
Wampex 2019 

In aanloop naar de Wampex hebben de Drentsche Bikkelaars veel lol gehad. Dit jaar is er niet veel 

samen gewandeld, maar wel veel via de app overlegd en de taken verdeeld. Jammer was dat van de 

7 potentiele loopsters er gedurende het jaar steeds meer afvielen en we uiteindelijk met 4 aan de 

start verschenen. Twee dagen voor de tijd hebben 2 loopsters zich door de Avengers film 

heengeworsteld, zo echt niet ons ding. En dan maar proberen op te letten en namen onthouden, 

belangrijke dingen meeschrijven. 

Vrijdag 15 november was het zover. ‘Onze’ avond, waarop me moeten knallen. Ruim op tijd zijn we 

op de camping aanwezig, en na het overnemen van de belangrijke informatie en het in elkaar 

puzzelen van het koolstofatoom zijn wij klaar voor vertrek. 

Dat begint niet echt goed, al meteen bij route 1 zijn wij het spoor bijster. Als een kip zonder kop 

lopen we rond, maar na een paar minuten worden we op weg geholpen door een vrijwilliger. We 

blijken niet de enige met opstartproblemen, en groep die een minuut of 8 voor ons was gestart   

maar even ver. Route 2 is een stuk makkelijker, en vrij snel daarna krijgen we ons routeboekje. 

Route 3 is even puzzelen, is bovendien omgekeerd (links is rechts en andersom). Route 4, de 

striproute snappen we alle 4, en ook die gaat dus goed. 

Route 5 is domweg rekenen, we nemen elk een paar, maar wel dubbelop als controle. Petra met 

haar horloge wijst ons de weg, terwijl Els en Riëtte de meters tellen. Onze passen blijken iets korter 

dan een meter, maar we vinden wel de juiste zijpaden. Dit was trouwens de omgekeerde route, 

waarbij we dus bij de laatste aanwijzing moesten beginnen. Route 6 is de Rutger Hauer route, wij 

wisten niet dat hij oorspronkelijk uit deze omgeving kwam! Grappige route waarbij de koning ons in 

de war wou brengen voor wat betreft het woord/naam die we in het veld moesten vinden. Als 

moeders hebben we allemaal wel een keer het sprookje Repelsteeltje voorgelezen. 

Route 7 met de oleaatroute was prima te doen en al lopend rollen we het periodiek systeem in. De 

volgorde van de elementen hadden we voor vertrek al bepaald dus konden we meteen met 

kompasschieten beginnen. We liepen er nu wel tegenaan dat met een blubberige ondergrond, 

beetje mist, het op afstand schieten zónder goede zaklamp lastig was. Volgens mij hebben we hier 

onze eerste extra meters gemaakt. Een andere groep ging hier wel domweg het hek over een andere 

wei in, wij zijn terug gelopen naar het eerste punt (waar toen een groep met een goede lamp stond 

en in hun licht konden wij ons volgende punt vinden. Alleen hoofdlampjes zijn dus (helaas) niet 

voldoende. Route 9 was weer eenvoudig gelukkig. Gevolgd door Kleintje geel (10) en de 

Rozenkruisroute (11). Wat wij ons afvragen waarom deze route juist de Rozenkruisroute heet? 

Route 12 is de Grote kentekenroute. Onderweg moeten we gekleurde kentekencijfers vinden en 

onthouden. Bij Route 13 hebben we deze cijfers nodig, hier gaat wat mis, want we komen een roze 

cijfer tegen op de route (met een letter voor de letterkaart), maar dit nummer hebben we in Route 

12 niet gezien. Hebben we hem gemist? Of is het een valstrik? We besluiten de letter niet op de 

letterkaart in te vullen. Wel komen we nu bij de post uit. Vanaf de post is het begin van de Route 14 

te zien. Route 15 is de vuurtorenroute, met tellen van lichtflitsen moeten we bepalen richting welke 

vuurtoren we moeten lopen. Leuk bedacht! In route 16 volgen we de knipperende rode LEDS. Bij 

route 17 moet gerekend worden, maar welke regels gelden er ook alweer. Geldt ‘meneer van dalen 

wacht op antwoord’ nog steeds? In route 18 gaan we mbv Hebreeuwse getallen kompasstanden 

uitrekenen, ook hier lopen we tegen het ontbreken van een degelijke zaklamp aan. Wel besluiten we 

met ons 4en naast elkaar te gaan lopen met een meter ertussen en met 3 personen met kompas te 

schieten. Zo hopen we minder te hoeven zoeken aan de andere kant. Dan volgen we de blauwe 

reflectoren van route 19. 



Hier kunnen we kiezen voor de shortcut. Wat shortcut? Niks hoor, de bikkels doen niet aan een 

shortcut, bovendien hebben we geen van allen nog klachten en zijn we nog niet koud, nat of moe. 

In route XX moeten we wéér kompaslopen, met weer voorgenoemde problemen. Route 21 is 

gelukkig weer wat makkelijker. Route 22 is met de kaarthoekmeter. Gelukkig snapt Riëtte die 

methode, en kon Els haar helpen met het uittekenen, want Riëttes ogen blijken toch minder scherp 

dan eigenlijk wenselijk is. Snel kunnen we op pad. (Waarom zijn andere groepen  hier zo lang 

bezig???) Bij route 23 moeten we muntjes tellen. Riëtte heeft als hobby zoeken met de 

metaaldetector, duitjes heeft ze wel gevonden, de stuivers en florijnen staan nog op het 

wensenlijstje, zijn die in deze omgeving echt te vinden? We lopen door tot de post. Route 24 is de 

hartjesroute, ook deze kunnen wij. De puntentelling van darts hadden we van tevoren opgezocht, 

maar er zijn er 2 die het uit hun hoofd weten. Soms is tv kijken best handig. 

In route 26 moeten we de oranje reflectoren volgen. En in route 27 moeten we de 11 steden via 

kompasstanden  zoeken. We missen hier (door weer voorgenoemde redenen?) 2 steden en lopen 

pardoes tegen het eurovisie logo aan. Riëtte besluit aan de andere kant van de sloot een stukje terug 

te lopen, en inderdaad daar staat nog het bordje Leeuwarden mét letter. In vlot tempo gaan we 

door richting chocopost. 

Na een korte (plas)pauze gaan we via de landentekens van route 29 naar de rode reflectoren (30). 

Route 31 is weer kompasschieten, aan de hand van barcodes. Ook hier missen we een goede 

zaklamp. Route 32 is weer wat makkelijker, de EU-landen staan in ons notitieboekje. De sudoku uit 

route 33 had Riëtte bij de chocopost opgelost, dus de kompasstanden waren niet het moeilijkste. 

Het op de juiste plek uitkomen wel… 

Ondertussen begint de vermoeidheid wel wat toe te slaan, 1 bikkel heeft last van de knie en een 

andere bikkel van de rug. Het tempo gaat wat omlaag. Route 34 is erg leuk, met de kerstversiering 

her en der. In route 35 hebben we eindelijk baat bij het kijken van de Avengers film, al gaat het 

alleen maar om het zoeken van de stenen. Route 35 gaat geruisloos over in route 36.  

Route 37 is de videoroute, we blijken alle 4 zo’n beetje dezelfde aanwijzingen te hebben 

opgeschreven, dus dit is prima te doen. Ook route 38 met de flippo’s gaat prima. Riëtte probeert 

weer de meters te tellen, maar nu blijkt er bij de 350m óók een bordje te hangen, maar dat weet je 

van tevoren niet. Op deze route worden we ingehaald door een groep die het hardlopend doet. 

Respect, in het donker en hardlopend, je richting bepalen en je meters tellen! Route 39 is een 

kleintje blauw. En met route 40 komt er een eind aan deze 44e Wampex.  

We hebben er dit jaar echt lang overgedaan, mede dankzij het het foutlopen tijdens het 

kompasschieten. Volgend jaar gaat er een flink sterke zaklamp mee. Wel zijn we alle 4 droog over de 

finish gegaan!  

Riëtte is van de feitjes, dus hier volgen er een paar: Er zijn 96 groepen van start gegaan, hiervan zijn 

10 damesteams (afgaand van de startfoto’s). Hiervan hebben 4 groepen de lange route gelopen 

(waaronder wij, met de laagste plek), 5 teams hebben de korte route gelopen en 1 damesteam heeft 

het niet uitgelopen.  

Al met al hebben we weer een fijne Wampex gehad, waarbij de Drentsche bikkelaars weer trots op 

zichzelf mogen zijn! Bedankt voor het organiseren van de Wampex en op naar de 35e editie! Tot 

volgend jaar! 


