
mag in de eigen tent slapen.

De redactie is in hun continue streven naar kwaliteit ook benieuwd 
of de vier meiden ook nog tips of aanbevelingen hebben op de 
hike en/of leiding. Daar hebben de meiden wel een idee over. 
Het valt ze namelijk op dat er bijzonder weinig ‘leuke jongens’ 
met de Expeditie Dwingeloo mee zijn. Een oplossing voor dit 
probleem zou kunnen worden gevonden in het invoegen van 
een selectie procedure in het aanmeldsysteem van de HIT. De 
vier meiden giechelen een beetje, maar stellen zich toch wel 
direct beschikbaar om zitting te nemen in het selectiepanel. We 
beloven dat we de suggestie overbrengen aan de hikeleiding…

Uiteraard zijn we ook nog benieuwd of er een favoriete leiding is. 
Ook hier zijn de meiden eensgezind: Bob… en Hans! Waarom, 
omdat dat leuke namen zijn. Joost is ook een leuke leiding. Alleen 
die zien ze niet zo vaak. Nu ze het daar zo over hebben, vragen ze 
zich eigenlijk af wat Joost dan eigenlijk aan het doen is. We liegen 
dat wij dat natuurlijk niet weten en de meiden accepteren dat. 
Wij van de redactie weten wel beter, omdat we Joost voordurend 
in de keukentent zien....

Zondag
Van de hikeleiding • zondag 8 april

Alle deelnemers van de Expeditie worden op pad gestuurd 
om een hike te lopen. Als viertal gaan ze op weg. Niet alleen 
de tocht levert punten op maar ook met de posten kunnen de 
punten verdiend worden. De Beginnershike en de Expeditie 
lopen de route weleens waar tegen elkaar in.  Op post 2 hijsen 
de deelnemers zo snel mogelijk een boomstam omhoog. Eieren 
bakken gebeurd op post 3, frisbee gooien op post 4.

Het eten koken van de expeditie dwingeloo gebeurt op houtvuur. 
Na het eten het letterspel. Vorm de tekst Expeditie Dwingeloo in 
een zo snel mogelijke tijd. De letters staan op een T-shirt, op voor- 
en achterzijde… zoek en gij zult vinden.
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Keurmerken
Correspondent Dirk • zaterdag 8 april

Over de TOAM is afgelopen jaren al veel geschreven door de 
HITkrantredactie. TOAM: Transport, Opbouw, Afbraak en Materiaal 
beheer zijn de mannen, en heren en dames van de Anthonie 
van Diemenstam (AVD) uit Assen en de Chaukenstam uit 
Groningen. Zij komen vrijdag als eerste op het HIT-terrein; richten 
het kampterrein in, bouwen de posten op voor de deelnemers 
onderweg, bezorgen vlotten op verschillende oversteekplaatsen 
en uiteindelijk gaan zij ook dinsdag als laatste naar huis als alles 
weer is afgebroken en ingepakt. 

De AVD heeft een  Oranje DAF A-1600 425. Deze vrachtwagen 
is vroeger van de brandweer van Den Haag geweest, maar is 
overgenomen door de AVD. Sinds  1981  rijdt  deze  truck,  liefkozend  
Maxima  genoemd, voor verschillende  scoutingkampen.  HIT,  
NPK  (Noordelijk Pinkster- kamp), nationale kampen als Nawaka 
en Jamborees. Helaas is ook deze vrachtwagen  onder- hevig  aan  
slijtage.  Om  hem  nog  wel  te laten rijden is er een stichting 
Vereniging ter Behoud van de klassieke vrachtwagens van de 
AVD opgericht. Iedereen kan hiervan donateur worden, op www.
vkva.nl is meer informatie te vinden. Als je de smaak dan goed te 
pakken hebt, kan je ook  nog  donateur  worden  van  de  stichting  
ter  behoud  van het  m.s. Jacoba  II.  Hiermee steun je dan de 
Chauken en hun schip. 

Ook dit jaar verwachtte de redactie niet een heel nieuw verhaal 
over deze dienstenstammen te maken. Al jaren doen ze hetzelfde 
werk. Echter, er werd de redactie ingefluisterd dat er een strijd 
aan de gang is tussen de AVD en de Chauken! We besloten op 
onderzoek uit te gaan. 

Het verhaal begon op zondagmorgen als peter R. (35) Ons 
verteld dat de Chaukenstam een keurmerk heeft bedacht die 
de kwaliteit van de opgebouwde posten moet garanderen. Het 
keurmerk BDHVDCAKAZvanV dat betekend: Bas De H. Van De 
Chauken Also Known As Zoon van Victor is vernoemd naar Bas 
de H., ook wel de zoon van Victor het beest, een beestmens dat 
leeft in de bossen rond Dwingeloo en zich in leven houdt met 
het eten van rauw vlees en besjes. (misschien hebben sommige 

deelnemers dit monster ‘s nachts wel OEAUWH! horen brullen). In 
ieder geval heeft dit monster een zoon, die heet Bas en die zit dus 
bij de Chauken. Bas is heel erg sterk en hij test de trappersbanen, 
de vlotten en andere posten op degelijkheid. Als Bas het niet 
kapot krijgt wordt de post OK bevonden en krijgt deze het 
BDHVDCAKAZvanV keurmerk. 

Als ik de AVD vraag over wat zij vinden van dit keurmerk wordt 
er gelachen. De oranje mannen geloven niet in keurmerken. 
Zij hebben een keurmeester die luistert na de naam stefan. 
De vaste lezers van de HITkrant kennen hem natuurlijk wel 
uit de rubriek ‘In gesprek met… Stefan’ dat vorig jaar te lezen 
was in deze krant. Stefan is geconditioneerd (moeilijk woord 
voor veranderd) in een kindje van tussen de 8 en 18. Stefan de 
keurmeester geeft geen keurmerk. De AVD vertrouwd volledig 
op zijn onafhankelijk oordeel. Die onafhankelijkheid is ook 
kenmerkend voor de individuele AVD’ers. Binnen de AVD wordt 
iedereen aangemoedigd om zo zelfstandig mogelijk te werken. 
marc beschrijft het als een rups waarbij iedereen onafhankelijk 
de eerste stap volgt die de initiatiefnemer van de taak start. 
De Chauken daar in tegen staan als groep hun IQ af aan hun 
team baas evert (alias de ‘mopper Chauk’). Die met dit extra 
denkvermogen ‘the collective’ aanmoedigd tot prestatie. 

Allemaal heel erg moeilijk gedoe dat tussen de Chauken en 
AVD’ers. De redactie begrijpt het zelf ook niet helemaal. Wel 
begrijpen we dat er een haat liefde verhouding is. Gelukkig 
krijgen we Bas van het BDHVDCAKAZvanV keurmerk ook te zien. 
Hij begrijpt ook niet wat collectief en intellect betekend waar wij 
erg blij mee zijn want dan hoeven we het ook niet uit te leggen. 
Deze krachtpatser Bas die aan boord van de m.s. Jacoba  II kan 
touwtje springen met de ankerketting en die sterker is dan Jerom 
uit Suske en Wiske wordt gevraagd om de Chauken bus los te 
trekken. De bus staat muurvast in het mulle zand van de Woestijn. 
Met een luide OEAUWH! trekt de zoon van het beestmens de bus 
uit het zand. Als hij wil instappen zegt hij nog over de Oranje 
vrachtwagen maxima: “Ja een prachtig ding, beetje jammer 
alleen dat hij zo slecht wordt onderhouden.” Volgens de redactie 
komt het gelukkig dus wel goed tussen de Chauken en de AVD 
als zelfs Bas een beetje verliefd is op Maxima. 
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Zwerfjongeren
Correspondent Nienke • zondag 8 april

“Als je je vinger er niet meer in kan steken is het heet genoeg”. 
Leiding sjoerd geeft tips over het opwarmen van de blikken 
knakworst op de lunchpost van de Junior Zwerfhike. “Deze 
leiding geef ik een 5” roept een deelnemer. Maar dat is een 
grapje, want ze hebben het enorm naar hun zin op de hike. 
Terwijl ze van de knakworsten smullen, vertelt een aantal koppels 
over de zaterdagavond. Na het eten hebben ze het havenspel 
gespeeld. Hierbij gaan de deelnemers in het maanverlichte 
bos op zoek naar de leiding, die elk een nummer heeft. Maar 
omdat dit nummer om de tien minuten wisselt is het nog niet zo 
gemakkelijk om de bijbehorende leiding te vinden en het spel 
te winnen. Koud hebben de jongens het in elk geval niet gehad, 
want ze zijn geen watjes en anders laten ze zich toch gewoon 
door de leiding toestoppen met extra dekens! ! En wie denkt 
dat ‘Junior’ ‘onprofessioneel’ betekend, heeft het goed mis. Twee 
deelnemers halen een brander uit hun tas die nog het meest 
wegheeft van een kleine raket.

Tim (9) en Jord (10) van de Hopman Kippersgroep uit Zwolle 
doen ook mee aan de hike. Ze kennen elkaar van de kerk maar 
doen nu ook samen aan scouting. Deze jongens zijn niet alleen 
doorgewinterde hikers maar zijn ook creatief: Tim krast zijn naam 
in een stuk hout en Jord maakt een speer. In de meisjes van de 
hike zijn ze niet geïnteresseerd want beide hebben thuis al een 
vriendinnetje. Aan trouwen zijn ze overigens nog niet toe. Om 
de tijd onder het lopen te doden vertellen ze elkaar moppen, 
bijvoorbeeld: “Een oen komt bij een lampenwinkel en vraagt 
om vijf kapotte lampen. “Wat moet je daar nou mee?”, vraagt de 
verkoper verbaasd. Zegt de oen: “Ik wil foto’s ontwikkelen en heb 
ze nodig voor een donkere kamer.” 

De Junior Zwerfhike blijkt trouwens een enorme HIT-hit: binnen 
een week zat de hike al vol. Toch kon het Havik-team het niet over 
hun hart verkrijgen om enkele verlate inschrijvingen teleur te 
stellen, waardoor er dit jaar een recordaantal van 41 deelnemers 
waren. Tip voor geïnteresseerden van de Junior Zwerfhike HIT 
2013 is dus: op tijd bijzijn is meemaken!
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Van Anarchie naar Autarkie
Lector Frits van der Velde • zondag 8 april

Artikel n.a.v. Keynote: uitgesproken tijdens openingsceremonie van 
Sociëteit “De natte spuit”, 8 april, 2012.

Hoge olieprijzen en schaarse grondstoffen nopen HIT Dwingeloo 
tot ingrijpende bezuinigingen. Echter, door de totale staat 
van anarchie die heerst binnen sommige onderdelen hebben 
bepaalde beslissingen een averechts effect. Althans, zo lijkt het 
op het eerste gezicht. Een grondige analyse laat zien dat juist 
de anarchistische grondslag kan leiden tot wat Hit Dwingeloo 
zo hard nodig heeft. Neem de rantsoenering van het gas aan de 
mannen en vrouwen van de keuken. Een noodzakelijke maatregel 
om de kosten binnen de perken te houden resulteerde in een 
recordverbruik op dag één. Een voorzienbaar hoge gasrekening 
was de basis voor een verdere rantsoenering van de keuken.

Geconfronteerd met het feit dat gekort wordt op de komkommers 
zagen een aantal thriantanen in dat er een sterke relatie bestaat 

tussen de prijs van olie en de prijs van komkommers. Komkommers 
groeien in gasgestookte kassen in het Westland. De prijs van gas 
is sinds 1962 op basis van minister De Pous gebaseerd op de 
waarde van alternatieve brandstoffen, gasolie en stookolie. De 
wereldwijde vraag naar olie leidt, ondanks verwoedde poging 
om de marktmacht van Gazprom en Gasterra te breken en hun 
vasthouden aan de oliegekoppelde beprijzing van aardgas, tot 
een stijging van de gasprijs met als oorzakelijk gevolg, duurdere 
komkommers.

Al discussierend met de mannen van de keuken kwam het inzicht 
van zelfvoorzienbaarheid de enige oplossing is om in de toekomst 
ook te kunnen blijven bestaan als HIT Dwingeloo. Het aanleggen 
van een eigen moestuin, het omzetten van ontlasting tot biogas 
en het zwaarder inzetten op zelf stoken is voor het veilig stellen 
van de HIT voor onze kleinkinderen geen linkse hobby maar 
bittere noodzaak.

Bedankt Anarchisten van de keuken, op naar Autarkie in 
Dwingeloo!

interview met Chalaine
Junior Reporters • zondag 8 april

Hoe heet je? Ik heet chalaine en ben van Drostengroep Coevorden. 
Ik ben mee met Kokkamp.

Is dit je eerste hit? Nee.

Waarom heb je voor kokkamp gekozen? Ik houd heel erg veel 
van koken. Thuis kook ik ook heel vaak. Mijn lievelings eten om 
te maken is pizza. Wij wilden wel even het recept van deze pizza: 
deeg (zelf maken), tomaten pure, paprika, champignons, kaas en 
tonijn. Vijftien minuten in  de oven op 180gr.

Wist je dat…
Junior Reporters Beginnershike • zondag 

Er een nieuwe band is, genaamd ‘de ouderdom van 
tegenwoordig’?
Oma Bonnie en opa Jeroen hebben gewonnen bij de levende 
bingo’s?
Opa martijn en oma Josien denken dat ze vals hebben 
gespeeld?

•

•

•
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Rondje Jongerenhike
Correspondent Erhard • zondag 8 april

Op locatie bij de Jongerenhike is het een drukte van belang. 
Een viertal groepjes liggen loom in het gras en genieten van het 
aangename zonnetje op post X. Deelneemster Katja rolt er zelfs 
even haar matje voor uit. Ze gaat er maar eens lekker bij liggen. 
De redactie heeft dus ook wel even tijd en doet een rondje langs 
de groepjes. “Het lange wachten bij de posten, dat is toch wel 
een minpuntje hoor”, vindt Joost van Tecumseh uit Haren (Gr.), 
terwijl hij druk bladert in een ouderwets telefoonboek. Over de 
telefoonboek en de persoon Joost later meer. 

Katja heeft zich inmiddels lekker op haar matje genesteld. 
Zij vormt met Renske een ander groepje. Deze twee vrolijke 
blondines weten inmiddels alles over ‘QR-tags’ en ‘Global 
Positioning System (GPS)’. Voordat de HIT begon was deze kennis 
nog geheel afwezig. Katja vertelt over de QR-tags en dat dit van 
die vierkante streepjescodes zijn. Om deze af te kunnen lezen heb 
je een smartphone met camera nodig, maar deze hadden beide 
dames nog niet. Daarom heeft Renske nu de telefoon van haar 
moeder mee. Hierin zit de SIM-kaart van papa, die er weer door 
de broer van Renske in gezet is. Katja en Renske zijn duidelijk niet 
zo van de techniek. Het gebruiken van een GPS-systeem was ook 
nog niet zo simpel. Gelukkig dat Renée uit Hengelo zo sociaal 
was om de dames uit de brand te helpen.

Renée loopt de tocht samen met Tim en martine. Zij vertellen 
ons dat zij elkaar hebben ontmoet op het internationale 
scoutingkamp Kandersteg in Zwitserland. Ze komen elk van een 

Jongerenhike van start
Junior Reporter Job Schepers • zaterdag 7 april

In gestaag tempo zijn zaterdag de twaalf deelnemende groepen 
van de jongerenhike vertrokken. Groepen uit het hele land 
strijden de komende dagen om de felbegeerde gadget troffee. 
Gedurende de hike kwamen er diverse posten voorbij waarbij 
onder meer een inspector gadget-aflevering moest worden 
nagespeeld. Het ene team was nog fanatieker dan het andere, 
wat terug te zien is in de score. 

De organisatie betreurt het lage aantal vrouwelijk schoon bij 
de jongerenhike en gaat zich volledig inzetten om dit aantal 
omhoog te krijgen. De teams van de fivel en de fraeylema 
kunnen zich nog niet tot de winnaars rekenen. Zij staan in de 
onderste regionen van de strijd.

andere scoutinggroep verspreid over heel Nederland. Martine 
vindt de Jongerenhike prima te doen. “Vorig jaar deed ik mee 
met een hele zware tocht, maar deze hike is stukken relaxter”. 

De redactie is inmiddels weer bij Joost van Tecumseh beland. 
Joost is met vier anderen op hike en inmiddels klaar met het 
telefoonboek. Hieruit moesten de heren het geografische 
coördinaat van de volgende post destilleren. Elk cijfer van het 
coördinaat stond op een andere bladzijde, in een andere kolom 
en op een andere regel. Eindelijk wordt het lange wachten 
beloond en zijn Joost en zijn vrienden aan het buksschieten 
toe. Hier hadden ze tenslotte meer dan een half uur op moeten 
wachten!
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snotneuzen en engeltjes
Correspondent Dirk• zondag 8 april

Het was voor de HITkrantredactie even zoeken naar de 
Trappershike, maar na een mooie rondrit door het prachtige 
Drentse landschap kwamen wij plotseling enkele scouts tegen 
die langs de weg in de berm zaten. Zittend op hun rugzakken 
rond een gasbrander waren ze aan het broodbakken in de 
pan. Onder hun ook Kevin en Jan Wiebe van de JpG uit Assen 
en lars uit Beilen. Drie stoere kerels die meteen het woord 
voeren voordat de hikeleiding een woord kon zeggen. Razend 
enthousiast vertellen ze hoe cool de Trappershike wel niet is. 
Ondanks dat ze de trappersbaan al gedaan hebben willen ze nog 
wel een keer laten zien hoe je over touwen, langs banden en door 
een net moet kruipen. De banden zijn het leukst en dat touw, ja 
dat touw om overheen te kruipen is niet te doen. “Super slecht 
gebouwd” zeggen ze. “Nou ja”, zeggen wij: “de AVD heeft deze 
post opgebouwd” Het is even stil, “nou misschien is het dan toch 
wel niet zo slecht”. De hikeleiding moet er maar om lachen. Met 
een knipoog laat hij ons weten dat de jongens het gewoon een 
moeilijke hindernis vonden. 

Bij de Trappershike zijn er 18 deelnemers en 11 hikeleiding. In 
totaal moeten de deelnemers die tussen de 11 en 16 jaar zijn 
35 kilometer lopen in 2 dagen. De hike bestaat uit allemaal 
verschillende routetechnieken zoals een kruispeiling, een 

fotoroute, een kruispuntroute, een oleaat en nog veel meer 
traditionele routetechnieken die afgewisseld worden met posten 
waar de meest leuke, waanzinnige en avontuurlijke opdrachten 
gedaan moeten worden. 

De post waar het brood gebakken wordt is pas op de helft van 
de 20 kilometer die de deelnemers moeten lopen op zondag. 
Het deeg was al op de eerste post gemaakt en werd 5 kilometer 
vervoerd in een theedoek om te rijzen. Als Kevin, Jan Wiebe en 
Lars aan het broodbakken gaan, beginnen Desiré uit Blaricum 
en simone uit Huizen aan de trappersbaan. Deze meiden kennen 
elkaar van de karate. Probleemloos laten ze de ‘kraanvogel’ uit 
‘Karate Kid’ zien. Ook hebben zij geen probleem om over het 
touw te komen van de trappersbaan. De jongens van de JPG 
overschreeuwen de fantastische prestatie van de meiden uit ’t 
Gooi. “Nou ja,” zegt Desiré, “die jongens uit Assen zijn een beetje 
gek en wij zijn ‘Trappers Angels’”. 

Als de HITkrantredactie opzoek gaat naar de volgende post, 
de soeppost, blijkt er nog geen deelnemer te zijn geweest. 
De hikeleiding heeft wel wat zorgen. Vanaf daar moeten 
het Dwingelerveld nog overgestoken worden naar de 
overnachtingsplek. Het zal wel weer laat worden vannacht 
verzucht evelien die een stoel pakt en al mijmerend over de 
velden staart. De Trappershike heeft een super mooie route vindt 
de HITkrantredactie.
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Wanneer je het over gevaarlijke dieren 
hebt, denk je misschien niet meteen 
aan wilde dieren uit Nederland. Wil je 
uit de vleesverscheurende klauwen van 
een leeuw of uit de wurggreep van de 
python blijven, ga niet op Beginnershike 
in Afrika. Voor de gevaarlijkste spinnen, 
schorpioenen en dodelijkste insecten, 
daarvoor moet je in Australië zijn. Dacht 
je! Want als je denkt dat je in Nederland 
helemaal veilig bent, dan heb je het mis. 
Maar liefst twee van de drie gevaarlijkste 
dieren in Nederland kom je tegen in 
de bossen en op de heide rondom 
Dwingeloo. Dit zijn de gebroeders teek 
en adder. 

De teek is een heel klein spinnetje. Vanuit 
bomen en bosjes bespringt de teek je 
ongemerkt en kiest een lekker stukje 
huid. Dan laat hij zich lekker vollopen met 
je bloed. Tot zo ver merk je daar meestal 
niets van. Helaas draagt 1 op de 5 teken 
een gevaarlijke bacterie met zich mee. 
Deze bacterie kan de ziekte van Lyme 
veroorzaken. Zo’n teek noem je een 
drager van de ziekte van Lyme. Kijk dus 
even goed als je weer thuis bent van de 
HIT en onder de douche staat. Mocht je 
een teek zien zitten, haal hem er dan 
voorzichtig samen met je papa of mama 
uit. Daarna is het belangrijk te onthouden 
waar de teek zat. Was de teek drager, dan 
verschijnt er meestal een ronde kring om 
de plek van de beet. Vind je zo’n rode 

plek op je huid, dan wordt het tijd een 
bezoekje te brengen aan de dokter. 

Van de tekenbeet merk je meestal niks. 
Van een beet van een flinke adder dus 
wel! Lees nog maar eens de HIT-krant 
editie van 2011. Hierin staat het verhaal 
van een dappere deelnemer van de junior 
Zwerfhike van vorig jaar. Hij werd gebeten 
door een adder toen hij zat te wachten bij 
een post. Na de beet moest hij naar het 
ziekenhuis toe, want een adderbeet kan 
als je heel veel pech hebt, dodelijk zijn. 
Gelukkig had deze scout het meeste gif 
zelf al uit zijn been gezogen. Ook had hij 
een foto van de adder gemaakt, zodat 
de dokter in het ziekenhuis precies kon 
zien dat het inderdaad een adder was 
geweest.

Een andere Hollands prikbeest is het 
pietermannetje. Dit visje vind je niet in 
Drenthe, maar langs de Noordzeekust. 
Het is een klein visje met een paar 
gifstekels op zijn rug. Meestal verstopt hij 
zich half het zand en wacht dan op zijn 
prooi. Maar ga je op het pietermannetje 
staan dan prikt hij in je voet. Dit kan erg 
veel en soms weken pijn doen. Het schijnt 
dat je dan je voet in een bak met flink 
warm water moet stoppen. Dan gaat de 
pijn snel over.

De dodelijkste dieren van nederland 
kom je tegen op HiT Dwingeloo
Correspondent Erhard • zaterdag 7 april
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Drukke dag op Woodcamp
Junior reporter Eric Wouters • zaterdag 7 april

We begonnen met de tenten op te zetten. Toen gingen we 
het krantenmepspel doen om de namenen te leren. Daarna 
gingen we openen en iedereen had een yell. Dit is die van ons: 
“Woodcamp, woodcamp is OK. Woodcamp, woodcamp doet 
weer mee. We hakken en zagen er op los, ons motto luidt: OM 
DAT BOS!”. Daarna kregen we les over EHBO. De ene groep ging 
verband om de vinger doen, de andere kreeg les over teken. En 
de laatste leerde wat je met een mitella kan doen. Toen gingen 
we eten, het was lekker. Vervolgens gingen we naar het bos en 
de boswachter gaf ons een mooie uitleg over alles in het bos. 
Toen het donker werd gingen we het laatste spel spelen. Dat was 
levend Stratego. Uiteindelijke won het rode team. We gingen naar 
de tenten en kregen allemaal warme chocolademelk of Fanta.

Zaterdag
Junior Reporter Irini van den Brink, Tasmaniagroep

Na een toch wel koude nacht werden we vanochtend wel door 
een lekker zonnetje gewekt. De zon deed erg haar best om weer 
wat op te warmen en na een lekker ontbijtje was dat al aardig 
gelukt. Toen was het tijd voor een kleine hike met een paar 
opdrachten en twee posten waar je ook een opdracht moest 
uitvoeren. Bij post 1. moesten we een kratje hijsen alleen was het 
krat natuurlijk vervangen voor een boomstronk. Bij post 2. werd 
getest wie het langste kon touwhangen. Onderweg waren ook 
nog een paar opdrachten. Zo moesten we in de observatiehut 
proberen een aantal vogels te spotten. Ook werd er gevraagd 
om tijdens het lopen de veranderingen in de natuur op te 
merken. Tenslotte moesten we tien bomen of planten die we 
zagen benoemen en er een takje van meenemen. Terug op het 
kampterrein mochten we nog aan ons werkstuk werken tot dat 
de andere groepjes ook terug waren, dat duurde wat langer dan 
gedacht, maar dat vonden we niet erg, want dan konden we 
wat langer doorwerken. Na de lunch werden we in drie groepen 
verdeeld voor de workshops. Er was een workshop bomen, daar 
werd wat uitgelegd over bouw van de boom en z’n functies, ook 
werden er twee manieren uitgelegd hoe je een grote van een 
boom kunt meten. De tweede workshop was hakken en zagen, 
over verschillen en hoe het veilig moet. Als derde was er nog een 
workshop materiaalbeheer, daar werd verteld hoe je het materiaal 
moet onderhouden. Daarna mochten we onze werkstukken 
afmaken. Als avondeten hadden we macaroni.

Houten naambord in �D
Correspondent Erhard • zondag 8 april

Hugo is een welp van de Allard van Heemstede groep uit 
Vlaardingen. Hij heeft het echt naar zijn zin op Woodcamp. 
Alleen is het nu even balen dat zijn ballon net is geknapt. Die 
was voor het ballon-knap-spel met een touwtje aan zijn enkel 
gebonden. Bij Hugo was de ballon al snel door een tegenspeler 
stuk getrapt. Daarom laat Hugo maar zijn houtsnijkunst aan ons 
zien. Elke deelnemer heeft voor het kamp een stuk hout van huis 
meegenomen en die kunnen op kamp met verschillende stukken 
gereedschap worden bewerkt. Hugo laat zijn eigengemaakte 
totempaal aan ons zien: Met een mes heeft hij er, onder andere, 
een uil en een tijger ingekerfd. Ook had hij er een slang op 
gemaakt, maar hij dacht er nog over na om van de slang een 
tijgerstaart te maken. Inmiddels zijn Ivan en Vincent erbij komen 
staan. Zij hebben met z’n tweeën een hout kunstwerk gemaakt: 
Een houten naambordje in 3D! Van hout en bomen weten ze 
inmiddels alles. Elke boom heeft een kern, en daaromheen komt 

jaarlijks een nieuwe ring van hout. Om de buitenste ring zit de 
bast en beschermt de boom tegen uitdroging.

Hugo, Ivan en Vincent zijn inmiddels dikke vrienden. Zij weten 
nog niet dat het klapstuk van woodcamp nog moet gaan komen. 
Dan gaan alle kinderen van woodcamp, als echte boswachters, 
een bosperceeltje met bijl en zaag te lijf. Van onderen!
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Zingen helpt
Correspondent Erhard • maandag 9 april

‘You are the Dancing queen, watch that scene…’! Drie zingende 
dames in een Canadese kano peddelen er lustig op los. Op de 
laatste dag van de Triathike is het kanoën geblazen. ABBA liedjes 
zingen helpt zeker om vooruit te komen. Helemaal wanneer 
je telkens wordt teruggeblazen door wind. Het is ook bikkelen 
geblazen, want het weer zit een beetje tegen. Vanuit de kano 
schreeuwen ze, dat het fietsen van de vorige dag, veruit de 
leukste dag was geweest. “Als je fietst zie je toch het meeste van 
de natuur!” Inmiddels zijn alle groepjes bij een sluis aangekomen 
en iedereen moet de kano’s uit om een stukje te ‘klunen’. Dit is ook 
het moment om het verzamelde water te lozen, dat de kano in is 
gelekt, geregend of gepist. Eenmaal de kano uit en op de kant 
gehesen moet de kano er aan de andere kant van de sluis er weer 
in. Een dikke schuimlaag aan de andere kant van de sluis, voedt 
de fantasie: “50 euro voor wie die het schuim in springt”. Was het 
weer een beetje beter was geweest, dan was er vast wel iemand 
voor gegaan. Herfstweer leek het wel op de dijk langs de vaart. 
Echter, een lammerend schaap herinnerde ons aan de lente. De 
HIT redactie is nog wel even naar de schapenboer gereden, om 

hem te vertellen dat die maar eens bij zijn schaapjes moest gaan 
kijken. Een goede daad van de redactie… afgevinkt! 

Aanrader
Junior Reporter Joeri Reinders , Scouting Dieren

Hoewel we natuurlijk veel te vroeg moesten opstaan en de dag 
met koude vingers begon, beloofde het een leuke dag te worden. 
Wij als deelnemers van de Triathike gingen fietsen! Er stond een 
lang maar afwisselend programma voor de boeg met een aantal 
variaties op routetechnieken. Zo werd er als vervanging van 
een kompas en wiel van een fiets gebruikt en gebruikten we 
als strippekaart een heuse berg. De tocht liep voor ons ergsnel 
en we waren dan ook al snel voorbij de eerste en tweede post 
waar we onze toffe leiding een leuk spel had uitgezet. Nadat we 
hadden geluncht bij post 3. konden we genieten van het uitzicht 
op de uitkijktoren Verassend genoeg waren we hier nog eerder 
dan de leiding zelf. Vanuit daar fietsten we door het mooie bos 
rond Geelbrug waar we aankwamen op het overnachtingsterrein 
waar we de kano’s al zagen staan voor morgen. Tot nu toe is het 
een leuke HIT met enthousiaste leiding en leuke routes. Zeker 
een aanrader!
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Zwervers in het bos
Correspondent Blom • zondag 8 april

Midden in het bos lopen drie jongens met grote rugzakken. Ze 
hebben de pas er goed in, maar hebben wel even tijd om met 
ons te praten.  mike, Jelle en michael doen mee aan de Vrije 
Zwerfhike. 

Bij de vrije zwerfhike kan je kiezen waar je heen gaat. De afstand 
van de route bepaal je dus ook zelf. Sommigen blijven wat meer 
in de buurt van het kampterrein, anderen proberen zoveel 
mogelijk van de omgeving te zien. In de stralende zon lopen de 
drie jongens op zondag van Oldendiever  via een prachtige route 
over de hei. Ze vinden de omgeving erg mooi. Ze komen zelf uit 
Huizen, waar ook wel mooie natuur is, maar hier in Drenthe is het 
toch wel wat anders. Ze lopen zomaar wat, en hebben nog geen 
idee waar ze die avond gaan slapen. Later hebben we gehoord 
dat ze in Lheebroek zijn aangekomen. Deze dag hebben ze 
ongeveer 15 kilometer gelopen. In hun rugzakken zit alles wat 
je nodig hebt om te slapen en te eten. De rugzakken wegen 
ongeveer 11 kilo.

Je kan ook bepalen waar je gaat overnachten. Aan het eind van 
de dag zoek je een mooie slaapplek. Hiervoor bel je aan bij een 
huis of en bedrijf en vraagt of je daar mag slapen of je tent in de 
tuin of weiland mag neerzetten. Sommige deelnemers hebben 
geluk en mogen ergens binnen slapen. In een stal of een schuur. 
Of zelfs in een informatiecentrum van staatsbosbeheer. Als je 
erg veel geluk hebt kan je zelfs in een echt bed slapen… Mike, 
Michael en Jelle hebben het geluk dat ze bij een boer in een 
weiland mogen kamperen. Zaterdagnacht was het wel wat koud. 
Het ijs lag zelfs op de tent ’s ochtends. Maar het was niet zo koud 

dat ze lekker tegen elkaar aan kropen in de tent. Zelfs Mike in zijn 
zomerslaapzak had het niet zo koud. 

We proberen een stukje met de jongens mee te lopen, maar ze 
hebben zo’n ferme tred, dat we na een paar honderd meter met 
een joviale scoutingzwaai afscheid van ze nemen. 

Top vijf slaaplocaties
Junior Reporter Bart Wiechers

Top vijf slaaplocaties:
1. Hooizolder
2. Tuin van een hele grote villa
3. Bak voor jonge koeien
4. Paardenstal (met paard)
5. Rijtjeshuis in wijk van Assen

Zaterdag
Junior Reporter Justin de Haan, HSG Sweet late Almere

We begonnen vandaag met de opening en dat was wel gezellig. 
We kwamen 3 andere scouts tegen en we hadden besloten om 
met elkaar te lopen. Dus dat gingen we doen ook. Nou en toen 
begon de hike dus. We gingen met ze onderweg. Dat was wel 
leuk. We kwamen ook langs een snackbar en dat was lekker. Nou 
later onderweg naar een overnachtingsplek kwamen we weer 
een snackbar tegen. Dus weer wat eten en toen gingen we een 
slaapplaats zoeken en kwamen we bij een scoutingterrein uit, 
dus was wel leuk. Zitten samen met een andere activiteit over 
communicatie. 
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Geen telefoon, wel 
een leuke HiT
Correspondent Boels • maandag 9 april

Vlak voor de opening van de HIT is goede vriendin Simone zo goed 
geweest om de telefoon van Roos, die we bij de opening hebben 
ontmoet, te blokkeren. Roos doet met 2 vriendinnen mee met de 
Zwerfhike. Het idee  van de Zwerfhike is dat via een zelfgekozen 
route de vastgesteld eindpunten worden bereikt. Gezien haar 
perikelen met de telefoon (zie pagina 3) zijn we erg benieuwd 
hoe het is om anno 2012 een Zwerfhike te lopen zonder mobiele 
communicatiemiddelen. Wij dachten dat het vooral vervelend 
zou zijn om geen contact te hebben met thuis, zeker omdat paps 
het nogal zwaar had met het afscheid op zaterdag. Niets blijkt 
minder waar: “Het meest vervelende was dat ik niet op facebook 
kon” zegt Roos, “En nu dus al 3 dagen onbereikbaar! Misschien 
was het aller ergste nog wel om andere mensen wel te zien 
internetten op hun mobiel.” Roos denk wel dat haar vriendinnen 
van thuis haar ‘digitaal’ gemist hebben. “Een paar meiden zullen 

het wel goed vinden dat ik eens niet met facebook bezig bent, 
maar de meesten hebben denk ik alleen maar medelijden.”

Wat het aller leukste was deze HIT, blijkt een lastige vraag. 
Uiteindelijk kiest ze voor het moment dat ze helemaal moe op 
de weg neerploften. En daar bleven liggen op hun rugzak. “Een 
heerlijk moment van rust voor onze voeten” aldus Roos,  “Alleen 
waren we vergeten dat we op de weg lagen, dus toen we een 
auto aan hoorden komen, moesten we al rollend de weg af, best 
wel tof was dat. Achteraf bleek dat we toen nog maar 5 min. 
lopen van het eindpunt waren…”.Wij van de redactie hopen maar 
dat het verhaal wat is aangedikt, want het klinkt wel gevaarlijk! 
Tegenvaller was het weer, het was wel erg koud deze HIT. Ook 
viel het aantal leuke jongens tegen. Uitzondering waren Julian en 
Niels. Zij waren niet Gothic en wisten heel goed de weg. Ze liepen 
alleen wat snel en namen te weinig pauze! Uiteindelijk kijkt Roos 
wel met veel plezier terug op de de Zwerfhike van 2012. Als 
laatste vragen we Roos hoe ze nu, zonder telefoon, haar vader 
terug gaat vinden in de grote mensen massa. Maar daar heeft 
Roos helemaal niet over in gezeten, “Dat komt wel goed.”
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“yo man, Kokkamp man”
Correspondent Blom • zondag 8 april

“Het is een pizza Jamaica, want er zit geen ananas op. Want als er 
ananas opzat was het een pizza Hawaï.” We zijn op bezoek bij het 
Kokkamp, waar net een nieuwe pizza in de houtgestookte oven 
wordt gedaan. 

De oven is een oude oliedrum waar onderin een houtvuur 
wordt gemaakt en bovenin kan het eten worden gedaan. De 
temperatuur van de oven is ongeveer 200 graden. Roosmarijn, 
Elise en Pippa hebben het deeg door de jongens uit hun groepje 
laten maken, anders kwam het deeg onder hun nagels. Toen met 
het deeg een mooie bodem was gemaakt kreeg iedereen een 
eigen stukje waarop de ingredienten gedaan konden worden. 
Allereerst natuurlijk de tomatensaus en daarna verschillende 
dingen zoals kaas, champignons, ui, paprika, salami, ham en 
natuurlijk liefde. Toen de pizza helemaal belegd was, hebben ze 
snel de eigengemaakte keuken schoongemaakt en afgewassen. 
Hierna kon de pizza in de oven en na tien minuten was die al klaar. 
Vervolgens kon de pizza lekker opgegeten worden. We hebben 
een stukje mogen proeven en de pizza Jamaica was heerlijk. 

Je zal je afvragen waarom er een pizza Jamaica word geserveerd. 
Dat komt omdat het thema van het kokkamp Jamaica is. Volgens 
de leiding Jorien heeft het thema van kokkamp alles te maken 
met het weer op de HIT. “Toen we een paar jaar geleden het 
thema Hawaï hadden, vroor het ’s nachts. Nu is het thema ook 
weer wat zomers en vriest het weer. Volgend jaar doen we wel 

het thema Siberië, dan kunnen we lekker onze zomerjurkjes en 
slippers aandoen.”

Op het kokkamp worden heel veel verschillende gerechten 
gemaakt. Naast de pizza ook een bananensplit, een broodje 
hamburger, een lekkere wrap tiki masala, een gehaktbroodje 
en een vruchtencocktail. Verslaggever Jan Roel proeft van alle 
hapjes wat en denkt erover om altijd op het kokkamp te gaan 
eten. Zo lekker vindt hij het namelijk. Na de hele dag eten maken 
en opeten kunnen de koks in de dop geen pap meer zeggen. 
Gelukkig is het nog even wachten voor het avondeten. Tussen 
het eten door word er ook aan de levensbeweging gedacht. De 
eerste avond is in het donker het dierengeluidenspel gespeeld. 
Een andere avond staat het smokkelaarsspel op het programma. 
Op de laatste ochtend wordt er Jamaicaanse versie van Zumba 
gedaan.

De meeste deelnemers zijn met een vriendje of vriendinnetje 
op het kamp gegaan. Samen slaap je op het terrein in je eigen 
tentje. Op het kamp kom je dan in een groepje van ongeveer zes 
kinderen waarmee je al het eten gaat maken. Gelukkig wordt je 
hierbij geholpen door de leiding van het kamp, want het is soms 
wel wat lastig. “De leiding is erg leuk, ze maken leuke grapjes en 
kunnen je ook erg goed helpen.” 

Volgens Roosmarijn, Elise en Pippa is er maar één nadeel aan het 
kokkamp. En dat is dat er te weinig leuke jongens zijn. Er wordt 
nog wat gezegd over een jongen bij een ander onderdeel, maar 
daarna gaan de meiden zo lachen en giebelen dat er geen goed 
verhaal meer van te maken is.
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paashaas
Junior Reporters

Om 7:30 uur zagen we de eerste paashaas. Toen alle deelnemers 
ontdooit waren na een koude nacht werden we verwend met 
gebak en chocolade eieren. Daarna konden we vol goede moed 
op stap richting de volgende bivak. Onderweg hebben we 
schapen en een radiotelescoop gezien. Helaas ook ergens een 
dood lammetje zien liggen.

samen met je papa 
of mama op pad
Correspondent Blom • maandag 9 april

Als we zaterdag aan het begin van de middag een paar ouders 
met hun kinderen tegenkomen op het zandpad, vragen we: “heeft 
u al plannen voor de Paasdagen als je kind op HIT gaat? Gaat u 
misschien naar een meubelboulevard?” De ouders antwoorden 
dat ze mee gaan lopen. Dit is namelijk mogelijk bij de ouder kind 
hike. 

Bij deze hike loopt een kind met zijn of haar ouder mee met een 
hike. Op zaterdagmiddag blijft de groep op het terrein en gaat 
leuk klootschieten.  ’s Avonds nog even bij het kampvuur en dan 
snel naar bed. De kinderen en de ouders gaan lekker vroeg onder 
de wol, want de volgende dag gaan ze naar een ander terrein 
lopen. Het terrein ligt vlak bij Ruinen, dus aan de andere kant van 
het Dwingelder veld. De ouders en kinderen kunnen hun eigen 
route kiezen en doen vaak verschillende gelegenheden aan. De 
radiotelescoop, een vogelkijkhut, een pannenkoekenhuis, een 

Hoe en wat in het Drents
Correspondent Dirk • maandag 9 april

Omdat de HITredactie gemerkt heeft dat er steeds meer 
deelnemers van de buiten de prachtige provincie Drenthe 
komen hebben we besloten om wat taalles te geven. Bij deze een 
lijstje met Drentse uitspraken zodat iedereen deze komend jaar 
kan oefenen. Volgend jaar kan er dan moeiteloos met de lokale 
Drentse bevolking gepraat worden. Heel veel succes.  

Alles goed / Goed te passe.
Die raakt niet zo gauw van slag / Die maak ie de pis niet lauw
Druk zijn met niets / Drok weden as een barbier met ien 
klaant.
Een tegenslag niet uit de weg gaan / Niet veur een mollebult 
umliggen gaon.
Iemand die zelf niets doet heeft vaak commentaar op een 
ander / Een zittend gat hef altied wat.
Hier wil ik echt niet zijn / Hier wi’k dood nog niet vunden 
worden

•
•
•

•

•

•

Hij stopt ermee /  Hij trekt de hakken in de wal.
Lichtzinnig(e) meisje(s) / Het rit van Jan Hup.
Geen pot zo scheef of er past een deksel op / Ok op een schelle 
pan past wal een lid.
Kinderen moeten op jonge leeftijd normen bijgebracht 
worden / Ie kunt een tak allent maor bugen as e nog gruun 
is.
Hoogmoed komt voor de val / Boven de koestal oetgruien 
willen, maor in ‘t zwienhok terechte kommen.
Laten we elkaar niet voor de gek houden / Low mekaar gin 
zwien’n um de keet jaog’n.
Je aan kunnen passen onder alle omstandigheden / Met ‘t 
iene oog lachen en met ‘t aander oog rèren.
Overal zitten consequenties aan / Hej knienen dan hej ok 
keutels
Naar de WC /  Even uit de broek.
Voortgezet onderwijs volgen / Die giet en leer’n.
Goed met elkaar op kunnen schieten / Wij akkedeert goed.
Oude mensen zijn (vaak) eigenzinnig / Olde bokken hebt 
stieve hoorns.

•
•
•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

theehuis, een discotheek of een leuk museum. Als je ’s middags 
bij het terrein komt kan je dan lekker bijkletsen met de andere 
ouders of spelen met de andere kinderen. Maar ook de eigen tent 
moet opgezet worden en ook nog ingericht. De knuffels gaan dan 
alvast gelijk in het bed klaarliggen. Na het eten nog even gezellig 
bij het kampvuur. Na een nachtje kamperen gaat de route weer 
terug naar het kampterrein in Dwingeloo. Helaas regent het af en 
toe, maar de gezelligheid maakt veel goed.

Hoofdredacteur Blom lijkt dit een erg leuke hike en gaat misschien 
volgend jaar wel meelopen met één van zijn dochters…
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frietbuil
Junior Reporters Fraeylema, Expeditie Dwingeloo • zaterdag 7 april

Yes! We mogen als eerste in dit boekje schrijven! Nou nog iets 
nuttigs… De tent is opgezet! En, ja echt waar, de dames van de 
fraeylema hebben voor het eerst in hun hele scoutingcarriere 
een frietbuil (ook wel frietzak) weten te maken, ha ha.  Nu maar 
hopen dat we er niet in hoeven te slapen. Het is een leuk kamp! 
Groetjes, Cato, sanne, Karin, Jadi, Veerle en Dian van de 
Fraeylema natuurlijk!

Het Hengstenbal
Correspondent Nienke • zaterdag 7 april

Vrijdagavond werd er als vanouds het welbekende hengstenbal 
gehouden door de Thriantastam. Voor dit op middeleeuwse 
tradities gebaseerde evenement, zijn slechts een aantal tenten 
en een handvol mannen nodig. Wanneer de, zelf van huis 
meegenomen, potten jam worden opengetrokken en de 
kleren op de grond liggen, kan het feest van start gaan. “Het is 
niet dat vrouwen niet mee mogen doen, ze kunnen het - over 
het algemeen niet”, aldus Jaspar en Joep. Dit laat aan onze 
verbeelding in elk geval niks te wensen over. Alleen paling kon 
met een paar strenge woorden het bal stoppen, voordat het 
volledig uit de hand zou lopen.

sHiTmat geeft materiaal 
een tweede kans!
Correspondent Frits van der Velde • maandag 9 april

De trouwe lezers van de HITkrant weten dat sinds 2009 de HIT 
Dwingeloo ondersteund wordt door de Stichting HIT Materiaal, 
beter bekend als sHITmat. De afgelopen jaren is veilig en goed 
materiaal gekocht. Dit doen we om elk jaar minder spullen te 
moeten huren en om minder afhankelijk te worden van dusitere 
verhuurbedrijven. Zo is een heuse zeecontainer (groen-geel 
van kleur, niet verwarren met de geel-groene die tijdens het 
Pinksterkamp in de Marnewaard worden gebruikt) aangeschaft 
en zijn nieuwe grondboren en mokers gekocht.  

Voor de komende jaren is een 5-jaren plan opgesteld om te 
kijken hoeveel geld de komende jaren nodig is om niet meer 
materiaal te hoeven huren. Daarvoor heeft de sHITmat alleen niet 
genoeg geld. Daarom heeft de sHITmat een idee en heeft jullie 
hulp daarbij nodig! In elk scoutingebouw staat vaak materiaal dat 
al jaren niet meer wordt gebruikt. Omdat het niet meer voldoet 
aan de wensen van de (veeleisende) leiding is of omdat er iets 
kleins aan kapot is. Denk bijvoorbeeld aan een grote pan zonder 
handvat of een kabelbaan waar een uiteinde van is afgesleten. 

De sHITmat wil die materialen een tweede kans geven! Als jij weet 
dat jouw groep materialen heeft die niet meer worden gebruikt of 
binnenkort worden vervangen, zoals kabelbanen, vuurroosters, 
buikschuiftouwen of zelfs complete kookuitrustingen, dan 
willen wij dat graag weten! Je kunt ons dan een e-mail sturen 
op hitdwingeloo@gmail.com Wij kunnen dan kijken of we het 
kunnen gebruiken en zonodig kunnen repareren. Als dat zo is 
komen het graag ophalen bij jouw groep! Ook als je denkt dat je 
ouders wel voldoende geld op de bank hebben en je hoeft niet 
persé een nieuwe playstation, dan is het mogelijk om ze te vragen 
of ze geld  willen geven aan de sHITmat. Ook daarvoor kun je ons 
een e-mail sturen op bovenstaand adres. Je kan dan erbij zeggen 
dat donaties boven de €5000,- aftrekbaar zijn in box 1. 

We horen graag van jullie!      

All you need is de 
Jongerenhike!
Correspondent Erhard • maandag 9 april

Wie de HITkrant 2011 goed heeft gelezen, die weet vast nog wel 
van maaike en Aliza. Vorig jaar deden beide onderwijskunde 
studentes mee met de Jongerenhike. Tijdens het interview 
vertelde Maaike (tot verbazing van Aliza), dat haar verkering net 
was uitgegaan. Tot overmaat van ramp moest Maaike op zondag 
verplicht uit de hike stappen. Ze had wel zoveel blaren op haar 
voeten dat ze echt niet verder kon met lopen. Een dramatisch 
weekend voor Maaike en Aliza dachten we van de redactie. Maar 
pp de post bij de Jongerenhike blijkt, dat wij er helemaal naast 
zaten. Ergens op route moet de vonk vorig jaar zijn overgeslagen 
van Joost naar Maaike (of andersom). Met een brede grijns 
vertelt Joost van Tecumseh, terwijl hij door het telefoonboek 
bladert, dat ze sinds Pasen verkering hebben. En ook Aliza schijnt 
een jongen van de Tecumseh aan de haak te hebben geslaan, 
maar deze mister X wil niet met zijn voornaam in de krant. Helaas 
zijn Maaike en Aliza niet mee dit jaar. Ze hebben tentamenweek. 
Hopelijk zien we Joost, Maaike, Aliza en mister x volgend jaar 
samen op de Jongerenhike. Want tentamens mogen dan wel 
belangrijk zijn, maar nooit belangrijker dan een ontspannend 
weekendje HIT!  

Zaterdag ouder-Kindhike
Junior Reporters Denise en Alyssa

Op zaterdag gingen we klootschieten. Toen gingen we per 
ongeluk de verkeerde kant op. In de avond gingen we een soort 
lasertikkertje spelen. De tikkers waren best goed verstopt achter 
bomen of struiken. Na het spelletje gingen we bij het kampvuur 
zitten en we kregen warme chocolademelk. Zondag in de ochtend 
kwam er een paashaas het plein op. Die deelde paaseitjes uit. 
Bij het ontbijt mochten we een eitje op brood, dat was best wel 
lekker. Even later kregen we fruit en spekjes voor onderweg. We 
gingen niet met één team maar wel met drie teams. Dat waren 
Denise en odette, Amber en Karen en Alyssa en felix. Toen we 
onderweg waren gingen we eerst naar de vogelobservatiehut. 
Daar waren niet heel veel vogels in de buurt. Daarna gingen we 
naar de radiotelescoop. Daar waren drie addertjes te zien die 
waren best klein. De schaapskooi was het volgende onderdeel. 
Daar waren hele schattige lammetjes. Er waren 270 lammetjes 
van de 180 schapen. Daarna gingen we een heel end lopen tot 
we de post tegenkwamen. Lekker chocolademelk gedronken en 
toen naar een restaurant. En eindelijk kwamen we aan.
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nawoord
Correspondent Blom • zaterdag 7 april

Wij kunnen terugkijken op een zeer geslaagde HIT Dwingeloo. 
En naar aanleiding van alle enthousiaste reacties, inzendingen en 
interviews denken we dat de meeste deelnemers ook een TOP-
HIT hebben gehad. Ondanks af en toe een buitje en temperaturen 
onder het vriespunt, zag toch iedereen ook de zon. Ook heeft vast 
iedereen warme momenten beleefd.

Wij in ieder geval wel. Ons team is versterkt met twee high 
potentials: nienke en Dore. Na een jarenlange scoutingervaring 
bij de Havik waren ze wel toe aan een nieuwe uitdaging. Stukjes 
typen, interviews afnemen, films monteren, knippen en plakken, 
eindredactie, foto’s maken, foto’s nabewerken en dan ook nog af 
en toe een grapje, een leuke opmerking of een mooie glimlach. 
Top!

Daarnaast is er ook nog de rest van het team. Rogier voor layout 
en nachtelijke bezigheden, Jan-Roel (of Boels, oom Job, etc.) 
voor daverende lachen en leuke stukjes, Niels voor filmproductie 
en geklaag, erhard voor natuurkennis en zeer creatieve ideeën, 
Rob voor entertainment en audiovisuele, Dirk-Jan voor flyers en 
andere linkse hobbies en Blom als hoofdverantwoordelijke en 
af een toe ook nog een positieve bijdrage. Het is gewoon een 
genot om met dit team wat filmmateriaal op internet te zetten 
(www.youtube.com\hitdwingeloo) en een flutkrantje in elkaar te 
plakken.

We hopen dat jullie net zoveel plezier beleven aan het lezen, 
kijken en luisteren als wij hebben gehad om alles te maken.

Liefs, HMG

Geen gezeik, Triathike!
Junior Reporters • zaterdag 7 april

Maak je klaar voor een ontzettend afwisselend, gaaf, gezellig, 
uitdagend, tof weekend. Geen dag doe je hetzelfde, het hele 
weekend in een prachtige omgeving en leuke toffe leiding.

De tweede dag fiets je een lekker eind weg à la Armstrong, met 
uitdagende routetechnieken! De derde dag bevaren we de wilde 
wateren van Drenthe. Een weekend van zelfstandige leuke en 
avontuurlijke scouts! Een keer Triathike daar valt de rest van je 
bucketlist bij in het niet. Was Triathike maar het hele jaar door… 
En dit alles is nog erg bescheiden!

Houten haringen
Junior Reporters Mathijs, Sven en Jasper, Trapperskamp

Toen we aan waren gekomen en een goed plekje hadden 
gevonden voor de tent, kwamen we erachter dat de haringen 
niet meer waren gevonden! Gelukkig wilden twee verkenners 
(Bert en Klaas) ons helpen om haringen van hout te maken. 
Uiteindelijk stond onze tent en we hopen dat ‘ie het houdt.

HiT-voer
Correspondent Nienke • zaterdag 7 april

Ook dit jaar weer heeft de keuken bulten voer ingekocht om alle 
hongerige scouts op de hit van de nodige calorieën te voorzien. 
Een greep uit de boodschappenlijst: 1110 eieren, 2793 plakjes 
snijworst, 328 rollen wc-papier, 5 kilo zout en 640 pakken melk.  
Het Kokkamp heeft het zoals altijd goed voor elkaar en heeft een 
kippig kamp voor de boeg. Helaas hebben ze bijna al hun budget 
besteed aan een aantal hele kippen op dag één, waardoor ze de 
tweede avond noodgedwongen chicken tonight moeten eten. 
Ook zijn er een aantal potjes ‘Aneel’ ingekocht, maar niemand 
weet precies waar dit goedje voor gebruikt gaat worden…

Cornee
Correspondent Dirk • maandag 9 april

Cornee doet samen zijn broer mee met de Triathike. Ze hebben 
een blik goulashsoep mee om meisjes mee te versieren. Helaas 
was de goulash niet goed verwarmd, waardoor het versieren 
niet echt gelukt is. Bij de Triathike hebben ze gelopen, gefietst 
en gekanoed. Het kanoën was volgens Cornee echt wel ziek. 
Dit omdat het erg koud en nat was. Gelukkig zijn ze niet 
omgeslagen, maar er is wel tussen de verschillende kano’s 
wat gespetterd. Er was ook een leuke post, waar er onder een 
brug gekoekhapt moest worden. Eén persoon in de kano was 
geblinddoekt en de anderen moesten zorgen dat deze persoon 
in de buurt van de koek kwam die onder de brug hing. 

Ook bij het lopen en fietsen waren erg leuke posten. De 
trappersbaan met buikschuif, net en apenbrug was erg leuk. 
Het was wel eng dat er niet gezekerd werd, maar er zijn geen 
ongelukken gebeurd. De yell van de twee broers is “Het is 
niet geel, het is niet rood, het is niet groen, het is Bruin”. Erg 
toepasselijk, omdat ze Bruijn van achteren heten. 
De jongens zijn na drie dagen op pad geweest te zijn wel wat 
moe geworden, maar ze raden zeker de Triathike aan. Vooral 
bij mooi weer is dit bijna het perfecte onderdeel. 

Voor en na het kamp

NAWOORD
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