Vanuit het C-Team
Beste HIT-fanaten,
Allereerst hopen we dat jullie, net als ons enorm hebben genoten van een fantastisch
Paasweekend in Dwingeloo. Ruim 800 scouts zijn dit jaar weer in Dwingeloo neergestreken en zoals elk jaar gaat zo’n weekend weer snel voorbij. Het weer was prachtig
en de activiteiten, deelnemers, leiding en andere medewerkers waren beregezellig.
Landelijk bestaat de HIT uit zes verschillende plaatsen met ongeveer 2000 deelnemers, maar liefst 600 daarvan zijn te vinden hier in Dwingeloo en omstreken. Daarmee is HIT Dwingeloo de grootste HIT-plaats en daar zijn wij natuurlijk ontzettend
trots op. Dit jaar waren er 14 onderdelen voor verschillende leeftijden om uit te kiezen. Allemaal met hun eigen leuke activiteiten en natuurlijk voor alle leeftijdscategorieën die Scouting kent.
Was jouw HIT-kamp helemaal te gek en wil je volgend jaar weer naar de HIT in Dwingeloo? Kijk dan ook eens bij de andere leuke HIT’s van Dwingeloo. Volgend jaar ben je
natuurlijk weer net iets ouder en op zoek naar een nieuwe uitdaging en de die ga je
dan zeker vinden hier!
Wij bedanken alle medewerkers en deelnemers voor hun aanwezigheid, enthousiasme en bovenal gezellige HIT. Zien we jullie volgend jaar weer met Pasen in Dwingeloo?
Namens Het C-Team,
Avelien, Chris, Frits, Hilko, Karlijn, Lisette, Marije & Stefan
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HIT Media Team
Wij zijn het HIT- Mediateam. Naast de jaarlijkse
HIT updates, is de HIT krant dit jaar ook weer
terug van weggeweest. Met ons professionele
camerateam en geweldige reporters gaan wij
dit jaar de gebeurtenissen op de HIT vastleggen.
Dagelijks maken wij een uitzending en alles is
ook terug te lezen in het krantje dat je nu voor
je hebt.
Maar wie zijn toch die mensen met de camera’s
en kladblokjes? Wij zijn een mix van de Fivelgroep, Gui de Fontgalland, Scouting Stadskanaal
en Scouting Veendam. Dit jaar zijn wij voor het
eerst samen kamp en dat merk je toch!
Iedereen uit dit bij elkaar geraapte zootje heeft
zo zijn eigen gewoontes. Zo is het bij Scouting
Stadskanaal de gewoonte om elkaars handen
vast te pakken bij het happen! En is het bij de
Fivel heel normaal dat je ten alle tijden je das
draagt. Gelukkig zijn we eruit gekomen en hebben we nu al besloten dat er zeker een tweede
editie komt van dit HIT Media Team, mits jullie
het net zo leuk vinden uiteraard.
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We gaan van start!
De 36e HIT is zaterdag om twee uur weer van start gegaan. Meteen bij de opening zit de
sfeer er al goed in. De presentator ontvangt de kampen in de Woestijn, waar de vlaggen
al klaarstaan om gehesen te worden. Voordat dat echter zover is moeten eerst alle kampen geïntroduceerd worden en bij de grootste HIT locatie van Nederland zijn dat er veel.
Op HIT Dwingeloo kan je een groot aantal hikes lopen. Je kunt meedoen aan de junior
zwerfhike, zwerfhike, vrije zwerfhike, triathike, beginnershike, happy hike, ouder kind
hike, de jongerenhike en het trapperskamp. Maar voor de mensen die niet houden van
hikes lopen, is er nog veel meer te doen. Zo kan je meegaan met de adventure rangers,
de happy hike, het kokkamp, woodcamp en het primitieve brownsea camp en expeditie
Dwingeloo. Voor elk kamp heeft onze presentator een bijpassend muziekje uitgezocht.
van you never walk alone tot pirates of the caribean.
Ook was er uiteraard tijd om flink te yellen. De oorverdovende yells waren tot ver in de
Drentse bossen te horen. Van alle kampen yellde het kokkamp echter het hardst en daarmee verdienen ze deze eervolle vermelding in de HIT krant.
Voordat het officiële gedeelte begon, maakte de presentator de deelnemers eerst enthousiast met de jaarlijkse wave. Daarna was het dan toch echt tijd voor het serieuze gedeelte. Stipt om twee uur stappen Stefan en Avelien van het C-team naar voren. Avelien
heet ons welkom op de 36e hit met 582 deelnemers. Voor het hijsen van de vlaggen had
Avelien de hulp ingeroepen van het brownsea camp. Tot slot werd de opening afgesloten
met de groene 10.
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Zaterdag
Nepscout

Op zoek naar ons eerste verhaal hoorden
wij achter ons gezucht en geklaag. Verbaasd
keken wij om en kwamen Lisanne Dijkstra
tegen met haar vader. Lisanne is zelf geen
scout, maar gaat de trappershike lopen met
een vriend die ze tijdens de zomervakantie heeft leren kennen. Ze heeft echter pas
vrijdag besloten om mee te gaan en houdt
eigenlijk helemaal niet van primitief. We hopen dat Lisanne het samen met Sytse Mark
heel leuk gaat hebben. Ze gaf zelf aan hier
twijfels over te hebben, omdat ze zelf uit
Groningen komt en Sytse Mark uit Friesland.

IKEA Kano

Vlak voor de opening komen we Natasja
Schaafsma tegen bij de Triathike. Natasja komt
uit Delfzijl en gaat samen met Martin en Bart
de Triathike doen. Ze heeft er al enorm veel
zin in. Vooral in het kanoën heeft ze veel zin,
omdat ze Yoeri graag in het water wil gooien.
Haar troppelgenoot Martin heeft Natasja afgelopen week flink in de maling genomen. Bij de
triathike word gefietst, gelopen en gekanood.
Zijn groepsgenoten hebben hem overtuigd dat
ze zelf een kano moeten maken. ze vertelden
hem dat ze al één gemaakt hadden, maar dat
die kapot is gegaan. Martin is nu bang omdat zijn groepsgenoten hem vertelden dat hij
in een lekke kano van de leiding moet varen.
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Zaterdag
Als een speld in een hooiberg...

Druk zoekend naar een post kwamen wij
Fiona en Jela van de Vrije Zwerfhike tegen.
Omdat de zwerfhikers voor ons erg moeilijk te vinden zijn, hielden wij ze natuurlijk
meteen aan voor een praatje. Fiona en Jela
komen helemaal uit Voorburg (in de buurt
van Den Haag). Behalve Fiona en Jela zijn
er nog vier andere scouts die helemaal uit
Voorburg naar Dwingeloo zijn afgereisd.
De dames vertellen ons dat ze geen specifiek doel hebben voor dit kamp. Wel willen ze graag in een hooiberg gaan slapen.

Neppost

Halverwege de middag kwam er een melding
binnen bij het Mediateam. Er was een biljarttafel gesignaleerd bij de eerste post van
de jongerenhike. Omdat de camerateams al
onderweg waren, werd de krant erop afgestuurd om dit bijzondere object te gaan bewonderen. Bij de post aangekomen bleek er
echter helemaal geen biljarttafel aanwezig te
zijn. Door de vriendelijke posthouders werden we doorverwezen naar post 3. Na lang
zoeken vonden de post op een afgelegen
parkeerplaats. De biljarttafel was nog steeds
aanwezig, maar werd helaas niet gebruikt
voor de post. Toch was het voor de posthouders toch goed tijdverdrijf aangezien de deelnemers al ruim anderhalf uur te laat waren.
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Die-hards!

Thijs en Rick zijn helemaal vanuit Rijswijk afgereisd om mee te doen aan het Brownsea
camp. Hun ouders zitten op een camping in
de buurt om een oogje in het zeil te houden.
Ze hadden net een hele grote tent gemaakt
van een zeil, dat ze op de heenweg nog hadden gekocht. Ze willen met z’n drieën in die
tent gaan slapen. Anne en Machiel zouden
eerst ook bij hun in de tent slapen, maar ze
besloten op het laatste moment dat ze toch
liever met z’n tweeën in een tent wouden
slapen. Ze hebben ook zelf rugzakken gemaakt, maar wat ze er mee moeten is nog
niet helemaal duidelijk. Ze vermoeden dat
ze er dingen mee moeten dragen ergens
naar toe. Ook de zelfgemaakte keuken was
nog niet je van het, aangezien de aardappels
er vanaf zouden rollen. De jongens doen erg
hun best op dit primitieve kamp, maar tot
nu toe is het nog geen daverend succes.

Zaterdag
Hike-experts

Hendri en Robert van de Freaylema zijn dit
jaar al weer voor de derde keer op de HIT. Vorig jaar hebben ze mee gedaan aan de junior
zwerfhike en dit jaar doen ze een poging bij
de trappershike. Ze verwachten vooral veel
trappersbanen en moeten waarschijnlijk
ook ver lopen. De jongens hebben natuurlijk
al ervaring met hikes en hebben ons beloofd
dat ze niet gaan verdwalen, maar die belofte
hebben we bij de krant al veel vaker gehoord…

Floeptent

De jongens van Sint-Joris uit Arnhem doen
mee aan de trappershike. Ze zijn van plan
veel te gaan lopen en veel plezier te gaan
maken. De tent hadden ze nog niet opgezet,
maar dat kwam omdat wij te vroeg waren.
Ze waren bezig dennenappels weg te schoppen, zodat die niet onder hun tent kwamen.
Ze hebben eigenlijk helemaal geen zin om
een tent op te zetten en vinden een ’floeptent’ veel handiger. Ook weten ze nog niet
of ze zelf moeten koken, maar volgens de
jongens gaat alles helemaal goedkomen.
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Mama’s recept

Bouke en Merijn doen mee aan de beginnershike. Ze moeten zelf hun avondeten maken
en besloten heerlijke macaroni bolognese te
maken. Dit was op aanraden van de mama
van Merijn. Ze koken op een gasbrander die
ze aansteken met lucifers. Op onze opmerking dat ze daar mooi mee kunnen spelen,
was de reactie dat dat niet kon, omdat dat
gevaarlijk was volgens hun ouders en leiding. Morgen gaan ze weer lekker hiken en
daar hebben ze verschrikkelijk veel zin in.

Zaterdag
Pannenkoeken

Ivar, wouter en Jorn van de Freaylema zijn op de beginnershike lekkere (kant-en-klare) pannenkoeken aan het bakken, nadat ze als voorgerecht soep hadden gehad. Dit is voor een kamp toch
wel een culinair hoogstandje. Hiervoor hadden ze natuurlijk het beste materiaal nodig, daarom
hadden ze in tegenstelling tot andere groepjes een erg luxe gasstel mee. Wij als redactie moesten hier natuurlijk meer van weten en vooral ook proeven. Hierbij kunnen we meedelen dat de
pannenkoeken erg goed hebben gesmaakt. Nijs en Ruben uit Rotterdam wilden ook pannenkoeken bakken, maar dan echt helemaal zelf gemaakt. Dit bewonderden wij natuurlijk enorm.
Helaas waren de pannenkoeken niet helemaal gelukt en hebben we dus niet kunnen proeven.
De jongens leken het zelf niet zo erg te vinden, ze hadden namelijk nog heerlijke knakworsten.
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Zondag
Slapen op grote hoogte!

Op onze zoektocht naar leuke verhalen moesten we met de HIT Media auto vol in de ankers.
We stuitten op een viertal vermoeide jongemannen van de vrije zwerfhike die zaterdagnacht
wel een hele bijzondere slaapplek hebben geregeld. Bram, Max, Emiel en Duco van Tecumseh mochten de nacht doorbrengen in een boomhut! Dat is natuurlijk een letterlijk hoogtepunt! Wie fanatiek een hike loopt, moet goed eten en wie denkt dat de deelnemers van
de vrije zwerfhike niet goed eten, komt bedrogen uit. De maaltijd van deze vier Groningse
scouts bestond uit een drie-gangen-diner van soep, knakworsten en poffertjes. De noodzakelijke voedingsstoffen en daarmee de brandstof voor het lopen van een hike zijn dus ruimschoots aanwezig. We vroegen de heren ook naar het vrouwelijk schoon op de HIT, maar dat
viel toch wat tegen. Meer dan een groep oude dames op Tomosjes zijn de jongens niet tegengekomen. Laten we hopen dat de heren vanavond wat meer succes in de liefde hebben.

Primitief

Het koppel Lous en Marleen heeft de zaterdag samen met Jort en Tim de hike van
expeditie Dwingeloo gelopen. Het kwartet uit Deventer is goed op weg en heeft
gisteren ook al goed gepresteerd. Daarom
mochten ze afgelopen nacht in het A-kamp
doorbrengen. Gister heeft de expeditie al
een opdracht uitgevoerd met t-shirts en
in het donker is levend stratego gespeeld.
Tim was hier niet heel behendig in. Hij is
namelijk minstens vijf keer gestruikeld.
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Geluk bij een ongeluk

Yerusha en Elise uit Den Haag doen dit jaar
mee met de triathike. Om acht uur vanochtend zijn ze gestart, maar ze hebben
het idee dat ze helemaal verkeerd zijn gefietst. Gister tijdens het lopen ging het ook
al mis. Het koppel had voor het donker op
het subkamp moeten zijn maar is om half
tien ’s avonds opgehaald door de subkampleiding. Ze waren namelijk helemaal verkeerd gelopen. Verder is de tas van Elise ook
nog gesneuveld. Gelukkig zien de dames
daar de positieve kant wel van in. Nu wordt
de tas namelijk door de leiding vervoerd.

Zondag
Vreemde luchtjes

Onderweg naar een post kwamen wij een
viertal heren tegen die op een bankje voor
zich uit zaten te staren. Bij navraag leek het
te gaan om Pjotr, Nick, Thibauld en Gerbrand van de vrije zwerfhike. De heren hebben afgelopen nacht in een weiland geslapen. Ze waren alleen vergeten om vooraf
even te checken wat er in het weiland lag.
’s Ochtends kwamen ze er namelijk achter dat ze in de paardenstront hadden geslapen. Met uitzondering van Nick heeft
iedereen nog wel zin in het kamp. Nicks
kamp is verpest omdat Pjotr per ongeluk
spoilers heeft verteld uit zijn favoriete serie.

Foute kaart?

We reden rustig op een klinkerweg toen
er ineens een enorme groep scouts ons
tegemoet kwam. Het bleek te gaan om de
Flono’s, Goofy’s, Bosgarnalen en Elise/Fabian van de trappershike. De groep liep wat
achter op schema omdat ze eerder fout zijn
gelopen. Zoals het een scout betaamt word
dan natuurlijk de kaart de schuld gegeven.
Deze zou niet goed en erg onduidelijk zijn
geweest. Ook stond op de route een parkeerplaats die er helemaal niet bleek te zijn.
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Pech

Mert-Can, Sander, Max en Mark van de junior zwerfhike zijn al bijna bij hun subkamp als
we ze tegenkomen. De sfeer zit er nog goed
in, maar het blijkt al gauw dat het kamp voor
de heren toch niet helemaal lekker loopt.
Omdat ze per ongeluk de kaart verkeer hebben gelezen zijn de heren nog geen posten
tegengekomen en nu gaan ze rechtstreeks
terug naar het subkamp. Tot overmaat van
ramp is Mark ook zijn jas kwijtgeraakt. Hij
had hem om zijn middel gebonden en niet
gemerkt dat hij is gevallen. Waar de jongens
zich heel erg op verheugen is vanavond. Ze
kunnen gaan dan lekker rookworst eten.

Zondag
Tent gejat!

Joris en Kjell uit Oosterbeek staan op zaterdagmiddag tweede in het klassement van
de junior zwerfhike en konden niet wachten om dit met ons te delen. Op navraag
blijkt dat winnen niet het enige is wat de
jongens interessant vinden. Gezelligheid
is natuurlijk ook erg belangrijk. Dat de heren het goed voor elkaar hebben werd ons
wel duidelijk toen ze ons vertelden dat iemand gisteren probeerde hun tent te jatten. Ze vinden het niet netjes om diegene
met naam in de krant te noemen, maar hij
heet Hille. Na een klein gevecht is het gelukkig gelukt om de tent te verdedigen.

Verdwaald

Marieke (uit Arnhem) en Britt (uit Beilen)
doen dit jaar mee met de beginnershike. De
dames zijn vanmiddag heel lang verdwaald
geweest. Omdat ze niet bekend waren in
dat stukje bos vonden ze dat best wel eng.
De beginnershike bevalt heel goed, maar de
dames vinden het wel jammer dat ze zoveel
moeten eten. Desondanks willen ze volgend
jaar mee gaan doen met het kokkamp..
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Maandag
EHBO

Toen onze reporters langs Brownsea Camp
liepen zagen we dat Kasper bezig was Hanne in de stabiele zijligging te leggen. Hier
wilden we meer van weten en we liepen
naar ze toe. We kregen te horen dat ze bezig
waren met een EHBO cursus, die ze nodig
hebben om het Brown Sea insigne te halen.
Voor deze cursus moesten ze onder andere
de vijf stappen en de driehoek van het leven
kennen. De driehoek van het leven bestaat
uit: ademhaling, hartslag en bewustzijn..

Brownsea Island

Als je de lijst met kampen in Dwingeloo ziet,
dan kan je je bij de meeste kampen wel een
voorstelling maken. Bij de meeste mensen
is de naam Brownsea camp echter onbekend. Waar komt die naam toch vandaan?
De naam Brownsea camp heeft veel te maken met de oprichting van scouting. Scouting is in 1907 opgericht door de Britse militair Robert Baden-Powell. Om jongeren
kennis te laten maken met de kunst van het
verkennen schreef hij een klein zakboekje
(je weet wel, die kwik, kwek en kwak ook
gebruiken). Toen hij merkte hoe populair
dit boekje was, besloot hij een kamp te organiseren om jongeren spelenderwijs de
kunst van het verkennen te leren. Met 21
jongens trok Baden-Powell in de zomer van
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1907 naar het eiland Brownsea. Brownsea Island
is een klein eilandje in het zuiden van Engeland,
waar zelfs nu nog regelmatig scouts komen om
primitief te kamperen. Vernoemd naar dat allereerste kamp, kun je nu al jarenlang meedoen met
het Brownsea camp in Dwingeloo. Als je voor dit
kamp kiest ga je slapen in je zelfgemaakte tent,
hiken met je zelfgemaakte rugzak, leren sluipen,
hutten bouwen en je krijgt zelfs een EHBO cursus.

Maandag
Slakkengang

Rustig wandelend door het bos zagen we
ineens een groep kinderen op de grond
liggen. Dit trok uiteraard onze aandacht
en daarom stelden we de leiding die erbij
stond een aantal vragen. De kinderen op de
grond zijn deelnemers van het Brownsea
camp. Ze zijn bezig met hun sluipexamen
en doel is om een ree te besluipen. Hierbij gaat het niet om de snelheid waarmee
ze dat doen, maar om het stil zijn. Het stil
zijn is zo belangrijk dat de kinderen ontzettend langzaam sluipen. Ze doen over een afstand van 30 meter ongeveer 20 minuten.
De kunst der sluipen kan uitgevoerd worden
op zes verschillende manieren. Zo is er de
verkennersgang, apengang, ganzengang,
kattengang, tijgergang en robbengang. Elk
van dienen de kinderen te beheersen om de
felbegeerde Brownsea badge te verdienen.

Brandmerken

Bij het kokkamp word de hele dag met vuur
gewerkt. Dit is natuurlijk niet zonder risico’s. Als je niet goed uitkijkt is een ongeluk
zo gebeurd. Maarten en Joël hebben dit letterlijk aan den lijve ondervonden. Toen ze
even niet goed opletten hadden ze ineens
een brandmerk op hun arm door de tak van
Stijn. De jongens denken dat Stijn dit met opzet heeft gedaan, maar hijzelf ontkent dat.
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Culinaire hoogstandjes

Zoals elke dag, werd er ook op de maandag weer flink gebakken, gekookt en gebraden bij het kokkamp. Vandaag waren de
deelnemers in zes verschillende groepen
ingedeeld. Verdeeld over de dag mochten ze om de beurt cupcakes, hotdogs
en omeletten maken. Voor de cupcakes
werd de primitieve houtoven gebruikt en
de broodjes voor de hotdogs werden met
stokken boven het kampvuur gemaakt. Gisteravond stond zelfgemaakte macaroni op
het menu. Dat ging niet helemaal goed,
want de macaroni was veel te zout en hard.
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Keuken!
Keuken enzo...

Op de zondagavond kwamen drie dames van de Triantastam langs om gezellig met ons een
drankje te doen. Zoals het een echte vrouw betaamt, komen op zo’n moment natuurlijk ook
verhalen los. Als echte reporter zat ik met pen en papier in de aanslag om deze verhalen te noteren…
Zoals elk team, heeft ook de Triantastam tradities. Een van die tradities is om het de coördinatoren zo moeilijk mogelijk te maken. De coö’s worden op alle mogelijke manieren gedwarsboomd.
Omdat de co-o’s hier zelf wel een beetje klaar mee zijn, hebben ze bedacht om dit jaar iedereen
die hen dwarsboomt terug te pakken. Het eerste slachtoffer willen ze graag nog even anoniem
houden, maar het is iemand van 22 jaar met een bril en brandwond in zijn nek *is het Patrick?
Nee niet Patrick!* Deze anonieme jongeman is sinds vrijdag zijn jas “kwijtgeraakt”. Gelukkig
hebben de coö’s hem “gevonden” en netjes ingeleverd bij het C-team als gevonden voorwerp.
Dit echter onder de voorwaarde dat Patrick bij het ophalen eerst een liedje moet zingen. Bij
voorkeur gebeurd dit maandag tijdens de sluiting.
Wie nu denkt dat de coö’s gemeen zijn heeft het echter mis. De medewerkers die wel goed naar
ze luisteren worden namelijk beloond! Voor deze brave medewerkers is er namelijk een super
speciaal pasen pretpakket samengesteld. Dit is zo’n bijzonder pakket, dat het EHBO team en de
AVD er ook een aantal heeft besteld. De prijs die het EHBO team hiervoor betaald is echter nog
niet vastgelegd en dat komt de Triantastam wel heel goed uit.
Met een wat serieuzere noot wil de Triantastam ook nog graag een aantal mensen bedanken.
de Triantastam is ontzettend blij met de TOAM, die de moeite heeft genomen om de tent voor
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