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Van de redactie
Door: de redactie

Wanneer we vanuit de vuur-
toren aan de Moesstraat 

naar buiten kijken, zien we het 
een en ander gebeuren met onze 
vrienden de bomen. Met veel 
voorzichtigheid komen her en der 
groene knopjes om de hoek kijken 
en zingen de pasgeboren pimpel-
mezen hun prille lieden. Wanneer 
deze heugelijke periode weer een 
feit is, is het ook voor de redactie 
van De Nieuwsbrief weer tijd om 
vruchtbaar werk af te leveren.

Dit is echter alleen mogelijk, net als 
bij al het andere dat een geslaagt 
einde heeft, wanneer iedereen 
zijn steentje bijdraagt aan het ge-
heel. Met een gevoel van leegte 
en eenzaamheid werd de voltal-
lige radactie vervuld. Slechts één 
bouwsteen pronkte bovenaan in 
ons postvak-in als ‘nieuw’. Kreten 
als ‘kleurplaten’, ‘veel foto’s’ en 
‘sjoemelen met uitlijnen’ passe-
ren de reveu. Toch kon er, na het 
verstrijken van ettelijke uiterlijke 
inlever data, een samentrekking 
van de musculus zygomaticus 
major waar worden genomen 
bij een van de aanwezigen. Deze 
glimlach werd al snel beaamd 
door de rest van het gezelschap en 
kon er weer noeste arbeid worden 

verricht in huize Goedvolk-Den Daas.
Om terug te lezen dat onze Stam we-
derom een geweldige sportprestatie 
heeft weten neer te zetten en er vele 
stoere mannen van de JPG de bittere 
koude aan het einde van de veertig da-
gen hebben getrotseerd, doet ons een 
grote deugd. Een goed stuk kopij heren!

Wij wensen jullie veel leesplezier en ook 
een goede komende periode met veel 
scouting activiteiten in het verschiet. 
Een stevige linker namens De Redactie.

Vind jij de nieuwsbrief nieuwe stijl ook zo 

tof? Of mis je iets? Vind je dat er nog iets 

verbeterd kan worden? Mail je reactie naar:

denieuwsbrief@gmail.com
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Van de voorzitter
Door: dhr. Fokkens

In de vorige nieuwsbrief heb ik reeds 
aangegeven dat het waarschijnlijk 

mijn laatste stukje zou zijn. Zoals u 
inmiddels wel heeft begrepen, om-
dat ik nu toch weer aan het schrijven 
ben geslagen, is dit niet het geval.

Dit wordt mijn laatste stuk. Door 
omstandigheden heeft er een uitstel 
van de overdracht van het voorzit-
terschap plaatsgevonden. Toch kan 
ik u melden dat met enige zekerheid 
zaterdag 4 april de voorzittersha-
mer overdragen zal worden. Dan zal 
de groepsraad zich uitspreken over 
de voordracht die ik gedaan heb.  
Omdat de kandidaat voorzitter een 
lange staat van dienst heeft binnen 
onze groep, ga ik er vanuit dat hij 
deze begeerde functie zal krijgen. 

Ik wil wel graag kwijt in dit stuk dat 
ik alle jaren als voorzitter met veel 
plezier mijn functie heb uitgevoerd. 
Dit komt niet omdat de functie veel 
voordelen met zich meebrengt of 
omdat het mij lekker van de straat 
houdt,  maar om de volgende reden….

Ik heb al mijn jaren als voorzitter 
goed kunnen functioneren en met 
veel plezier gedaan omdat de Jo-

hannes Post Groep een geweldige 
groep is waar je vriendschappen 
voor jaren opbouwt. Een plek waar 
mensen zichzelf kunnen zijn en 
waar acceptatie een groot begrip is.

Maar bovenal heb ik mogen wer-
ken met mensen die bevlogen, kun-
dig en bovenal met veel plezier hun 
taak uitvoeren. Dat maakte mijn 
functie tot een geweldige “job”. 

Dus ik zou hier ook willen zeggen dat 
alle eventuele ‘onvolkomenheden’ 
mij zijn aan te rekenen, maar dat het 
geweldig functioneren van de groep 
en het plezier welke ik heb ondervon-
den aan het voorzitter zijn, geheel 
zijn toe te schrijven aan het leiding-
team van de Johannes Post Groep.

Daarom wil ik ook eenieder die samen 
met mij deze tijd heeft doorgebracht 
bedanken voor hun inzet en plezier.

En om in scouting termen te blijven… 
Eenieder wens ik een prettig spoor 
toe en ik hoop jullie allemaal we-
derom te treffen aan de Houtlaan.

“Ik wens eenieder een prettig spoor...”
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Hordenieuws
Door: Bagheera

De welpen hebben de afgelopen 
maanden weer een heleboel 

leuks beleefd. Om jullie niet te ver-
velen met ellenlange verhalen die al-
leen voor de “insiders” interessant zijn, 
vertel ik jullie over het OuZo kamp.

Het OuZo kamp ook wel bekend 
als Ouder Zoon kamp, is een jaar-
lijks terugkerend evenement. 
De bedoeling van dit weekend 
kamp is om ouders te laten proe-
ven van de wekelijkse activitei-
ten van hun zonen bij de scouting.  

Vrijdag avond kwamen alle ou-
ders en kinderen met fiets aan op 
het gebouw. Als rustige start dron-
ken we ranja en de ouders koffie 
en thee. Na een half uur was iedere 
welp super druk en misselijk van 
de mega hoeveelheden paasei-
tjes die ze hadden verslonden. Om 
even de namen goed in de hoofden 
te stampen deden we enkele ken-
nismakingsspelletjes. Nadat iedere 
broek zwartdoorlopen was van alle 
kranteninkt gingen we op de fiets. 
Om de tocht soepel te laten verlo-
pen, hadden we de groep in vieren 
gedeeld. Ieder groepje kreeg een 
camera mee en had als opdracht 

om Foto’s te maken van verschil-
lende gebouwen/objecten. Onder 
andere de Kolk, Hertenkamp en 
een Albert Heijn logo waren model. 
Na deze barre tocht konden we nog 
even genieten van een lekkere mok 
ranja of bak koffie op het gebouw.  

Terwijl de welpen alvast hun tan-
den poetsten om te gaan slapen, 
gingen de ouders zich voorbereiden 
op de avond. Om het artistieke ni-
veau van de ouders wat op te krik-
ken hebben we enkele Lama spelen 
gedaan. Na vreselijke varkenshok 
moorden te hebben opgelost gin-
gen we over op een muziekquiz, 
de ouders bleken veel kennis te 
hebben over muziek uit de seven-
tees en eightees. Na de muziekquiz 
gingen verschillende ouders naar 
bed en hebben enkele nog tot in de 
late uurtjes gekletst(de volgende 
morgen hebben ze dit gemerkt;)). 

De volgende dag hebben we gezellig 
ontbeten en zijn vervolgens begonnen 
met 2 bouwplannen voor een blijde. 
De kinderen en de ouders hadden 
prachtige bouwtekeningen en ze be-
gonnen dus ook al gauw met mate-
riaal verslepen richting het grasveld. 

“Het ‘blijde’ ouzokamp...”



 7

Na uren bouwen, knutselen en 
verbeteren, stonden er 2 prachtige 
werkende blijdes. Records werden 
overtroffen en het schijnt dat de 
bal gericht werd op enkele lastige 
buren, helaas waren de blijdes 
niet zo effectief dat ze hier ver-
lichting hebben kunnen brengen. 

Na de blijdes te hebben afge-
broken zijn we gaan lunchen. 
Na de lunch hebben we ge-
speeld in het bos, onder andere 
kruispunt beren (met kleer-
scheuren voor Bagheera) en 
tonnenroof kwamen aan bod.  

Het was een superleuk kamp en ik 
wil alle kinderen en ouders bedan-
ken voor het gezellige weekend. 

Een stevige linkerhand, Bagheera
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Het juiste adres voor: 

*Lekker vlees en fijne vleeswaren 
*Kant en klare maaltijden (dagvers) 
*Royaal belegde broodjes en snacks 
*Hapjesschalen & saladeschotels 
*Uitgebreid assortiment tapas 
*Gourmet, steengril of fondueschalen 
*Compleet verzorgde barbecueparty’s en buffetten 
*Kerst- en Relatiegeschenken 
*Lunch verzorging bedrijven. 

Ons bedrijf is HACCP gecertificeerd.

Wij verkopen de lekkerste spareribs van
Noord-Nederland

Gevestigd in:
Warenhuis Vanderveen 
Koopmansplein 16 
9401 EL Assen 

 0592-310078 fax 0592-310078 
www.slagerjanmager.nl
email : v.o.f.mager@planet.nl 

DE LEKKERSTE EETWINKEL VAN NOORD-NEDERLAND 
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Een scouting  insigne op je 
rug!!!!? Mag dat? De do’s en 

don’ts over je scouting blouse.  

Bij Scouting dragen we een uni-
form, om aan te geven dat we bij 
dezelfde vereniging zitten, als “vi-
sitekaartje” om te laten zien wie 
en wat je bent binnen Scouting, en 
als handig speelpak, zodat je niet 
je nieuwste kleren aan hoeft als je 
het bos in gaat. De kleuren van de 
scouting blouse geven aan bij welke 
speltak je hoort. De welpen heb-
ben een groene blouse, de verken-
ners en stam een beige, en officieel 
hebben de rowans een rode blouse. 
Maar voor het gemak hebben de 
rowans van de JPG stiekem toch 
een beige blouse. Alleen de voorzit-
ter en secretaris van de rowans heb-
ben een half om half blouse om zo 
aan te geven van ze toch ook echt 
wel een rowangroep zijn. Naast de 
landscouts zijn er ook nog andere 
scout die weer een speciale kleur 
blouse hebben. Waterscouts heb-
ben een blauwe blouse, en lucht-
scouts hebben een grijze blouse.

Op je blouse zitten een aantal insig-
nes. Een paar hier van heb je gekre-

Joop van der Knoop
Door: Joop

“Een scouting insigne op je rug!!!!?”

gen toen je werd geïnstalleerd, en 
heel misschien heb je nog wel een 
paar extra insignes die je gekregen 
hebt als aandenken van een scou-
tingkamp bijvoorbeeld. Om te zor-
gen dat elke scouting blouse er on-
geveer hetzelfde uit ziet, zijn er een 
aantal regels opgeteld waarmee de 
juiste plek voor je insignes is vastge-
steld. Voor de juiste plek van de in-
signes, kun je op het plaatje kijken. 

Hier zijn de belangrijkste moge-
lijkheden en regels voor je insignes:

* Op de rechterborstzak het 
installatieteken van Scouting 
Nederland (de lelie en het kla-
verblad). Hieraan kun je zien 
dat iemand geïnstalleerd is.

 * Boven de rechterborstzak 
is ruimte voor onderscheidingen, 
bijvoorbeeld een waarderingste-
ken van Scouting Nederland of 
de Zilveren Erwtenman van de 
regio. Verder komen daar tijde-
lijke kampbadges, bijvoorbeeld de 
Jamboreebadge tijdens de Jam-
boree. Na zo’n kamp verschuift de 
badge evt. naar de rechtermouw.
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* Op de linkerborstzak zit 
het speltakteken. Dit is voor elke 
speltak anders en je kunt er dus 
aan zien of iemand scout, ex-
plorer, pivo, kabouter of welp 
is (of leiding van die speltak).

* Boven de linkerborstzak komt 
het nederlandse vlaggetje (als je 
met scouting naar het buitenland 
gaat) en evt. een europees vlag-
getje, zodat men in het buitenland 
kan zien waar je vandaan komt. 
Ook horen hier je bevoegdheidsin-
signes van EHBO cursus, kamptrai-
ning, en natuurlijk de insigne van 
de vreselijk zware  Hopmancursus.

* Op de linkermouw het naam-
bandje van de groep en evt. ook 
van de speltaknaam. Hier kun 
je lezen bij welke groep iemand 
zit. Verder zit aan de rechter-
kant het subgroepteken (nest-
driehoek, of eventueel patrouille 
insigne). Daar onder hoort ook 
het regio teken. Zo kan ieder-
een zien van welke regio je bent.

* Op de rechtermouw komen 
de vaardigheidsinsignes, die ver-
diend hebt met speciale opdrach-
ten of projecten (bijv. EHBO, kok, 
trapper, Hakbewijs, etc.). Hier is 
ook ruimte voor naambandjes van 
kampen, of andere leuke badges 
die je gekocht hebt bijvoorbeeld.

Eigelijk geldt de regel dat je naam-
bandjes en insignes van kampen 
maar 1 jaar mag laten zitten. Maar 
gelukkig geld ook de regel “zorg 
dat je uniform klopt met die afspra-
ken die je eigen groep hanteert”. 

Dus bij de JPG mag je gelukkig 
je leuke insignes, en insignes met 
een goede herinnering zo lang la-
ten zitten als je zelf wilt. Zolang 
hij maar wel op de goede plek zit!

Mark van de Verkenners heeft 

zijn insignes op de goede plek!
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Troeppraat
Door: Maarten Blankenspoor

Hoi allemaal! ik heb mee-
gedaan aan de HIT! julie 

ook? nou het was hartstikke tof!
Ik deed mee aan de zwerfhike. 
lang verhaal: eerst zou ik met fije 
de triat hike doen maar dat ging 
helaas niet door omdat ik te jong 
was... toen hadden we afgesproken 
dat we het trappers kamp gingen 
doen dat ging ook niet door om-
dat er een sterf geval in de leiding 
was! toen (en we hadden onze tas 
al ingepakt) gingen we de happy 
hike doen... ging ook niet door.
fije werd de zaterdag dat we naar 
HIT zouden gaan ziek...dus na 
heel veel gebel met joost,henkjan 
en thimo kon ik nog snel met de 
zwerfhike mee samen met henk-
jan en thimo... dat was super chill!
toen we op het label terein dwin-
geloo kwamen ontmoette ik 
henkjan en thimo bij de ver-
zamelplaats van de zwerfhike.
daar werden onze tassen gewo-
gen; mijn tas was 14 kilo,  net niet 
zwaar genoeg (gullukkig). ik 
hoorde dat er een meisje mee was 
die een tas van 20 kilo had (!)
toen gingen we openen.  ik zag 
niet veel omdat er heel veel men-
sen voor stonden! grrr! toen gingen 
we terug naar onze tassen en kre-
gen we de kaart zodat we kon-

den vertrekken. het sneeuwde en 
hagelde onderweg dat het lopen 
niet erg comfortabel maakte. we 
ontmoetten een ander koppel (da-
mien en jurre) waar we de hele 
hike verder mee hebben gelopen.
ongeveer op de helft haalde henk-
jan een klik-aansteker uit zijn rug-
zak die we helemaal hadden op-
gevoerd tot hij kapot ging... toen 
we bijna bij het kamp terein wa-
ren kwamen we langs een snack-
bar (chil!!!) daar kochten we bijna 
allemaal wat (aleen damien en 
ik...) toen gingen we verder en 
kwamen (aardig) op tijd aan.
we gingen onze tent opzetten maar 
het was ijsenijskoud.  onze vingers 
waren bevroren (enzo) dus duurde 
hat best lang om de tent op te zet-
ten we waren een beetje jaloers op 
jurre en damien dat zij een ongelo-
felijk makkelijk opzetbare tent had-
den! toen gingen we koken dat ging 
ontzettent (...)! maar het resultaat 
viel opzich best mee. we hadden 
namelijk knakworst en witte bol-
letjes. thimo (je ben geweldig) had 
curry en mayo mee! toen moesten 
we naar een blokhut om naar een 
gast met een gitaar te luisteren en 
hij zong erbij... toen we net wilden 
gaan slapen hoorden we dat vincent 
en lennard (eindelijk!) waren aan-
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gekomen en we moesten nauur-
lijk weer mee helpen de tent op 
te zetten... in het donker(!!!) toen 
gingen we eindelijk slapen! we 
werden de volgende morgen best 
vroeg wakker omdat we (be-
halve thimo die zo verstandig 
was om een GOEDE slaapzak 
mee te nemen) ijs koude voe-
ten hadden, heel (...)! geloof me.
toen gingen we weer lopen. al-
weer met die rare damien en 
jurre! onder weg kocht ik  ‘n 
IJSJE! toen we allemaal(alleen ik 
natuurlijk weer!) blaren kregen 
moesten we wel (nog)langzamer 
lopen. toen we na veel gezeur om 
pauzes van thimo eindelijk aan 
kwamen zetten we onze tent op 
en gingen (jaja dat mag niet) in 
de tent koken omdat het zo hard 
regende. toen het klaar was-en 
het smaakte verrot-hoorden we 
dat we ook gewoon in een grote 
tent van de leiding waar je ge-
woon kon staan(!) konden ko-
ken. maarja toen was het eten 
toch al mislukt... toen gingen we 
slapen met de tip al je kleren 
in je slaapzak aan het voeten-
einde te stoppen tegen bevro-
ren voeten. de volgende morgen 
werden we wakker door het 
geschreeuw van een of andere 
gek (jurre) dat er sneeuw lag.
we keken naar buiten en ja 
hoor.... wel 5 centimeter sneeuw! 
toen we beter keken zagen we 

dat kinderen bezig waren 2 hele grote 
sneeuwballen te maken en voor de 
ingang van een tent aan het leggen 
waren. toen ontbeten we en natuurlijk 
was er  een sneeuw gevecht. we gooi-
den (vet lullig... ik dus niet) allemaal 
sneeuwballen in een openstaande 
tent! toen ik mijn blaren lek had la-
ten prikken door de E.H.B.O konden 
we gaan en wandelden we terug naar 
dwingeloo waar we ons toch nog 3 uur 
moesten vervelen omdat de leiding 
er nog niet was. toen gingen we ein-
delijk eten en sluiten. gelukkig deed 
ik niet mee aan twister ahum ahum.

Helaas hebben we geen foto van 
Maarten in actie. Veel scouts gin-
gen op de twistermat bij de sluiting. 
Onder: Hikers rondom Dwingeloo.
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ALLE FIETSREPARATIES MEESTAL BINNEN 24.00 UUR KLAAR!

Routebeschrijving: www.grootjans.com e-mail: info@grootjans.com

Bewaakte fietsenstalling

Altijd meer dan 80 2 hands
fietsen op voorraad

OV-fiets

e

Station Assen, Stationsplein 1, 31 04 24

Grote voorraad fietsonderdelen

Fietskleding en -accessoires

Uitleverpunt voor nieuwe fietsen

Winkel Marsdijk, Kleuvenstee 116, 40 83 35

Grootste showroom van Assen, met
fietsen van bekende merken

Stadsfietsen, tourfietsen, kinderfietsen
en elektrische fietsen

Nieuwste collectie ATB fietsen

Showroom Marsdijk, Ketellapperstraat 4, 37 13 11
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Rowanrumoer!
Door: Peter Smallenbroek

“HIT me: Het was een geslaagde HIT!”

Dit jaar gingen we maar met 
z’n 5e op HIT. Namelijk 

Laurens,  Colin, Jonno, Rinnert, en 
Peter. Uiteraard deden we mee 
aan de Vrije Zwerfhike dit is een 
heel leuk onderdeel omdat je 
zelf je slaapplek moet zoeken en 
zelf bepaald waar je heen hiked.  

Om 14:00 was de opening waar-
bij alle onderdelen zich verzamel-
den en er van elk onderdeel een 
yell werd geschreeuwd.. nou ja 
bijna elk onderdeel. Na de Ope-
ning konden we meteen vertrek-
ken. Uiteraard hadden we onze 
lange barre reis goed voorbereid. 
Zwaar bepakt met tas en goeie 
hike schoenen aan gingen we op 
weg. Na ongeveer 400 meter lo-
pen vonden we dat het wel eens 
tijd werd om een rust pauze te 
nemen en even op adem te ko-
men. Na een pauze van ongeveer 
10 minuten gingen we snel weer 
op weg om onze reis te vervolgen. 
Na nog ongeveer 1 kilometer te 
hebben gelopen vonden we een 
mooi boerderijtje waar wij dach-
ten dat we wel konden slapen. 
De heer dekker die hier woonde 
was net aan het houthakken en 

wij vroegen of hij ons misschien een 
slaapplek kon bieden in op een hooi-
zolder of in een schuurtje of iets der-
gelijks. Dit werd uiteindelijk het 2e. 

Nadat we onze spullen daar hadden 
gedumpt zijn we eerst maar even 
naar de C1000 in Dwingeloo gelopen 
om hier wat proviand in te slaan voor 
de avonden.     Uiteraard moesten we 
die avond ook nog eten, hier moesten 
we zelf voor zorgen dus werd dit maar 
’t Hofje van Dwingeloo. Uiteindelijk 
weer terug op de boerderij moesten 
we onze coördinaten nog door ge-
ven en een aantal gegevens van onze 
gastheer zodat de mensen van de vrij-
ezwerf hike ons ontbijt konden bren-
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gen voor de volgende dag. Toen ze 
dit uiteindelijk kwamen brengen 
zaten wij lekker warm binnen bij 
ons gast gezin aan een kopje kof-
fie/thee en een dikke gevulde koek. 
Na een vriendelijk bedankje voor 
de goede zorgen zijn we nog even 
wat gaan drinken in het schuur-
tje om vervolgens naar Skopje te 
gaan. Deze avond was zeer gezellig. 

De volgende ochtend werden we al 
vroeg wakker door de radio die een 
zeker persoon had aangezet. Na 
deze uit te hebben gezet konden 
we nog een paar uurtjes slapen om 
vervolgens weer wakker te worden 
gemaakt met de boodschap dat het 
ontbijt klaar stond. Na een heer-
lijk ontbijt gingen we op weg naar 
Diever, het was deze zondag mooi 
weer en er was kermis in Diever.

Perfecte ingrediënten voor een ge-
slaagde dag. Na op de kermis uit-
gekeken te zijn liepen we terug 
naar Dwingeloo om daar vervol-
gens te gaan eten bij ’t Hofje waar 
iedereen zich genoeg deed aan 
stoofpotjes, boerenkool met spek of 
gewoon een lekker broodje ham-
burger met friet. ’s Avonds hebben 
we nog een beetje muziek geluisterd 
in het schuurtje en gezellig gepraat. 

De volgende ochtend vroeg scheen 
de zon niet.. het sneeuwde. Tijd om 
een sneeuwpop te maken dus. Hij 

was uiteindelijk prachtig. Maar toen 
werd het ook alweer tijd om het 
schuurtje op te ruimen en bedankt 
te zeggen tegen ons gast gezin. Na 
een bittere barre reis terug naar 
het labelterrein konden we nog 
een broodje hamburger halen en 
was het alweer tijd voor de sluiting.

Het was een geslaagde HIT!

Onderweg kwamen de jongens 

deze groep tegen.
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Stamgezwam
Door:  Driver & Roel (Chaukenstam)

“Cheerleaders & brave schoolpakjes!”

AvD invites YOU back to High-
school….@ the Promnighthike 

2008! Dit jaar het thema bij de 
Nachthike van de Anthonie van 
Diemenstam! Het jaarlijks terug-
kerende evenement trok ook dit 
jaar weer veel bekijks. In dit stukje 
leest u de ervaringen van een deel-
nemer en leest u of de organisatie 
ook dit jaar weer heeft genoten! 

November 2007: Rondom deze tijd 
vindt de eerste vergadering voor 
de Nachthike plaats. Deze eerste 
ontmoeting is vreselijk belangrijk, 
omdat het thema moet worden 
gekozen voor dit jaar…na een be-
hoorlijke brainstormsessie kwamen 
er uiteindelijk drie thema’s naar 
voren: ‘The Rednecks’, ‘Easy Rider’ 
(iets met motors), en ‘Highschool’. 
Aangezien niet ieder commissielid 
bij de eerste twee ideeën een dui-
delijke invulling kon geven, werd 
er al gauw gekozen voor het the-
ma ‘Highschool’. Redenen hiervoor: 
Cheerleaders & brave schoolpakjes. 
Het eerste wat in ons opkwamJ… 

We vliegen even van de eerste 
vergadering naar de avond voor 
de grote dag, vrijdag 22 februari. 

Op deze dag is de commissie na-
melijk druk in de weer met het 
regelen van de laatste dingen...te 
denken valt hier aan: thema aan-
kleding, boodschappen doen voor 
140 gasten, de laatste thema spul-
len bedenken en in elkaar knutse-
len en natuurlijk de puntjes op de 
i zetten voor de volgende dag… 

Na dat we allemaal keurig voor 
0.00 uur op bed lagen op de vrij-
dag, keek het vriendelijke zon-
netje ons weer vrolijk aan op de 
zaterdagochtend rondom een 
uurtje of negen. Op de één of an-
dere manier was de één sneller 
wakker te krijgen dan de ander…

Na een fantastisch ontbijt, konden 
we hard aan de slag rondom een 
uurtje of 11. Ondanks een vrolijke 
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uitnodiging voor een alternatief 
beginweekend, viel de opkomst 
van de actieve stamleden wat 
tegen…inclusief 4 man commis-
sie, waren er nog vijf man ex-
tra…volgend jaar beter?! Graag.

Aangezien we nooit klagen bij 
de stam, gingen we met het bo-
venstaande clubje hard aan de 
slag! 3-P snelde zich naar de ko-
pieerwinkel, voor onder andere, 
het kopiëren van alle routes, het 
samenstellen van routeboekjes, 
het kopiëren van allerlei kaarten 
en wat al nog niet meer…een be-
hoorlijk aantal uren later, kwam 
3-P moe maar voldaan, terug 
met een fraai pakket papier. 

Het grootste deel van de com-
missie ging zich bemoeien met de 
trappersbaan (de eerste post), die 
naast het gebouw in elkaar werd 
geknoopt. Aangezien er op de 
bovenverdieping van het gebouw 
niet zomaar 140 man kunnen 
staan, is enige verbouwing wel 
nodig…dit houd dan in: de meeste 
banken verwijderen, alle overbo-
dige meuk verplaatsen, de bar 
optimaal schoonmaken en bijvul-
len met glazen, nasserij en fusten.

Tegen het moment dat boven-
staande klusjes klaar waren, was 
het ondertussen alweer vijf uur, 
hoogste tijd voor een lekkere 

maaltijd en een kopje vla… Dit keer 
geen Olsen in de keuken met zijn over-
heerlijke nasi, maar 3-P met spinazie 
tjak á la crème. Goed binnen te houden! 
Ondertussen werd er rondom vijf uur 
op locatie nog even een leuke over-
steek over water in elkaar geknut-
seld door Miedema, Moarce en Be-
rend, snel en strak stukje werk heren! 

Om 19.00 uur kwamen onze eerste 
gasten voor de Nachthike binnen-
druppelen. Zij werden verwelkomt 
in het gebouw van de Anthonie van 
Diemenhighschool. De aangekondig-
de rondleiding ging direct van start, 
zodat rondom 19.15 uur de eerste 
Promnighthikers konden vertrekken. 

Door middel van een welkomstbrief 
van de Anthonie van Diemen High-
school belandden de eerste deelne-
mers bij de ontgroening voor het eerste 
jaar, de trappersbaan! Hoe het door 
de schooljaren heen verder verliep, 
wordt verteld door een Promnight-
hiker van de Chauken, Roel Wever: 
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In de trein begonnen wij aan 
onze eerste versnaperingen 
voor de bikkelharde tocht.

Eenmaal aangekomen op het 
treinstation in Assen hadden wij 
geen flauw idee waar het gebouw 
van de Anthonie van Diemenstam 
was, maar dankzij onze jaaaren-
lange ervaring met hikes lopen 
en uitermate goed richtingsge-
voel, kwamen wij uiteindelijk toch 
op plaats van bestemming aan. 

vinders niet echt voor gemaakt… 
Na de trappersbaan hebben wij 
onze route uitgestippeld onder 
het genot van een halve liter vla, 
want zo was onze tas ook weer 
wat lichter (gelukkig hadden ze 
nog wel toetjes in de kantine).

Helaas hadden wij onze route 
niet goed genoeg uitgestippeld, 
want post 2 hebben wij nooit be-
reikt… (Edit Rob: Post 2 was die 
fantastische wateroversteek, 
echt wat voor waterpadvinders 
zou je denken…maar helaas…) 

Nadat wij uuuuuurenlang hebben 
gepiekerd over van wat moeten wij 
hier nou mee, of waar moeten we 
heen, kwam de reddende engel ons 
tegemoet rijden: Peter Miedema! Ge-
lukkig was hij zo’n vriendelijk om ons 
de weg te wijzen naar Post 3, waar 
wij toen als mooi dicht bie woar’n.

Daar aangekomen stonden Si-
mon en David ons met smart 
op te wachten met een heeer-
lijk broodje hotdog (Echt Ameri-
kaans, echt Highschool)…wel jam-
mer dat we er niet twee mochten. 

Een kwartiertje later konden wij 
met een welgevulde dochterfles 
onze reis hervatten. Dit stuk van de 
route bestond uit een kompasroute. 
Naar ons idee ging dit best goed, 
tot op het einde van dit routedeel. 

Onder het genot van een lekker 
kopje koffie hebben onze tactie-
ken met onze klas besproken. We 
probeerden nog een kleine versna-
pering in de vorm van een tosti te 
confisqueren, maar helaas was de 
kantine nog gesloten (slecht geregeld)!

Om acht uur stonden onze leraren 
klaar voor de uitleg van de route 
en mochten wij beginnen met de 
ontgroening. Wel was het jam-
mer dat dit een trappersbaan was, 
want daar zijn wij als waterpad-
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‘Loop deze weg door totdat je 
bij de post komt’, echter was de 
post al opgeheven of zat er een 
fout in de route, wij kwamen 
namelijk uit bij een T-splitsing. 

Vervolgens hebben wij weer een 
tijdje staan piekeren en gewipwapt 
(bij de speeltuin bij het ziekenhuis) 
en is onze moederfles kapot geval-
len. Door dit incident waren wij ten 
einde raad en wisten wij het echt niet 
meer, zodoende hebben wij onze 
noodbrief wel open móeten trekken!

Hierdoor werd het ons allemaal 
duidelijk. Er stond een fout in de 
route (wel jammer zulk soort 
ding’n). Eenmaal aangekomen 
bij Post 4 werden we gezellig met 
z’n allen op de foto gezet, helaas 
ontbreekt van deze foto nog ie-
der spoor… (Edit Rob: Dennis?)

Alsof we nog niet genoeg vla in 
de pokkel hadden, kregen we bij 
deze post nóg twee extra toetjes! 
Aangezien Post 4 de laatste post 
was en onze tassen ook nog ge-
vuld waren met allerlei lekkere 
toetjes, moesten we nog flink ons 
best doen om alles op te krijgen. 

Eenmaal aangekomen op de 
Promnight, was het feest al in 
volle gang. Na gezellig gepraat, 
gedronken, gezongen en gela-
chen te hebben, was het wel weer 

Als Chauk mag ik wel zeggen, dat 
ik leuke schooljaren heb mee mogen 
maken en een spetterend feest heb 
gehad. Wel jammer dat er de vol-
gende ochtend geen ontbijtje op bed 
was verzorgd…Tip voor volgend jaar! 

Doei! Roel Chauk 

P.S. 26 april toetjesfeest op de Ja-
coba II!! Tot dan!

tijd om de slaapzak op te zoeken.
Voordat we dat deden, namen Johan 
en ik nog even een bezoekje aan de 
wc, daar aangekomen hebben we 
een AVD-er op heterdaad betrapt. De 
desbetreffende persoon vond het blijk-
baar nodig eigendommen van de An-
thonie van Diemen Highschool zich toe 
te eigenen. Maar goed dat de Chau-
ken er waren, anders was dit myste-
rie nooit opgelost (Edit Rob: niet alle 
verhalen berusten op de waarheid…)!

Wist je dat de AVD een nieuwe website 

heeft?! Kijk maar eens op: 

www.anthonievandiemenstam.nl
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AVD Sportwereld
Door:  Reporter Joost

“Even langs de Mac...?”

Op zondag 6 april vond in Sporthal 
De Spreng het uiterst spannende 

Regio Drenthe Volleybal Toernooi 
plaats. Het was een dag om bij te laten 
schrijven in de geschiedenisboeken. En 
we hadden daar iets om te verdedigen…

Na drie jaar in rij de eerste prijs in de 
wacht te hebben gesleept, zijn we in de 
bekerkast begonnen met het stofvrij 
maken van een definitieve plaats voor 
de tweede wisselbeker. Coach Kees 
had een betoverende strategie en wist 
met de kennis die hij heeft opgebouwd 
als speler in een team van Coach Blom 
de oppositie de domineren. Tijdens de 
voorrondes wist het team een grote 
schrik toe te brengen aan de fan-
club en het toegestroomde publiek. 
De eerste set in wat een gespeelde 
wedstrijd leek, eindigde in gelijkspel. 
Na een befaamde ‘oppepper’ in de 
rust van Coach Kees, heeft het team 
geen set meer durven te verliezen.

De spanning in de finale tussen JPG-
AVD en Scouting Vries was om te snij-
den. Het puntenaantal voor beide 
teams liep bijna gelijk op. Met een blik 
op gelijkspel werd tijdens de tweede 
set werkelijk alles uit de kast getrok-
ken om Vries treurend huiswaarts te 

laten keren. Ditmaal werd buiten de 
ogen van de oplettende fluiter zelfs 
een speler van de tegenpartij naar 
het ziekenhuis gespeeld. “We hadden 
geen keus, we moesten wel winnen,” 
aldus Coach Kees. “Maar het spel is 
dan ook geen biljart, maar volleybal.” 
Of Coach Kees nog langer doorgaat 
als trainer en coach van de JPG-AVD 
teams is onduidelijk. Coach kees wil 
namelijk ’stoppen op het hoogtepunt’.

De foto’s van het toernooi 
 staan online op het picasa-
web van de stam en de regio.

Wist je dat de AVD een nieuwe website 

heeft?! Kijk maar eens op: 

www.anthonievandiemenstam.nl
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Coach Sjees is blij met de prijs

Het wonderteam!
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Groencentrum

Showterrein:
Groot Assortiment
- Sierbestrating
- Afscheidingen
- Tuinelementen

Advies en uitvoering 

 

- tu
inontw

erp

 

- a
anleg

 

- o
nderhoud

 

- sierbestra
tin

g

Asserstraat 207
9486 TD Rhee (Assen)

Tel. 0592 - 341207
Mobielnr. 06 - 53537902




