Verslag van Bijeengeraapt Zootje
Ten tijde van schrijven van dit verslag (14 november 2011), lijkt het of Wilgenwaerd,
als eerste team, twee keer achter elkaar weet te winnen. Deze keer met overmacht.
Kwamen we vorig jaar 11 minuten te kort, nu is het verschil 2 uur en 1 minuut.
Verschil met de nummer 2 zelfs bijna een half uur. Nu zijn wij deze keer wel redelijk
verkeerd gelopen (schade zo’n uur), maar dan nog zou er een uur verschil zijn. Erg
knap hoor en van hart met de overwinning.
[edit] Voordat ik met het eigenlijke verslag verder ga, wil ik toch eerst even een
kritische noot plaatsen. Wie dit allemaal leest weet ik niet, maar bij de start staat
duidelijk aangegeven dat je rommel even bij je houdt en dat bij een volgende post
even afgeeft. Iets per ongeluk verliezen kan uiteraard, maar het is ons opgevallen dat
er onderweg toch wel heel veel flesjes, blikjes, plastic-zakjes en snoep papiertjes
blijven liggen op de route. Aangezien wij groep 83 waren kunnen de eerste 82
groepen zich dat aanrekenen. Help de organisatie een beetje en zorg ervoor dat zo’n
evenement niet alleen voor de natuur leuk blijft, maar ook voor hun [einde edit]
Maar goed, mijn/ons verslag:
Een looptijd van 7 uur 36 en slechts 1 letter verkeerd, dat is op zich wel een
prestatie. Uiteindelijk zijn we 12e op de avond, niet eens zo heel slecht. Waar is het
dan mis gegaan?
Niet bij ons galgenmaal. Wederom heerlijk gegeten bij onze kok Arjan. Deze keer
een gigantische schaal lasagne, goed gevuld met knoflook. Altijd goed voor de
teambuilding om even samen te eten. We starten pas om 21:28, alle tijd dus. Bijna
waren we aan de start gekomen met het echte originele team: ik, Hille, Hotze, Arjen,
Arjan en Hans Henk (welkom Henkie, na enkele jaren van afwezigheid, ik hoop dat
het je weer is bevallen), echter Arjen was pril voor de 3e keer vader geworden, dus
had een goede reden om verstek te laten gaan. Bij de startlocatie aangekomen, weer
de gebruikelijke hoeveelheid info: borden, PC-route, video-route, de notenkraker
(leuk gevonden hoor). We hadden alle info en meldden ons ietwat verlaat bij de tafel.
Net buiten de deur werden we al voorbij gestoomd door groep 84 5 minuten
‘schade’ dus. Na de kaarsjes kwam de levenslijn. Wederom zo’n 5 minuten
vertraging, want Hille kwam erachter dat je toch echt wel langs het touw moest lopen.
Een meter naast het touw, leverde een natte broek op tot zowat z’n kruis.
Na ‘Bravo – India – Julliet’ mochten we oversteken en kregen we onze boekjes en
konden we de noten kraken, wel lastig zo op de mistige avond hoor. Na
knipperlichtjes en leds, door een stukje bos, vervolgens wat kentekenplaatjes en
Europese logo’s. Na de post de pompeblêden volgen. Het kleintje doorsteek was
geen probleem. Kleine probleempjes bij de kruispuntenroute, niet veel, maar toch
zo’n 10 minuten. Ook de klokkenroute was lastig, bij dat AM / PM gedoe, heb je de
kop toch wel nodig. De grote striproute leverde geen problemen op. Na de abstracte
route volgde de Romeinse maantjesroute die omgekeerd moest worden. Aan het
eind hoorden we de Wielewaal al naar ons roepen. Vervolgens een stukje bos en de
PC-route. De Oleaat is een makkie, zo ook de hartjes en de kleine stukjes kentekens.
Vervolgens de gulden middenweg. Vanwege de mist was hier een extra aanwijzing
opgehangen, wij waren wat later op de avond hier en hadden het idee dat de mist al
wat was opgelost, maar het verbaasd me niks dat er door de mist weinig tot niets

zichtbaar was. Na wat rekenwerk, vervolgden we onze weg en vonden het
gevraagde knipperledje.
Om wat in de Kerststemming te komen, mochten we linten en Kerstballen zoeken in
een stukje bos. Wij moesten de zilveren Kerstlinten volgen. Geintje van de
organisatie, gouden ballen met zilveren linten en andersom. Gelukkig volgden wij de
juiste (zilveren linten), maar het kan maar zo dat je hier ingestonken bent. Via wat
kompaskoersen een lastige flippo-route. Lastig omdat de route omgedraaid moest
worden en ook lastig door de opmerking ‘na 80 m’ Moest dit voor of na de flippo
worden toegepast? Wat ook niet in ons voordeel was, was het feit dat we een andere
groep bijna inhaalden, dus meer gefocust op hun dan op de route. Zij waren wellicht
ook gefocust op ons, want we maakten beide dezelfde fout. Pas na een dik half uur
kwamen we erachter dat we eerst de flippo moesten doen en toen pas 80 meter en
niet na 80 meter linksaf, tenminste, toen vonden we de conserven. Toen we dat dus
gefrustreerd hadden uitgevogeld, vonden we gelukkig wel een letter, dus al dat
gezoek was niet voor niks geweest. De conserven waren redelijk te doen, al was er
nog wel een lastige wateroversteek, een balk was nergens te vinden, wel enkele
omgevallen bomen waarover al menig groepje gepasseerd was, gezien de modder
op de stam. De coördinaten waren eenvoudig te vinden. Op het eindpunt stond een
bordje met de volgorde van de gehusselde route.
Vervolgens was het goed vertoeven in de Saloon. Al moet ik zeggen dat het lopen
mij steeds moeizamer ging (‘je wordt ouder pa!’). Na choco en een appel gingen we
verder. Via de letters VIERSPRONG kwamen we op een viersprong alwaar de
weerstandjes toegepast moesten worden die op de infoborden vermeld stonden. Het
kleine Oleaatje was weer goed te doen. Onze tv-kijkers hadden de videoroute goed
bekeken, zodat ook deze geen probleem was. De pesterige route leek even fout te
gaan, maar we vonden op tijd de juiste kaart. Het doolhof hadden we in de Saloon al
opgelost en ook dat was als striproute goed te doen. Na de voorrangswegen,
wederom een Oleaatje. De groene deksels zijn op een enkele na (toch wat lastig te
zien in het donker), goed te vinden, maar dat kwam ook omdat we met 2 groepen
samen zochten en 2 (groepen) zien meer dan één. Via de rode reflectoren komen we
weer vlak bij de finish en met nog een klein stukje te gaan komen we circa 05:00 uur
binnen. HET ZIT ER WEER OP !!!
Rest ons wederom om de organisatie te bedanken voor deze mooie, toch wel iets
zware en iets lastige wampex. Een echte wampex dus met lastige stukken, met
mooie oversteken en leuke instinkers.
Namens Bijeengeraapt Zootje,
René Nouta.

