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Colofon
De Poolbode is een gezamenlijke uitgave 

van de reporters die verenigd zijn in de strijd 
tegen de Uil. Deze club vrijwilligers vindt 
het leuk om alle deelnemers, posthouders, 
hike-leiding, subkampleiding, kookstaf, 
opbouwers, algehele coördinatoren, 
barmannen en –vrouwen en alle andere 
mensen die op de een of andere manier bij 
het Poolkamp betrokken zijn te informeren 
over de belangrijkste gebeurtenissen tijdens 
het kamp.

Redactie

André Hundt
	 Senior	Advisor
Bart Kruiger
 Catering
Jan Jaap de Boer
 Nachtdienst
Jennifer Drenth
	 Spellingsconductrice
Jeroen Oostinga
 Keuringsdienst	van	Waren
Marc Jan Bonder
 Coming	man
Marjan Feenstra
 Vrouw	van	Geuko
Rogier Falkena
	 Leaving	man
Steven Bonder
 Drukker
Suzanne Keuter
 Koffiedame
Wolter Meems
 Moppen	&	Raadsels

Oplage
De Poolbode verschijnt in een oplage 

van 300 stuks. 

UVan het C-team

Het 34ste Poolkamp alweer! We zijn dit jaar met zijn allen neergestreken te Appelscha. 
Voor de doorgewinterde Poolkampers een vertrouwde stek. Kampeerboerderij Wouda is een 
mooie ruime locatie, met alle faciliteiten in overvloed aanwezig. Daarbij zijn alle leden van 
de organisatie natuurlijk niet over één nacht ijs gegaan om er een mooi kamp van te maken.

Het is dit jaar een echt POOLkamp. De temperaturen komen het hele weekend niet 
boven nul, waardoor het weliswaar koud is, maar we aan de andere kant geen last krijgen 
van nattigheid! De ervaring leert dat dit voor het kampeergenot een welkome bijkomstigheid 
is. Daarnaast kunnen we volop genieten van de isolerende eigenschappen van idyllische 
sneeuwdekken.

Het C-team is dit jaar anders dan andere jaren. Eminences	grises Rob en Henk hebben 
hun poolmutsen aan de wilgen gehangen. Nieuw in het team zijn Mans en Johan. Het 
wegvallen van een over jaren gevormde routine zal ongetwijfeld her en der merkbaar zijn, 
aan de andere kant zal een frisse wind het geheel ook niet per sé pijn doen. Het huidige 
 C-team kent bovendien met de aanwezigheid van Lenie en Aries nog steeds een zeer solide 
basis.

Ondanks de gladheid was het overgrote deel van de deelnemers op tijd aanwezig op het 
basiskamp, waardoor de opening geheel volgens schema om 19:30 uur plaats kon hebben. Het 
Poolkamp werd geopend door Johan, rijzende ster binnen het C-team. Direct na de opening 
konden de deelnemers van de ‘oudere’ hikes zich opmaken voor de eerste kilometers.

De kou brengt natuurlijk enige complicaties met zich mee. Waar de beheerders van de 
overnachtingsterreinen voorheen goedwils het water op de toileteenheden beschikbaar 
stelden, was dat onder de huidige strenge vorstomstandigheden niet mogelijk. Water moest 
dus aangeleverd worden in jerrycans, die echter leeg op de wagens van de werkploeg lagen. 
Oplossingsgericht denken van hike-leiding, subkampleiding en C-team deden dit soort 
minieme hobbeltjes op het ijsgladde Poolkamppad echter verdwijnen als sneeuw voor de 
zon.

 Rest ons niets anders dan ons te gaan bezinnen over de daadwerkelijke taakverdeling 
van het C team en te gaan beginnen met een hopelijk mooi Poolkamp.

Johan Hettinga
 Boswachteraanspreekpunt
Mans Schepers
 Mansje	van	alles
Aries van der Helm
 Laatste	overgebleven	oude	wijze	man
Lenie Winters
 Ontcijferaar	van	deelnemerslijsten

een woord vooraf
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lopers, leiders & werkvolk
A-hike
Hikeleiding  
 Yvonne Suiveer 
 Ank Doorlag
	 Fraeylema	Slochteren

A01 Ilja Boots
 Gerbrich Steensma
 Brimzen	Buitenpost

A02 Lars de Jong
 Stefan Grobbink
 Scouting	Emmen

A03 Radjin Feddema
 Stijn Feringa
 Scouting	Emmen

A04 Verena Van Loon
 Joan Zaan
 Scouting	Emmen

A05 Dian Roorda
 Karin Moedt
 Scott de Ridder
 Fraeylema	Slochteren

A07 Renz Mulder
 Elwin Winter
 Mensinghe	Roden

A08 Josry Steenbergen
 Cees Poelstra
 Brimzen	Buitenpost

A09 Jorgen Ars
 Lars Veenstra
 Burmania	Leeuwarden

A10 Mike Kouwenberg
 Maaike Carlyn Felen
 Esdoorn	Leeuwarden

A11 Timon van Engen
 Mark de Jong
 Scouting	Emmen

A12 Leon Dam
 Geert Jalving
 De Jutters Groningen

Posthouders
 Marjolein de Bruin
 Dita Schot
 De	Jutters	Groningen

 Annemieke Lowijs
 Jasper Heslinga
 De	Jutters	Groningen

 Arwen Slaman
 Lenneke Swellengrebel
 Mensinghe	Roden

 Sander Casper Bakker

 Jeroen Zijlstra
 Drostengroep	Coevorden

X01 Emiel Brouwer
 Ramon v.d. Beld
 Scouting	Hoogeveen

X03 Darnell Bakker
 Guido Gort
 Drostengroep	Coevorden

X04 Wessel Mulder
 Egbert Zuidema
 Mensinghe	Roden

X05 Idsert Land
 Douwe-jens Steensma
 Brimzen	Buitenpost

X06 Gerbrand Wit
 Kor Bolhuis
 Fraeylema	Slochteren

X07 Roland Wit
 Jesse de Vries
 Fraeylema	Slochteren

X08 Zola Bikouta NKaoulou
 Noor van Den Bemt
 De	Jutters	Groningen

Posthouders
 Yvonne Walstra
 Marianne Luinstra
 De	Voerman	Groningen

 Dennis Vesper
 Freek de Vries
 Masja Heyne
 De	Voerman	Groningen

 Bertien Delker
 Aletta Roode
 Martinistam

 Maarten van Beek
 Marcel Pilage
 Drostengroep	Coevorden

 Justin Elzinga
 Esdoorn	Leeuwarden

 Anton Strijks
 Tom van Vliet
 Scouting	Emmen

 Eduard Bakker
 Roos Braam
 Esdoorn	Leeuwarden

Subkampleiding
 Gerda Doorlag
 Fraeylema	Slochteren
 Tineke De Boer
 Esdoorn	Leeuwarden

X-hike
Hikeleiding
 Jeroen Lamberts
 Geert Schoemakers
 Yekkostam	Coevorden
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 Simone Huizing
 Nikki van Schaik
 Patrick Huizing
	 Zwervers	Assen

 Richard Smink
 Maarten Nijboer
	 Esdoorn	Leeuwarden

Subkampleiding
 Christiaan Kersbergen
 Rina Kersbergen
	 St.Michiel	Harlingen

B-hike
Hikeleiding
 Eloise Suiveer
	 Fivel	Delfzijl
 Andre Boelens
	 KDS	Groningen

B01 Eva van Bergen
 Maaike de Vries
 De	Jutters	Groningen

B02 Ivar Holdtman
 Derk Fischer
 Scouting	Emmen

B03 Rosemarie Kloosterhuis
 Annet Regeling
 Scouting	Emmen

B04 Vincent van Dijk
 Gaauwe Rombouts
 Scouting	Emmen

B05 Willem-Jens Havenstein
 Thom Dekker
 Scouting	Emmen

B07 Colin Boef
 Martijn Berg
 Niels Van de Pol
 Trappers	Hoogezand

B08 Ruben Wortelboer
 Bernhard Prakken
 Beyloo	Ter	Horst	Beilen

Posthouders
 Erik Dieters
 Wina Arendsen
 Fivel Delfzijl
 Ben Wieringa
	 Fraeylema	Slochteren

 Christiaan Water
 Janne Schuil
 Trappers	Hoogezand

 Rianne Bos
 Rogier van Mieghem
 Trappers	Hoogezand

 Bram Renken
 Edwin Kooistra
 De	Jutters	Groningen

 Bonnie Huizenga
 Josien de Boer
 De	Jutters	Groningen

 Milou Wessel
 Sharon Wessel
 Harold Hermes
 Drostengroep	Coevorden

Subkampleiding
 Pieter Bakker
 Jan Blok
	 Trappers	Hoogezand

C-hike
Hikeleiding
 Bob Tjaarda
 Elzo de Groot
 Gerjan Arends
	 Mensinghe	Roden

C01 Alderik Geersing
 Wilco Wilkens
 Mensinghe	Roden

C02 Danielle van der Reep
 Jara Hoekstra
 Scouting	Veendam

C03 Thijs Wijnmaalen
 Alexander Mastenbroek
 St.Vitus	Winschoten

C04 Jarno Uilders
 Xander de Zoete
 Scouting	Emmen

C05 Arthur Meijer
 Kevin Blok
 Trappers	Hoogezand

C06 Jesse Hein Dijkstra
 Eveline Visser
 Wâldswalkers	Drachten

C07 Maike Diepstraten
 Guy de Fontgalland Ter Apel
 Judith Bols
 St.Pancratius	Erica

C08 Thiemo Wanrooy
 Sander de Jong
 Esdoorn	Leeuwarden

C09 Anneke Maring
 Lisanne Goewie
 Mensinghe	Roden

Posthouders
 Wouter Slaman
 Wouter Tiddens
 Mensinghe	Roden

 Niels Rotteveel
 Ger de Haan
 Alwin Warringa
 Scouting	Emmen
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 Joost Tiddens
 Torben van der Boon
 Mensinghe	Roden

 Hilbert Hofsteenge
 Henri Woddema
 Kevin Daemen
 KDS	Groningen

 Tom Wilting
 Fred Geugies
 Drostengroep	Coevorden

 Marion Borgstede
 Annette Bouma
 Florien Toxopeus
 Mensinghe	Roden

 Jurrien de Jager
 Dennis Hekker
 Thriantastam	Assen

Subkampleiding
 Jorim van der Boon
 Bob van Oorschot
 Joost van Bommel
 Mensinghe	Roden
 Jacob Kamminga
 Scouting	Menkema	Uithuizen

D-hike
Hikeleiding
 Els Ramm
 Kitty van der Steege
 Judith Blokzijl
 Fraeylema	Slochteren

D01 Bieke Bekker
 Scouting Nienoord
 Martijn Bruil
 Mensinghe	Roden

D02 Elmar Hartman
 Dennis de Jonge
 Mensinghe	Roden

D03 Jan Siblesz
 Jelmer Bal
 Schout	Bij	Nacht
 Doorman	Leeuwarden

D04 Jasper van Veen
 Sytse Wijnja
 Wâldswalkers	Drachten

D05 Jordy de Vries
 Maaike van Den Bemt
 Pieter de Jong
 De	Jutters	Groningen

D06 Anton Regeling
 Ruben Feringa
 Scouting	Emmen

D07 Jorrin Hulst
 Nico Kenter
 Drostengroep	Coevorden

D08 Johan Pops
 Bas de Haan
 Bevers	Lettelbert

D09 Anne Harm Woudstra
 Jorik Woltmeijer
 Rob Kruisman
 Woudlopers	Borger

D10 Lilian van Bussel
 Joëllen Jagersma
 Andromeda	Franeker

D11 Sieger van der Meer
 Siemen Boelkens
 Bevers	Lettelbert

Posthouders
 Arjan Zuidema
 Martijn Werkhoven
 Jaap Vink
 Vinchem	Winsum

 Jan-Willem Beck
 Bernhard Bakker
 Martinistam

 Simone Leidelmeijer
 Marcel van der Werf
 Martinistam

 Joost Behrendt
 Mieke van Gemert
 De	Jutters	Groningen

 Joep de Boer
 Jaspar Moulijn
 Mac Veenstra
 Thriantastam	Assen

 Jory Koolwijk
 Bryon Jorna
 Scouting	Emmen

 Kors Kuijper
 Lisette Vleeshouwer
 Thriantastam	Assen

 Erik van der Veen
 Mark Meertens
 Zwervers	Assen

 Diederik Havinga
 Dave Pieltjes
	 Vinchem	Winsum

Subkampleiding
 Patrick Loonstra
 Derco Sportel
 Hein Tukker
 Aletta van Wijk
 Vinchem	Winsum

E-hike
Hikeleiding
 Martijn de Boer
 Christer Oosterveld
 Thomas Tammeling
 Arnoud van Duren
 Fivel	Delfzijl

E01 Lisanne van Es
 Vivian Bruins
 Andrea Kroon
 Mensinghe	Roden
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E02 Bas Wijsbeek
 Geert Wijnmaalen
 St.Vitus	Winschoten

E03 Jelle Bakker
 Stefan Warink
 Fivel	Delfzijl

E04 Jannemijn Baars
 Bram Visser
	 Caspar	Di	Robles	Harlingen
 
E05 Nienke Foppele
 Jeroen Meijer
 Caspar	Di	Robles	Harlingen

E06 Philip Vlug
 Floris Meijer
 Caspar	Di	Robles	Harlingen

E07 Patrick Mossinkoff
 Thei Geurts
	 Vinchem	Winsum

E08 Emile Nugteren
 GertJan Pomstra

Posthouders
 Roy Does
 Franz Muter
 Jaap Schuurmans
	 Scouting	Emmen

 Geuko Elderman
 Leon Van Vliet
 Fivel	Delfzijl

 Danielle Sewuster
 Anita Hiddink
 Drostengroep	Coevorden

 Wouter Gras
 Tim van der Hulst
 Henk Strabbing
 Esdoorn	Leeuwarden

 Ingeborg Visscher
 Marieke Jorritsma
 Martinistam

 Martijn Kors
 Arnold Panman
	 Scouting	Veendam

 Rutger Oosterveld
 Dirk Hundt
 Ronald Arbeider
 Fivel	Delfzijl

Sunkampleiding
 Hans Ronde
 Chris Ronde
	 Fivel	Delfzijl

Barpersoneel
 Elmer Mols
 Judith Doorn
 Sander Vos
	 Thriantastam	Assen

Chefkoks
 Jorn van Diepen
 Saskia van Diepen
 Bas Dost
 Theo van der Meulen
 Kristiaan van der Meulen
 Chaukenstam	Groningen

 Hendrik Knol
 Nicolet Homan
 Willem Hofstede
 Marten Teule
 Sanne Weijer
 Auke Veninga
 Marianne Moedt
 KarstJan Veenstra
 Martin Knol
 Avelien Nicolai
 Jesse Slim
 Luuk Stelder
 Willemijn Ploeger
 Job Schepers
 Bram Timmer
 Martine Lesterhuis
 Peter v.d. Kolk
 Willemiek Fikkers
 Hans Groenhoff
 Fraeylema	Slochteren

C-team
 Lenie Winters
	 Fivel	Delfzijl
 Johan Hettinga
 Mans Schepers
 Aries van der Helm
	 Fraeylema	Slochteren

Krant
 Rogier Falkena
 Jeroen Oostinga
 Suzanne Keuter
 Jan Jaap de Boer
 Steven Bonder
 Jennifer Drenth
 Marc Jan Bonder
 Wolter Meems
	 Chaukenstam	Groningen
 Marjan Feenstra
 André Hundt
 Bart Kruiger
	 Fivel	Delfzijl

 Mischa Bosman
 Ger Wildeboer
 Edwin Kosmeijer
 Hilda Hettinga
 Paulina van Bostelen
	 Fraeylema	Slochteren

Werkploeg
 Annelien Fikkers
 Ger Folkersma
 Luurt Glas
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81 jaar, maar nog steeds springlevend

Wie is 81 jaar en gaat nog 
steeds op Poolkamp? Mag je 
met een rolator het bos in dan? 
Vormen hanggroepouderen 
dan geen bedreiging voor de 
oude eikebomen en sparren in 
het bos? Nee, nee, we hebben 
het hier over de 81-jarige 
Burmania groep uit Ljouwert 
(Leeuwarden). Jørgen en Lars 
(A9) zijn de enige twee van 
de Burmania groep die het 
aandurven om een hike in de 

vrijdag 17 december
A Woonwagen

De subkampleiding van de B-hike, Pieter en Jan, hebben een 
tent achter in hun vrachtwagentje staan. Hier slapen zij ‘s nachts in. 
Hun motivatie bij dit verschijnsel: “Nu hoeven we het hele kamp 
onze tent niet op te zetten en af te breken.”

B

Lullo’s

Radjin en Stijn van Scouting Emmen lopen samen de Hyves 
Hike. Als themamateriaal hebben zij hun eigen Hyves pagina 
aangemaakt onder hun koppelnaam : De Lullo’s. Hun logboek is een 
laptop. Hiermee kunnen ze onderweg hun Hyves pagina bijhouden. 
Om het logboek bij te werken hebben ze een Paula de Koe en Sudoku 
pen. Als ze bij een post komen, en ze moeten wachten kunnen ze 
mooi een Sudokuutje oplossen.

A

kou te lopen. De moeder van Lars was de drijvende kracht, zij had 
beide scouts opgegeven voor het Poolkamp. Ze hebben er veel zin: 
het lopen door de bossen lijkt ze erg leuk en vooral als het lopen ook 
nog wordt afgewisseld met leuke trappersbanen. Ze doen het voor 
de lol, niet om te winnen. Toch zouden ze stiekem ook wel willen 
winnen, vooral als er ook een mooie prijs aan verbonden is, zoals 
een grote zaksnoep of een bioscoopkaartje voor de film “Het regent 
gehaktballen in 3D”. Nu maar hopen dat ze het gaat lukken en of ze 
ook de gewenste prijs van hun hikeleiding zullen krijgen.

Min twintig

De C-hikers die het meest zin hebben in Poolkamp,  zijn Veline 
en JesseHeijn van de Wâldswalkers uit Drachten. JesseHeijn 
trotseert de kou dit weekend met zijn slaapzak die tot -20 gaat!

C

Negatief

Lisanne (E01) is gigantisch negatief over het Poolkamp. Haar 
metgezellen, Vivian en Andrea, missen de kachel niet en hebben er 
veel zin in. Ze hopen ook op veel sneeuw. Lisanne wil daarentegen 
al naar huis en is er nu al zat van. (wij van de Poolbode snappen hier 
niks van).

E

Sneeuwpop

Patrick en Thein (E7) 
hebben zich goed voorbereid 
voor het Poolkamp. Ze hebben 
warme kleren aan en gaan zeker 
nog een sneeuwpop maken. 
Ook hebben zij een tent mee 
die niet waterdicht is dus zijn ze 
van plan een iglo om hun tent 
heen te bouwen, wij hopen dat 
dit goed gelukt is!?

E

Hapje van NHW

Annette (B3) had nog een lekker broodje van NHW in haar tas 
zitten. Ze durfde alleen geen hapje te nemen. Voor de rest vinden ze 
alle jongens van de B-hike NERDS. Gelukkig hebben de dames ze 
niet nodig want ze hebben een slaapzak voor –13 en –8. Alleen de 
enige NERD die durfde te bekennen was Ruben van de Trappers 
van B4. Maar stiekem ziet Rosemarie wel iets in Ruben. 

B

Tattoopennen

Het is Joan haar derde Poolkamp en Verena haar eerste. Ze 
hebben vele voorbereidingen getroffen. Tattoopennen om mensen 
te tatoeëren en hun Hyves ballonnen. Ook hebben ze hun eigen 
logboek mee. Ze hebben veel zin om te lopen en gaan alleen 
snoepen in de tent en dan lekker rusten. Ze hebben zich op scouting 
voorbereid en alvast wat hikes gelopen. Ook hebben ze een yell:

Joan	en	Verena	melden	zich	aan,
	 en	laten	zich	niet	uit	het	veld	slaan
Nee	deze	stoere	scouting	girls	gaan	altijd	door,	
	 samen	gaan	we	er	100%	voor.	

A
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Het geheim van Martijn

Colin, Martijn en Niels van de Trappers Hoogezand vormen een 
troppel: B7. “Waarom een troppel?” vragen de vliegende reporters. 
“Tja”, antwoordt Martijn, “dat ligt aan Jonna”. Al snel blijkt wie Jonna 
is. Jonna is de serieuze vriendin van Martijn en hij mist haar nu al, 
terwijl de opening nog niet eens is begonnen. Hij praat er liever niet 
over, maar Colin en Niels helpen gelukkig om het onderste uit de 
kan te krijgen. Jonna zit ook bij de Trappers, maar helaas niet bij het 
landwerk van de groep. Jonna is een echte waterrat. Voor haar geen 
Poolkamp in Appelscha, maar botenonderhoud bij het gebouw in 
Hoogezand. Botenonderhoud is voor haar belangrijker dan een hike 
lopen met Martijn in de koude besneeuwde bossen. Martijn hoopt 
dat ze volgend jaar wel voor hem kiest…

B

Het is vrijdagavond, rond 19:15 uur, de opening is nog niet 
begonnen vanwege de hevige sneeuwval. Toch zitten twee koppels 
al in de startblokken om met de X-hike te beginnen. “Interessant”, 
dachten de vliegende reporters, “wie zouden deze jongens zijn?” Ze 
stappen op het viertal af en wat blijkt? Het blijken Gerbrand en Kor 
(X6) en Roland en Jesse (X7) van de Fraeylema uit Slochteren te 
zijn: dé winnaars van 2009! Althans, Gerbrand en Roland zijn de 
winnaars, Kor en Jesse zijn nieuw aanstormend talent. Koppels X6 
en X7 gaan de strijd aan voor het kampioenschap 2010. Wat is hun 
geheim? Het geheim van Gerbrand en Kor: één kg bami met stukjes 
ham als avondeten, het geheim van Roland en Jesse: noedels met 
kip. En volgens alle vier: vergeet niet een veilige kachel in de tent!

De winnaars van 2009 X

Sieger denkt dat hij dit Poolkamp zijn grote liefde vindt. Ook 
denkt hij dat hij samen met zijn teamgenoot Siemen, koppel 
D11, 1e wordt. Sieger houdt niet alleen van veel nadenken, maar 
ook van suikerbrood. Verder heeft hij goed nagedacht over de 
voorbereidingen voor dit Poolkamp, hij heeft namelijk vier rollen 
wcpapier mee.

Grote liefde met suikerbrood D

Helaas konden Arthur en Kevin, koppel C5, bij post vier niet 
vaker opdrukken dan vijf keer. Hier uit blijkt dat zij niet erg sterk 
zijn ook al zijn zij allebei fanatieke sporters.Het ijzersterke koppel 
doet aan waterpolo en een vechtsport uit China, toch was het 
opdrukken een erg zware opgave. 

Slecht in het opdrukken! C

Diep, diep in het donkere bos kwamen de razende reporters 
van de enige echte Poolbode, twee auto’s tegen met veel kogelgaten. 
Hierbij troffen wij vier ontsnapte gedetineerden, zij hebben het 
enige doel als gedetineerde, goed nageleefd, ze zijn namelijk alleen 
maar bezig met ontsnappen! De gedetineerden zijn te herkennen 
aan hun rug nummers 500803688 (Niels), 104801147 (Tomas), 
601186498 (Ger) en 1048001532 (Baas B), zij konden ons vertellen 
dat de kogelgaten in de vluchtauto’s het werk zijn van de cipiers toen 
zei uit Guantánamo Appelscha ontsnapten. Op dit moment zijn 
ze vermomd als posthouders van de C-hike. Onder het mom van 
scouting Emmen. Hopelijk worden de ontsnapten na dit kamp weer 
veilig opgesloten, want je weet wie er in Guantánamo Appelscha 
opgesloten zit, die hoort daar levenslang te zitten! 

De Ontsnapping C

De posthouders van de Jutters X5 hebben een vrijgezelle dame 
in de aanbieding. Ze is intelligent, heet Mary-Ann heeft golvende 
blonde lokken en wacht op de droomprins in de witte sneeuw 
van Appelscha. Ook hebben ze een leuke vent in de aanbieding, 
type stille wateren diepe gronden. Beschikt over één van de zeven 
schoonheden.

In de aanbieding! X

Scouting Emmen is ook aangekomen in Appelscha, in de 
kampeerboerderij. Het zijn mega watjes. Stein, Timon, Radjin, 
Mark, Lars en Stefan.

Scouting Emmen A
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Ruben en Bernard van Beiloo Ter Horst slaan met een hamer 
een geleende rotsharing krom in de versteende grond van Appelscha. 
Ze zijn de mooiste PL en APL van de Sperwers… Misschien ook de 
enige…

Mooiste (A)PL(s) B

Maaike en Eva van de Jutters hebben toch echt een hamer nodig. 
Misschien hadden ze de hamer toch in de tas moeten meenemen. 
Maar ja de hamer was te zwaar voor hun uitrusting.

Hamer nodig B

Dian, Karin en Scott van de Fraeylema schamen zich een beetje, 
ze zijn voor de tweede keer mee met de A-hike. Vorige keer op Schier 
deze ze ook al mee, de hike werd toen halverwege afgelast.

Tweede keer A-hike A

Idsert en Douwe Jens van de Brunzen uit Buitenpost zijn druk 
bezig met sneeuwballen gooien naar de posthouders. Hiermee 
scoren ze geen pluspunten, als dat maar niet de eindzege uit hun 
handen wegneemt. Gelukkig hadden ze bij de post het gewicht van 
hun rugzak goed gegokt, een echte padvinder weegt z’n rugzak van 
te voren, appeltje eitje.

Sneeuwballen naar de posthouders X

Posthouder van scouting Coevorden, Anton, heeft nu door 
dat z’n auto het niet meer doet als er geen brandstof in zit. Een 
autoruit aan de binnenkant van ijs ontdoen doe je ook gewoon met 
ruitenwisservloeistof.

Autoruit ontdooien B

Gabry van de Brunzen uit Buitenpost kijkt toe hoe haar ouders 
het stapelbed alvast opmaken. Heel vakkundig bedankt ze paps en 
mams.

Zelf je bed op maken A

Midden in het grotere donkere bos van meneer de Uil staat een 
felgroene tent tussen bomen geplant. Bij het openen van de tent 
ingang komen zwoele muzieknoten te voorschijn. Het doel ontgaat 
ons, uw Poolbode crew, volledig. Terwijl de ene posthouder vrolijk 
losramt op een Yamaha keyboard is de andere serieus rugzakken 
aan het controleren. Met een hamer wordt er zelfs gecontroleerd of 
er ook breekbare onderdelen in de slaapzakken zijn verstopt.

Groen en fel E

Het is nu of nooit. Heb jij wel eens gehoord van de Caspar Di 
Robles groep uit Harlingen? Wees snel want het gaat momenteel 
niet zo goed met het ledenaantal. Jeroen en Nienke van E5 zitten 
bij de wildevaart, dit is de enige speltak dat nog over is. Leden zijn 
er genoeg daarom zijn ze druk op zoek naar jonge enthousiaste en 
vreselijk gemotiveerde leiding! Dus heb je tijd over… meld je aan!

Red de C.D.R. groep van de ondergang E

Bij koppel E1 met Lisanne, Vivian en Andrea valt het even 
verdacht stil als de Razende Reporters voorbij komen gestampt. Dit 
is uiteraard reden om even polshoogte te nemen. Na wat ge-push 
komt er uit dat Madam X negatief is veranderd… En nee ze is niet 
mee met Poolkamp. Hmmm over wie zo dit gaan…?

Madam X E

Jannemijn van Caspar Di Robles is op zoek naar een heupband 
om vanavond te kunnen swingen op het subkamp. Zere voetjes 
deren haar niet, maar die heupband moet er zijn! Ben jij dus die ene 
swingende E-hiker met een bloemetjes heupband? Bij Jannemijn 
moet je zijn!

Heupband E

Zola Bikouta Nkaoulou en Noor van de Jutters wensen 
iedereen een vrolijk kerstfeest. Ze zijn de laatste in de rij, maar ze 
hebben bij post 1 als één van de weinigen exact ingeschat hoe zwaar 
hun rugzakken zijn.

Vrolijk kerstfeest E

AH AH Appelscha
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Menage-a-trois

Dit is het tweede Poolkamp van Dian, Karin en Scott (A5) 
met z’n drieën. Ze hebben hun eigen Hyves pagina gemaakt. Maar 
hun vrienden moeten ze nog ontdekken, die zijn nog spoorloos. 
Waarschijnlijk zijn ze ergens in de sneeuw verdwenen. Maar dat 
noemen ze dan maar weer lulligheid. Hun foto was met hartjes maar 
Dian en Karin houden niet van Scott.

A

Wie is Johan?

Vliegende van post naar post komen de Razende Reporters een 
vrolijk verlicht kerststalletje tegen van een stel posthouders van de D-
hike. Treurig staat de TV in de hoek, vanaf de achterkant stijgen een 
paar rookwolkjes op. Met veel kabaal stijgen Diederick en consorten 
boven het kabaal uit. STILTE! De boswachter… de boswachter is 
geweest! Na wat kalmerende woorden van de reporters komt het 
hele verhaal boven water. De boswachter vraagt zich af wie Johan is! 
(En wij ook . red.)

D

Onderwereld

Joost en Torben staat op post C2 en hebben net negen 
groepjes navraag gedaan over wat ze allemaal van elkaar weten. Uit 
nauwkeurige analyse van de gegeven antwoorden blijkt dat de bossen 
aardig onveilig zijn op dit moment. Er is een link gelegd tussen 
C-hikers en de criminele onderwereld! Meer over deze schrikbarende 
ontdekking en andere opzienbarende openbaringen in de volgende 
uitzending, met uniek filmmateriaal, van Peter X. de Vries. Vergeet 
niet te kijken!

C

Stafkaart

Koppel D7 van de Droste groep, Nico en Jorrin, zijn ervaren 
hikers. Na wat steekpenningen hebben ze via een betrouwbare bron 
een echte orignele stafkaart van 2008 weten te bemachtigen! Ze 
verwachten hiermee in de top 1 te belanden.

Digitaal

Po s t h o u d e r g r o e p j e 
Geuko en Leon van 
de Fivelgroep zijn net 
bezig met hun mobiele 
puntenverwerking. De E-
hike is volledig digitaal dit 
jaar. Via de SMS sturen 
de posthouders de punten 
door en ontvangen een 
zeer onpersoonlijk bericht 
terug met de tekst: ‘Voor 
koppel E8 is bij post VR2 
een score van drie punten 
geregistreerd, bedankt voor 
de SMS en nog veel plezier’.

E

De boswachter van Appelscha

Vrijdagavond 21:15 uur kwam er een verontrustend telefoontje 
van Ko de boswachter binnen. Hij was op zijn tocht door de Friesche 
Boschen gestuit op een caravan met posthouders en een hoop herrie. 
Hij wilde graag weten of het C-team hiervan af wist. Ik (Aries, red.) 
heb uitgelegd dat het niet de bedoeling is dat er herie wordt gemaakt 
en dat er overlast wordt veroorzaakt bij de bewoners. Dit was voor 
hem een hele geruststelling.  Tijdens de stafvegadering nogmaals 
aan iedereen duidelijk gemaakt dat  we alleen gebruik maken van 
openbare wegen en bos percelen die vrij toeganglijk zijn. Als er 
posthouders door afgesloten gebieden rijden is dit reden voor de 
boswachter om de vergunning in te trekken! Dat kan natuurlijk niet 
de bedoeling zijn.

U

D

Hertjes

De heren van koppel D8, Johan en Bas van scoutinggroep de 
Bevers, hebben veel suikerbrood meegenomen voor hunzelf en de 
hertjes. Hertjes? Ja ja, de hertjes. ‘Waarom?’, vroegen de Razende 
Reporters zich af. Het antwoord luide, als wij nou door de hertjes 
suikerbrood te voeren ze te vriend en mak kunnen krijgen, dan 
willen ze vast op zondag onze bagage dragen als wij te moe zijn 
omdat zelf nog te kunnen. Zo zie je maar weer hoe dicht een scout 
bij de natuur staat.

D

Deze nieuwe vorm van puntentelling vraagt echter wel 
een bepaalde aanslag op die dure GSM-abonnementen van de 
posthouders.

Leon weet tevens te melden dat Geuko gaat trouwen met Razende 
Reporter Marjan! Leon wil graag als bruidmeisje mee. 

Eend, uil of Nijntje?

Er zijn vier nieuwe Razende Reporters mee met de Poolbode 
redactie: Marc Jan, Suzanne, Jan Jaap en Jennifer. De grote vraag die 
een ieder bezich houdt is de volgende: scharen zij zich in het kamp 
der eenden, uilen of Nijntjes?
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zaterdag 18 december
Wisselingen in het C-team

Na 33 jaar zijn Rob van Tholen en Henk de Haan, de mannen 
van het eerste uur Poolkamp, ermee gestopt, en ondergetekende zet 
er na dit jaar ook een punt achter.

Eigenlijk zou ik vorig jaar ook stoppen, maar er werd tijdens 
het voorbereidings weekend op Schiermonnikoog gevraagd wat er 
moest gebeuren om mij ertoe te bewegen om nog langer te blijven. 
In een vlaag van verstandsverbijstering heb ik gezegd dat sneeuw op 
Schier een reden zou zijn om langer te blijven. De weergoden gaven 
gelijk gehoor aan dit verzoek. Zozeer zelfs dat we op Schier een dag 
langer zijn gebleven. In het C-team zijn het nu Johan Hettinga en 
Mans Schepers die de kar verder trekken. Een prima opvolging.  
Tijdens dit kamp kan ik de heren af en toe gevraagd en ongevraagd 
van advies voorzien. 

Terwijl ik dit schrijf  schijnt het zonnetje en geeft het een sfeervol 
plaatje. De berijpte bomen maken het verhaal compleet. En zo is het 
Poolkamp natuurlijk ook ooit verzonnen.

Henk komt dit jaar nog wel even op bezoek. Even de sfeer 
proeven en kijken of de kachels allemaal naar behoren functioneren. 
Na zoveel jaren zijn er natuurlijk wel ontwennings verschijnselen. 

Voor de toekomst van het poolkamp hoeven we ons geen zorgen 
te maken… en dat maakt het dat ik met veel plezier kan terug 
kijken op een aangename invulling van het eerste weekend van de 
kerstvakantie. - Aries

U

Stafkaart

De heren van B4 en B8 hebben helemaal niet geslapen, vertelden 
beide groepjes, toen uw Razende Reporter begon te interviewen om 
9:00 uur vanochtend. Gaauwe en Vincent hadden eigenlijk geen 
tijd om geïnterviewd te worden, ze wilden zo snel mogelijk weg om 
zichzelf warm te lopen. Ruben en zijn koppelgenoot hebben voor 
vandaag wel een tactiek: zo snel mogelijk naar de heater.

B

Teamwork

Koppel X5, bestaande uit Idsert en Douwe-Jens, komt van 
scoutinggroep Buitenpost. We kunnen bij dit koppel spreken van 
echt teamwork, want ze zijn het hele weekend al goed bezig met 
z’n tweeën! Vandaag vertrokken ze als derde koppel vanaf hun 
subkampterrein en nu lopen ze ver voor op alle anderen van de 
X-hike.

X

Kaart lezen

Darnell en Guido (X3) van de Drostengroep uit Coevorden 
bekennen eerlijk dat zij zichzelf niet de aller slimste van alle hikers 
van het Poolkamp vinden. Dit komt omdat het vaak het geval is 
dat wanneer zij op een plek van een post aankomen, er helemaal 
niemand aanwezig is. Uiteindelijk kwamen zij erachter dat ze totaal 
verkeerd op de kaart gekeken hadden. 

X

Goud is fout, wist-je-dat…

reporter J.J. vroeg hoe iedereen de dag heeft ervaren?
de keuken het net als anders vond?
zij een broodje goulash kroket wilden bestellen?
de dag om 02:00 nog lang niet om was volgens de barvrouw?
zes cola, twee tosti’s en een gehaktbal ook niet bij de Poolbode 
kunnen worden besteld? (ook niet door de Poolcrew zelf MJ!)
er ook vrouwen van de Armeriastam aanwezig zijn?
één zich voorstelde als miss Money Penny?
zij eigenlijk niet met James Bond mee deed? 
veel van de posthouders een hekel aan de NS hebben?
zij gister dankzij de NS maar net op tijd waren?
ze bij de Martinistam vijf lagen kleren ’s avonds toch wel lastig 
vinden?
Bertine en Jeroen van de Martinistam wortels en meloenen 
hebben?
volgens een ander stamlid (ook Martinistam) hebben ze 
stiekem kikkererwten en verrotte bananen (maar houden ze 
zich “groot”)?
een lid van Mensinghe Roden hard werd aangepakt door een 
vrouw?
wij nog niet weten welk letsel hij heeft opgelopen?
Er bij scouting Emmen vier keer knoflooksaus met pitabroodjes 
zijn geruild voor vier krentenbollen?
de DJ niet door iedereen word gewaardeerd? 
je tosti’s kan maken op de verwarming (info te verkrijgen bij 
twee dames van de Jutterstam)?
ik helaas hun namen ben vergeten (denk jij dit te zijn, bel dan 
het volgende nummer: 06 - 55 59 76 35)?
J.J. veel moeite heeft gedaan om deze wistjedatjes te verzamelen? 
Dus bewaar ze goed!

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

! ?
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Tom en Willem-Jens van Scouting Emmen (koppel B05) hebben 
een bijzonder uniek ambitieniveau: “Er gaat niets boven en onder de 
laatste plaats”. Ze begrijpen niet waarom iedereen altijd eerste wil 
worden, terwijl ook iemand laatste moet worden. Alleen de eersten 
en laatsten zijn zichtbaar en alle anderen zijn grijze muizen die niet 
opvallen. Onderschat het niet, want laatste worden valt nog niet 
mee, ook daarvoor is een goede strategie onontbeerlijk. Originaliteit 
is het sleutelwoord. Zo hebben zij vrijdagnacht de buitentent scheef 
over de binnentent heen gezet, waardoor het niet eenvoudig was om 
in de tent te duiken (deze actie staat garant voor nul punten voor 
“beheersing kampeertechnieken” en kans op inbeslagname van het 
insigne “kampeervaardigheden”). Met geen punten behalen alleen, 
behaal je nog geen laatste plaats. Het gaat om het behalen van een 
zo negatief mogelijk aantal punten, dus zoveel mogelijk strafpunten 
behalen. Tip van Tom en Willem-Jens: open de noodbrief direct na 
het starten van de dagtocht. De Razende Reporters volgende koppel 
B5 aandachtig in hun race naar de laatste plaats.

De laatsten zullen de eersten zijn B
Wie heeft gehoord van de slagaderverbindtechniek? 

Tom en Willem-Jens van Scouting Emmen (koppel 
B05) zijn waarschijnlijk de enigen in Appelscha die deze 
techniek beheersen. Dit laten ze zien 
op de EHBO-post. Binnen twee 
minuten heeft Tom Willem-
Jens verbonden. Beide 
handen zitten met de 
slagaders tegen elkaar 
geklemd. Mocht 
je per ongeluk de 
slagader van je 
ene hand hebben 
opengesneden, snijd 
dan spiegelsymmetrisch 
een snee in de slagader 
van je andere hand, en duw 
beide sneden stevig tegen elkaar. 
Verbind beide handen aan elkaar, zodat 
je geen bloed zult verliezen. Dan met spoed “112” bellen 
om je naar ‘t zaikenhoes “Delfzicht” te laten brengen.

Originele slagaderverbindtechniek B

Het Poolkamp maakt haar naam weer waar: wit en koud, tenzij 
je je goed warm hebt gekleed met o.a. kwaliteits (thermo)ondergoed. 
Ook al is Poolkamp koud, toch kan het nog kouder. Althans, dat 
weten Kees en Josry (koppel A8) van “de Breemsen” uit Buitenpost 
ons te vertellen. Zij hebben het nu lang niet zo koud als tijdens hun 
zomerkamp in Drenthe. Wij reageren verbaasd: “Hoe kan het nou in 
de zomer kouder zijn dan in de winter? Of is dat het klimaatsverschil 
tussen Appelscha (Friesland) en Drenthe?” Hoe dit kan, weten Kees 
en Josry ons haarfijn uit te leggen. Hoe koud je het hebt, hangt 
niet alleen af van het temperatuursverschil tussen de buitenlucht 
en je lichaam, maar ook van de isolerende werking van de kleding 
die je aan hebt. Nu zijn ze goed warm gekleed, waardoor het grote 
temperatuursverschil geen problemen oplevert om zichzelf warm 
te houden. Dit was niet het geval tijdens hun zomerkamp. Toen 
waren ze erg schaars gekleed, terwijl de buitentemperatuur verre 
van zomers was. En koud dat ze het hadden, daar is dit Poolkamp 
niets bij.

Maar ons zomerkamp was kouder… A

Blijkbaar is het C8 koppel (Thiemo en Sander) niet zo goed 
in coördinaten, dit terwijl ze een iPhone met GPS-systeem mee 
hebben. Deze groep heeft maar twee van de zes posten gedaan tot 
nu toe. Ze zijn al vanaf half 10 onderweg en dit diepte interview was 
rond half 3. Toen hadden ze al een halve dag er op zitten. Hun avond 
eten wordt knakworst, soep en rookworst.

Op Poolkamp met iPhone en GPS-systeem C

Koppel C7 (Maike en Judith) en Koppel C3 (Thijs en Alexander) 
lopen samen de hike. Ze vinden dit heel gezellig., vooral Thijs en 
Maike! Ze hebben al drie keer iets gehad. En volgens ons gaan ze de 
vierde keer ook nog wel aan dit kamp. De twee dames en de twee 
heren wilden vanavond gezellig in één tent gaan liggen zodat ze het 
niet “koud” krijgen. 

Gedeelde warmte C

Één echte waterscout zit in dit koppel, koppel C5 (Arthur en 
Kevin). Zoals het behoort lopen ze altijd fout. Ze hebben ook wat 
posten gemist wel te verstaan vier van de zes. Dit komt omdat ze 
de zeilboten missen. Dus volgend jaar nemen ze deze maar mee. Ze 
zijn wel een beetje onverschillig. Hun tent was incompleet hierom 
zijn ze bij het koppel C2 (Danielle en Jara) gaan liggen, dit koppel 
bestaat uit twee dames wel te verstaan. Door deze mooie afspraak 
zijn nu wel alle haringen krom van de dames. Nu begrepen wij dat 
de dames macaroni met smeck gingen eten dus wij vinden dat de 
jongens hierbij hun steentje bij moeten dragen. Wij hopen dat ze 
voor de dames gekookt hebben. 

Samen koken C
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De keuken heeft dit jaar als thema “De Duitse avond”. Dit 
thema hebben ze gekozen om de goede sfeer en gezelligheid. Het 
thema is mede gekozen omdat het anders zo’n sleur in de keuken 
wordt. Het schaduw management dat bestaat uit Bas en Ger 
zorgen dat de machine goed geolied blijft in de keuken. Zij zorgen 
dat het management gemanaged wordt. Dit is natuurlijk een zeer 
belangrijke taak. Ook hebben ze dit poolkamp met succes de 
nachtdienst opgericht. Dit werkt nu al beter dan de ochtenddienst 
die ze normaal hadden. 

Voor de rest wil de keuken graag één ding kwijt ze zoeken nog 
twee nieuwe mensen voor volgend jaar. Het liefst mensen die wel 
van een klein glaasje houden en rokerige longen.

Op de koffie bij de keuken

Zaterdagavond eten we op de kampeerboerderij schnitzel met 
champignonsaus, country cubes, bietjessalade, doperwten en als 
toetje: vlaflip met slagroom. En zondagmiddag schotelt de keuken 
ons bratwurst (of een vegaburger)	mit	sauerkraut voor. Lekker!

Maar wat gebruiken we nou, met 210 man?!
11 dozen eieren
25 kuipjes boter
20 pakjes smeltjus
10 kilo zuurkool
10 preien
320 grote witte puntjes 
20 pakken suiker
15 liter koffiemelk
40 pakken chocolademelk
75 braadboter
25 pak hagelslag
25 pot jam
25 pot pasta
15 pakjes smeerkaas
5 pondspak koffie, snelfiltermaling
4 afwasborstels
35 pak wit WC-papier
31 potten bieten (waarvan slechts 20 gebruikt)
50 appels
22 pakken chocoladevla
22 pakken vanillevla

Mocht je thuis de overheerlijke gerechten van de keuken na 
willen maken dan kun je je wenden tot onze keukenprinsen en  
-prinsessen. Maar of ze de traditionele receptuur prijs willen geven 
is een tweede!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blik in de keukenK K

Dennis van de Thriantastam uit Assen, heeft vandaag samen met 
zijn auto, een ontzettend goede dag gehad. Eerst heeft hij met zijn 
auto heel hard over een met sneeuw- en ijsbedekt grasveld gereden, 
om vervolgens de post op te zoeken waar hij moest meewerken. 

Nadat hij de post, na twee uur lang zoeken, gevonden had, kwam 
hij vast te zitten met zijn auto. Zelf kon hij het niet voor elkaar krijgen 
de auto los te maken van de sneeuw, dus is zijn auto weggesleept. 
Ondanks deze pech, is er vandaag toch nog iets leuks voor Dennis! 
Zijn moeder is vandaag namelijk vijftig geworden!

De Thriantaan en de auto

Dian en Karin (A5) van de A-hike zijn vandaag heel erg 
verdwaald. De damesv hadden niet op de kaart gelet omdat zij alleen 
maar aan het kletsen waren over van alles en nog wat. Ook vertellen 
Dian en Karin dat Maaike van de A-hike heel grappig ‘appel in een 
koek’ kan zeggen. Helaas wilde Maaike geen ‘appel in een koek’ 
zeggen waar de Razende Reporters bij waren.

Kletsen A
Eduard van Scouting Esdoorn is posthouder van de A-hike. Je 

zou een zeer actief persoon verwachten maar de Razende Reporters 
kwamen Eduard daarentegen hangend op een bank voor de televisie 
tegen. Ze vroegen hem wat hij vandaag allemaal had uitgevoerd. 
Dit was echter niet spectaculair veel. Hij is met de auto op en 
neer gereden naar de supermarkt en heeft daar wat hamburgers 
opgehaald, die hij hoogstwaarschijnlijk daarna door iemand anders 
heeft laten klaarmaken. Verder heeft hij vandaag lekker vanaf de 
bank Nickelodeon gekeken. 

Actieve Eduard A
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Lessendre feu feummod mod modiam

Ero od tat ea augiam iure duis duis dit wisi tate velit lam 
velesectem inibh et nullam zzriure consed dionulla feum zzril euip 
et, sum iure min vel iuscipit nostin utpat inim ver sequipit utat ea 
feum ex erit wisl ute ming esequatue mincilis augait luptatu ercilis 
ex eugiam nim velesto delis ent ing eugiamet dolorti onsent venim 
vel er iril esto od et, quamet accum inciliquis augait irit lamcon 
erat. Gait doleniametum iusci tem amcon henim alit iriureraesto od 
estrud min estie doloreet ad magna conum ver sed exer aci blam 
exerili ssequipis adipisc illuptat.

Nim in ex ent lan hent ad tie ex et pration sectem ing et ad dolorer 
iustrud etue eum zzriure digniam quipsum sandiam quat, consectem 
in ea adignim atie tem duis ad tionsed dolor acipsummodo od 
magna feuisl ulla adignibh enisci blandrem el exero odolore et inim 
nullaore dolobore volorem vel utpat, sequis nibh ea feugue feum 
nibh essit amconsed tin henim dit lorper at lore do eu feum velis 
nulputpat, vullum quipsustrud tatio odio commodip exeril ing 
erostinim dolorpe rcidunt ea alismodit exeriure tat.

Re min vulputp atetue ting estrud et luptat. Ut velent dolor si.
Or sum vullaore facipissisci te tat augue dolorerci elit ut lam 

veliquat nostio euisis ad te velis dion ut vel inciduisim zzrit, conse 
conum venim dio commy nibh ero ercip ex et vel dipit irit nulput 
nullamet wissim vendip er inibh estrud te modolorerit, quis acip el 
et, consecte elestrud dolor senim il er adigna facil ulla feugue el.

B

Gezellig samenObore feu facipissis nibh

To duipsustrud min estrud el esecte feu facipit estie te magniam 
zzriusto erciliquis augiamcommy nulpute conseniat. Em ver sim 
ent velenit nonsendreet, sisi tionsent velit in exerit lore do consenis 
aliquat, si.

Ut lamet, quam quisi. It eu feuisl dolorer susto eu facil digna 
facillam vel ullamcon veliquisl delismod min henim irit iurem 
zzrit inciniam nulla commolestrud magna amcommo dolore velit 
inismolendip eugue dolore tiscinc incidui ea feui tat, verostrud min 
vendre modigna feugue dionum erci bla feummolore etum iusciduis 
nullam vel utpat. Nis dunt ip er suscidunt la faci eui tisi.

An eugiam at ute vel deliquam, si tisis esto odit velenit er atem 
dolumsandre minim zzrit praesse feu feugait vercidunt dionsectet, 
sequisi.

Amconsendit lore do odo consed ea commy nonsectem zzriure 
dunt praestisi esectem quat laorem venis dolor am verit, quat erat, 
voluptat. Ut luptat la faccum dolore faccum velenim dolore modip 
et augiam zzrit, quisisis dolore esequamet eugiat, se facincilit 
nullaoreet numsandit laore vel ullam ver in hent ipsustisim venibh 
eraessenim eliquissi.

Bor si. Dolut augait et luptat nos duisis eugait pratie min essequi 
eugait luptatie digna ad dignibh enim eugait wisse veliquissi.

Eliquis ismoluptat adipsustrud tat, summy nulputate ming 
exeraestie magnismod dolor susci blaor iriusci lissecte consendit 
vel utet num am, susto od tatem dit et luptationse dolortie faci tie 
velismo dolestin henim ipisl ipit adionsequam in velit ipisis et, se.

Gezellig samen

Bij de koppels X6 en X7 is er iemand flink ziek geweest 
vannacht. Wederom door onbekende oorzaak heeft een X-hiker 
vrijdagnacht overgegeven.  Gerbrand, Kor, Roland en Jesse van de 
scoutinggroep Fraeylema uit Slochteren,  lopen de hele X-hike tot 
nu toe al samen, omdat zij dit zo ontzettend gezellig vinden! Wel 
blijft het een mannenonderonsje tussen de twee koppels, want de 
meiden van de X-hike zien de jongens niet zo zitten.

X

Boven de WC

Emiel en Ramon (X1) van scouting Hoogeveen hadden nog 
al wat pech vannacht. Door een onbekende oorzaak heeft Emiel 
vannacht vijf keer overgegeven! Geluk bij een ongeluk gebeurde dit 
niet in de tent maar netjes boven de WC. Vandaag hebben zij alle 
frustraties van het overgeven geuit, door alle bevroren plassen op de 
bospaden kapot te trappen.

X

Gouden opmerkingen

Wolter: “Ja ja ja ja.”
Dita: “HOI.”
Geuko: “Leer nou eens dat je beter een A-merk cola kan 
drinken”. 
Voerman Marja: Lekkere bal!
“Masja je profiteerd!”
“Heb jij ook zo’n mooi sterretje?”
“Cola aan de waslijn!”
“Dita, je bent een topvrouw!” (midden in de zaal)
“Bob Tjaarda, je mag geen sinas meer!”
“Alle vrouwen zijn mooi. Jammer dat ik op mannen val…”

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

! ?

U

Vallen zonder dat je het door hebt

Lars van A9 is vrijdagavond lekker zijn stappelbed 
ingeklomen en na veel gekeet uiteindelijk in slaap gevallen. 

A

Vallen zonder dat je het door hebt

Als je een kortere route neemt naar de volgende post is dat dan 
fout lopen? Volgens Lars en Jørgen van A9 is dit niet fout lopen 
maar het bewust afsnijden van de route.

A

Het volgende moment 
dat hij weer wakker 
werd lag hij in zijn 
slaapzak op de vloer van 
de slaapzaal. Hoe hij 
daar terecht is gekomen 
is niet duidelijk. Hij 
heeft vervolgens heerlijk 
verder geslapen op zijn 
matras.
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Hyves boekjes

Bij post 4 van de A-hike kregen alle deelnemers van de Hyves 
hike de opdracht om hun hyves boekje te versieren. Wij van de 
Razende Reporters bebben zeer mooie creaties gezien.

A

De waarheid

Koppel B1 is van mening dat de Poolbode niet de waarheid in 
hun krant vermeldt. Dus special voor Eva en Maaike van de Jutters 
een aantal waarheden in de Poolbode:

Koppel B1 loopt de B-hike.
De opening van het Poolkamp was bij kampeerboerderij Wouda 
in Appelscha.
Het thema van de B Hike is: B-Watch.
1 + 1 = 2.
Het C team bestaat uit Lenie, Johan, Mans en Aries.

Dit zijn een aantal harde feiten en dus de waarheid, net zoals je 
die in de rest van de Poolbode vindt.

•
•

•
•
•

B

Tussenstuk

We zijn inmiddels op zaterdagavond en we hebben twee 
wervelende dagen achter de rug. De eerste nacht is door iedereen 
goed doorstaan, ondanks de toch wel extreme temperaturen. Een 
aantal groepjes heeft het Poolkamp op zaterdag verlaten, hoewel 
hier ook andere zaken als het koude weer debet aan waren. Het 
C-team hoopt dat ze er volgend jaar gewoon weer bij zijn en 
ondanks de wellicht lichte deceptie van het vroegtijdig afbreken van 
het avontuur toch een mooi kamp hebben gehad. 

Jagende sneeuwstormen en snijdende hagel bleven de noeste 
wandelaars vandaag gelukkig bespaard. Desalniettemin bleken veel 
deelnemers de ontberingen als een zware beproeving te ervaren, wat 
toch zo zijn weerslag had op het gevoerde tempo. Hierdoor moesten 
veel posthouders lang staan wachten in de kou. 

Op het kampeerterrein bij de Oude Willem, waar op 
zaterdagavond maar liefst vier hikes kampeerden (X, B, C & 
D), werd het besneeuwde veld lichtoranje verlicht door de 
wakkerende vlammen van een knetterend kampvuur. Rondom 
het vuur verzamelden zich een groot aantal deelnemers en de 
sfeer was bijzonder goed. De enige hike die zich niet in deze kekke 
samenscholing wenste te mengen, was de E-hike. Zij gaven de 
voorkeur aan een wat intiemere locatie in de bossen bij Doldersum.

De opstartstrubbelingen die op de vrijdagavond nog voor kleine 
oneffenheden in de organisatie zorgden, hadden 24 uur later zowel 
in Doldersum als op de Oude Willem plaats gemaakt voor een 
geoliede kampeermachine. Dat er een aantal hikes bereid waren hun 
groepstenten met elkaar te delen, zorgde dat er ook voor iedereen 
die geen zin had in een kampvuur een plekje was om even op te 
warmen en het eten klaar te maken.

Het C-team was een deel van de dag bezig met het oplossen 
van wat onfortuinlijk verlopen communicatie met de fervent 
voorvechters van de belangen van bos en hei. Uiteindelijk werd de 
soep gelukkig niet zo heet gegeten als dat deze werd opgediend en 
liep het allemaal met een sisser af. Wel moesten enkele posten die 
gepland waren voor de zondag helaas geschrapt worden. Voor de 
opbouwploeg waren deze gedelete posten niet zo heel onwelkom, 
het opbouwen in de kou is zwaar dit jaar.

Het C-team heeft veel zin in de laatste nacht en dag!

U

Recht slaan wat krom is

Op het subkamp van de C-hike kwamen we koppel C5 ook weer 
tegen. Liepen zij eerder deze dag nog met twee andere koppels, deze 
avond kwamen ze met vijf koppels tegelijk aan bij het subkamp. 
Ze hadden inmiddels de tent alweer voor hun dames en zichzelf 
opgezet. De haringen die ze vrijdagavond krom geslagen hebben, 
waren weer recht geslagen. Hiervoor hebben ze een hamer van 
Pieter, subkampleiding van de B-Hike, geleend.

C

Recht slaan wat krom is

De Heren van B7, Colin, Martijn en Niels zijn vandaag als 
eennalaatste vertrokken van het subkampterein. Daarentegen 
kwamen zij wel als eerste aan op het subcampterein van zaterdag. 
Onder weg was het voor Martijn zeer moeilijk om te lopen op de 
soms in een ijsbaan veranderde weg. Hij is veel aan het glibberen 
geweest, met het gevolg dat hij er ook onderuit ging en op zijn 
rugzak terecht kwam. Je kent het wel: een schaap op zijn rug heeft 
geen kans op overleven zonder hulp om weer rechtop te komen. 
Colin en Niels zijn de redders van Martijn geweest.

C
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Onderweg van hectometerpaaltje 34.3 naar 45.1 komen we 
koppel D8 tegen, bestaande uit Berend en Ruben van Beyloo ter 
Horst. Op een halve meter hierachter komt B4 met Vincent en 
Gaauwe van Scouting	 Emmen. Beleefd doch resoluut wordt er 
gebedeld om een lift! Ja een lift! Ongehoord!

Waar zijn die tijden dat je een hoop accepteerde maar geen lift! 
Maar goed, ze zijn eigenlijk op zoek naar leuke vrolijke meiden. 
Na wat navragen blijkt dat ze vooral van de C-hike moeten zijn. 
Aanvullende eisen: Bij voorkeur bruin haar met krullen, beetje 
minder dan 150 kilo, strak figuurtje en een lekkere kont. 

Zere voetjes

Zoals iedereen al heeft kunnen lezen in deze editie van de 
Poolbode gaan Marjan en Geuko, van de Fivel,  in het huwelijksbootje 
stappen. Dat is in ieder geval het plan. 

Aan de koffietafel waar beiden aan zaten kwam er een ietwat 
rare uitspraak van Geuko boven tafel. Dit terwijl zijn toekomstige 
vrouw 1,5 meter verder zit wordt er medegedeeld dat hij wel lekkere 
vrouwen in de auto heeft. Hmm wat zal dit worden!?

Lekkere vrouwen

B

! ?

De subkampleiding van de E-hike is nieuw! Vandaar dat er even 
een klein gesprekje aan de koffietafel moest plaatsvinden. Hans en 
Chris allebei uit Delfzijl, hebben zich laten strikken door Arnoud 
om op subkamp te staan. Dit is best koud! Na het opstarten van alle 
groepjes  op de vroege frisse zaterdagmorgen kwamen ze erachter 
dat er op hun afstreeplijst een groepje miste. Na wat speurwerk 
vonden ze een klein tentje bedekt met een dikke witte laag sneeuw. 
Een vrolijk geronk steeg op van de witte deken. Chris tegen Hans: 
“verrek pap, er staat nog een tentje!” Tijdens dit gesprek komt 
trouwens boven water dat Chris zich spiritueel ontwikkeld. Het 
Zinnen-Zannnen en vooral Zennen heeft helaas nog geen invloed 
op zijn zo koude voetjes.

Familieuitje E

De E-hikeleiding bestaat dit jaar uit twee gedeeltes. De oude 
rotten en de jonge jonkies. Martijn en Christer zijn dit jaar voor het 
laatst E-hike leiding. Arnoud en Thomas gaan de scepter overnemen. 
Thomas heeft hier nog wel wat problemen mee. Gelukkig wordt hij 
goed opgevangen door zijn medehikeleiding.

Het is immers wel even wennen om zo maar ineens onder 
moeder vleugels en wakende oog vandaan te kruipen. Vanochtend 
stond Christer al vroeg aan de rand van zijn bed. Met een aai over 
zijn haarbos en licht dwingende hand op zijn schouder vraagt 
Christer  met een zachte hese stem:  “Ben je al wakker, ben je al 
wakker, hier is je koffie jonge! kom je zo ook?”

Vandaag wordt er vooral gewerkt aan kaartleestechnieken. 
Belangrijk hierbij is dat je de kaart zo voor je neerlegt dat je alle 
teksten normaal kan lezen en dat je weet waar je jezelf bevindt.

Uit het gekibbel blijkt trouwens dat Arnoud alles heeft uitgewerkt, 
niet vanaf de kaart, maar vanaf de aantekeningen van Thomas. Op 
de kaart stond het goed, waar zou het dan fout zijn gegaan?

Aspirant leiding Thomas E

Op weg van Appelscha naar Diever zien de razende reporters 
een rood Stuur autootje heen en weer swingen. De dames van de 
Juttters waren druk bezig met hun half uurtje Techno. Ze stonden 
wel op een heel strategische plek geparkeerd. Midden op een t-
splitsing dus! Wisten we al dat koppel A8 diepvriesvoeten heeft? 
Nee dat wisten we nog niet. Vertel vertel en vooral niet te snel.

Op sportschoenen een hike lopen kan wel als de zon schijnt, 
maar niet als de sneeuw twee lagen dik op de weg ligt. Handig 
trouwens die skisokken in je rugzak. Die worden zo niet nat!

Warme skisokken A

Nico en Jorrin van de Drostengroep D7 geven aan dat ze alle tijd 
hebben. Vanochtend is per ongeluk, ja echt, de noodbrief geopend. 
Met de nieuwste technieken (Google Maps, Twitter, My Little Pony) 
wisten de D-hikers onder barre omstandigheden de dichtstbijzijnde 
cafetaria te bereiken. Een beetje jammer waren die twee posten die 
ze onderweg tegen kwamen. Deze bleken van dezelfde hike te zijn. 
Dat was iets minder. Maar ja, voor een vette hap moet je wat over 
hebben.

Alles voor de vette hap D

Hij is rood, de prisma is heel mooi, als je het tegen het licht aan 
houd krijg je een mooie regenboog! “Maar waar ligt dan de zak met 
goud?” vraagt deze Razende Reporter zich af. Het probleem met 
deze vraag is evident: wie het weet zegt het niet maar steekt de poet 
fijn in eigen zak!

Prisma bril U
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Ver in de diepe bossen staat post zes van de B-hike verstopt. Na 
een lange (gezellige?) middag kwamen wij ze opzoeken als Razende 
Reporters. Na een klein inleidend verhaal komen wij als reporters op 
de vraag wat hen deze dag bezig houd. Nou zeiden ze, we hebben een 
vraag die ons de hele dag al bezig houd. De heren en dame vragen 
zich af waar een vrolijkheidsgleuf voor is. Naar horen zeggen moet 
er in deze gleuf een euro worden gestopt, of dit nou geluk brengt 
vragen wij ons af. Het antwoord zou de subkampleiding van de b 
hike moeten weten. Wij wachten in spanning af!

Geluksgleuf U

Maaike en Eva (B1) zijn te lui om te schrijven, daarom hebben 
ze besloten hun logboek op te nemen. Want dit is makkelijker. De 
dames waren wel een beetje verontwaardigd dat ze twee keer de 
verkeerde kant op zijn gestuurd door mensen.

Luie dames B

Uit anonieme bronnen hebben wij als Poolbode vernomen dat 
er bij de D-hike twee jongens in de sloot waren gevallen. We kregen 
van onze anonieme bron de namen Maaike, Pieter en Yordy door.

Anoniempje B

Colin, Martijn en Niels van de Trappers waren een uur eerder 
dan de rest op het subkamp. Wij denken dat dit komt omdat hun 
subkampleiding ook van de trappers zijn. Wel zijn deze jongens niet 
erg lief voor elkaar, ze snijden elkaar met scheermesjes. Volgens ons 
is dit een rare gewoonte.

Rare snuiters B

Pieter idioot is en rare foto’s van zich maakt op de camera’s  
van zijn B-hikers?
Jacob van de subkampleiding van de C-hike slecht is in   
namen onthouden?
en Joost van de C-hike heeft geleerd wat opstipatiedrang is?
op de C-hike veel liefde is?
dat Sieger van de D-hike zeven paar sokken, vier wc rollen en 
zes onderbroeken mee heeft?
de X-hike een mister T heeft?
“het leven is net een neus is, haal er uit wat er in zit.” de wijze les 
van Joost is?

•

•

•
•
•

•
•

Wist-je-dat… ! ?

Sieger van het koppel D11 van scoutinggroep de	Bevers. Sieger 
heeft de afgelopen dagen nogal wat mee gemaak. Zo zijn z’n broek, 
en schoenen bevroren. Zijn sokken zijn verbrand toen hij ze bij het 
vuur had gelegd om ze te laten drogen, hij heeft al 2 keer gepoept, 
en daarbij 1.5 rol wcpapier opgemaakt, en op het moment van dit 
interview had hij een natte onderbroek (door de sneeuw). 

Ondanks al deze gebeurtenissen denkt Sieger wel dat hij samen 
met zijn koppelgenoot 1e wordt van de D-hike. Sieger is van de 1e 
plaats overtuigd doordat hij en zijn koppelgenoot Siemen vandaag 
een uur in de cafetaria gezeten hebben en alsnog als eerste op de 
eindbestemming zijn aangekomen. Ook hadden zij alle posten 
gedaan.

Het verhaal van een D-hiker D

Maaike - Scouting	Esdoorn
Waarom gooit iemand brood in een wc ?
    Om	de	wc-eend	te	voeren.

Ilja –	De	Brinse	Buitenpost
Lisa	loopt	met	oma	in	de	speeltuin.	Lisa	vraagt	aan	oma:	‘mag	ik	

in	het	klimrek?’	Nee	zegt	oma,	dan	ziet	iedereen	je	onderbroek.	Later	
komt	oma	terug	uit	de	winkel	en	ze	ziet	Lisa	in	het	klimrek.	Ze	zegt	dat	
Lisa	er	uit	moet	komen.	‘’Nee’’zegt	Lisa,	‘’want	ik	heb	mn	onderbroek	
al	uit	gedaan’’.	

Gerbrech	-	De	Brinse,	Buitenpost
Een	Nederlander,	een	Duitser	en	een	Engelse	doen	een	wedstrijdje	

wie	het	langst	niet	hoeft	te	plassen,	maar	ze	moeten	wel	drinken.	Op	
een	gegeven	moment	hadden	de	Duitser	en	de	Engelse	geplast	en	de	
Nederlander	niet.	Ze	vroegen	waarom	niet	?	De	Nederlander	had	een	
luier	om.

Martijn	–	de	Trappers
Het is wit en als het uit een boomvalt is de koelkast kapot?
	 	 	 	 Een	koelkast

Moppen ! ?
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Christiaan en Rina hebben het de eerste nacht van Poolkamp 
zeer, zeer koud gehad. Christiaan met zijn 18 jaar Poolkamp ervaring 
was zeer beduusd dat dit voor hem de eerste keer was dat hij gewoon 
niet kon slapen van de kou. Zaterdag hebben zij bij de kringloop 
winkel 6 dekens gekocht voor zichzelf en voor eventuele kinderen 
die het nog kou gingen krijgen. Van de dekens à € 3,50 hebben zij 
een euro afgedongen. Dus voor € 15,- een zeer warme nacht, da’s een 
koopje.

Koude X hike subkamp leiding

Toen de koppels C1 en C4 aankwamen bij de plek waar zij post 
vier verwachtten, waren daar geen posthouders te bekennen. Nu 
rees de twijfel bij hun of zij niet verkeerd waren gelopen. Hierop 
bedachten zij om toch eens in de omgeving rond te kijken of ze 
toevallig de posthouders konden vinden. Na een omzwerving van 
ongeveer drie km kwamen zij weer op de plek aan waar de post 
moest wezen, en wie stonden daar? De posthouders Jorien en 
Dennis met een auto die met zijn voorwielen in een kuil die niet 
zichtbaar was door de sneeuwval. Naar wij vernomen hebben is de 
Fraeylema zo vriendelijk geweest om deze auto los te trekken. Na 
dit alles konden de koppels toch de post doen.

Posthouder uw auto zakt weg! C

Koppel B5 is twee keer op zaterdag verkeerd gelopen, omdat 
“de posthouders ons de verkeerde kant op stuurden”, Aldus 
Willem-Jens en Thom. Nou kan dit wel eens gebeuren maar als je 
dan eindelijk op een post aankomt en je moet tennissen ga je vol 
goede moed beginnen met de opdracht. Wil het niet zijn dat alweer 
de posthouders het je moeilijk maken. Moet je de bal binnen een 
bepaalde tijd zo vaak mogelijk overslaan, zien Willem-jens en 
Thom de tennisbal verdwijnen in een regenput. “Het zijn weer de 
posthouders die het voor ons verpesten en krijgen wij daardoor heel 
weinig punten” zei Thom. Alles wordt weer vergeten en B5 gaat vol 
goede moed op pad.

Dubbel pech B

Gerbrand, Kor, Roland en Jesse lopen de route van de X Hike 
tot zij ineens een hert zien staan ver in het bos, zij besluiten om te 
kijken hoe dicht zij het hert kunnen benaderen. Ze laten hun tassen 
achter en beginnen aan hun stille tocht richting het hert. Af en toe 
maken zij veel geluid door het knappen van takjes die op de bos 
bodem liggen. Maar hoe hard en zelfs als ze dichter bij komen het 
hert stoorde zich er niet aan en bleef rustig staan. Op drie meter 
afstand kwamen ze tot de ontdekking dat het een beeld was van 
een hert. Zij vervolgden hun weg vanaf de plek waar zij hun tassen 
hadden gelaten. Een aantal honderden meters verderop zagen zij een 
hele grote vogel zeer dicht bij hun. Kor, Roland en Jesse schrokken 
zich dood maar Gerbrand had al door dat het weer een beeld was en 
stelde de ander gerust. 

De vogel en het hert 

X

X

Thei en Patrick (E7)van de Vinchem zijn op zoek naar ducktape, 
de schoenzool van Thei is stukgelopen. Helaas de Razende Reporters 
hebben geen ducktape op zak of in hun glanzende bolide. Tja dat 
krijg je als je moet omlopen omdat de route toch misschien niet 
helemaal klopte.

Het vuur uit je zolen lopen E

Lisanne, Vivian en Andrea van Mensinge Roden E01 zitten rustig 
elkaars haar te borstelen, even uitbuiken na een bord vol tortelini. 
Over hoe dit culinair hoogtepunt tot stand kwam valt weinig uit te 
leggen. Maar een andere kwestie is toch wel zorgwekkend, al het 
eten is op. Dat terwijl het nog maar zaterdagavond is. Wij hopen dat 
ze het redden tot de snack op de kampeerboerderij. Maar tot die tijd 
eerst nog hartenjagen, hoe werkte dat maar weer reporter Rogier?

Reporters in het wild E

Een spoedmelding uit betrouwbare bron op de poolbode redactie. 
De gehele B-hike wordt teruggehaald naar het hoofdkwartier in 
verband met barre omstandigheden op het subkamp. Waarschijnlijk 
horen we morgen meer. Voor nu: B-hikers, sterkte!

Breaking news B-hike B
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de keuken van Annemarie houdt?
ze er anderhalf uur over gedaan hadden om dit nummer te 
krijgen?
hier het high-tech computerpark van de Poolbode redactie voor  
moest worden aangewend?
er veel liefdes op kamp ontstaan?
dat het vandaag koud is?
Nikkende Nekki de feut van de Trianthastam is?
Jutters HEEL dom zijn?
posthouders niet kunnen rijden?
E-hikers door hun hikeleiding de verkeerde kant op werden 
gestuurd?
de hikeroute ook niet klopte?
de hikers bij post 5 hun eigen tegeltje konden beschrijven en 
deze in de prijzen kast komt te hangen?
Bas waxine stoker is?
Kootje weer is te laat is?
Oh Oh GerSOOOOOOOOOOOOOOOOOOO?
Giga Gerritje?
en hoe denkt u te betalen? American Express. Groetjes Ger.
de keuken heel muzikaal is?
onze pen bijna was verdwenen?
een boertje grote gevolgen kan hebben?
Ger zijn eigen jaarlijkse projecten in de keuken heeft?
Daniël een kabouter is?
de keuken altijd 22 kaarsjes op tafel heeft?
maar op dit moment 23?
dit hun kampvuur is?
er geen klachten over het eten waren?
sommige posthouders er anderhalf uur over doen om op post 
te komen?
de deelnemers dit veel sneller kunnen?
Alwin zijn maandelijkse periode heeft?

•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Wist-je-dat… ! ?
Liggend op het tentzeil zijn Willem-Jens en Thom, koppel B5 

van Scouting Emmen druk bezig om hun logboek uit te breiden. 
Niet zomaar met tekst maar met een echte strip over Dora (klinkt 
als). Bijna alles wat ze meegemaakt hebben is al medegedeeld aan de 
Poolbode. Ze hebben vandaag 9 uur gelopen. Daarnaast is het laatste 
nieuws dat Thom bomen knuffelt en Willem-Jens het verdacht veel 
over Maaike heeft, of was het nu net andersom? Ze hebben nog wel 
een gezamenlijk boodschap aan maaike, het eerste deel luidt Ja, het 
tweede deel is sorry voor het geluidsoverlast vannacht!

Sorry! B

De subkampleiding van de D-hike heeft het goed geregeld voor 
de hikers. De warme legertent staat over een picknickbankje heen 
gestald. Hier treffen we Jordy, Maaike en Pieter aan van koppel D5. 
Zijn druk bezig om een lekkere maaltijd te brouwen. De hamburgers 
die ze maken zijn zelfs stukken beter dan die van de Mac Donalds! 
Dat mogelijk zijn te oordelen naar de overheerlijke braadgeuren die 
de tent vulllen. De mannen moeten nog wel even kwijt dat ze spijt 
hebben dat ze Maaike in het water hebben geduwd. Uiteindelijk 
viel het wel mee ze was slechts doorweekt tot de knietjes. Gisteren 
hadden ze trouwens ook al het vlot tegen de schenen van Maaike 
aangetrokken. De mannen zijn trouwens overduidelijk van het 
bak- en braadwerk terwijl het echte kookwerk door de vrouw wordt 
gedaan. Maaike wordt nog even gebeld door haar zusje… jaja die is 
ook mee hoor!

Hamburgers! D

Arthur en Kevin van C5 zitten er een beetje uitgeblust bij naast 
de kachel. Het is nog vroeg maar de oogjes zakken af en toe al een 
beetje naar beneden. Voor vandaag zijn ze wel even klaar mee maar 
morgen is er weer een nieuwe dag. Over de suggestie of ze nog dames 
uitnodigen om de tent op te warmen, denken ze nog even na.

Uitgeblust! C

Rogier verzorgt altijd de layout met zijn fruitschaal (lees 
laptopsoort) en komt meestal niet voor zondagmiddag uit de 
boerderij. Na wat bemoedigende woorden van Wolter geeft Rogier 
aan dat hij voor eerst sinds jaren maar eens meegaat met de Razende 
Reporters. Er is net een missie gepland naar de subkampen dus dat 
komt goed uit. Aan de vele vragen te horen is het inderdaad een 
hele tijd geleden dat Rogier buiten is geweest. De meest frapante 
opmerking is dat de hikertjes toch zo klein zijn.

Subkampvreemd U

Elso en Gerjan worden bij deze even bedankt door Anneke en 
Lissane van C9 voor de lift die ze naar het subkamp kregen. Anneke 
was bar misselijk en trok het even niet meer.

Bedank je C
Infographic
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Lisanne, Vivian en Andrea (E1) hebben de tip van het jaar:
neem een kruik mee op Poolkamp, het weegt niet veel extra en je 
kunt er heel veel plezier van hebben.

Tip van het jaar E
Martijn en Bieke van koppel D1 hebben een gezamelijke 

uitdaging! Hun ballon is er vandoor gegaan en heeft een leuk plekje 
gezocht in best diepe sloot en deze moet er toch weer uit. Vanuit de 
warme reporterswagen wordt deze actie nauwkeurig gevolgd. Met 
de tenstokken inelkaar gestoken wordt geprobeerd de ballon bij de 
kant te krijgen. De taakverdeling is wel ietswat onduidelijk en dat is 
ook te zien aan de ballon. Maar wat is nu de onderlinge relatie in dit 
koppel vragen de reporters zich af. Zijn het broer en zus? Is het een 
liefdeskoppel? Allemaal niet! Het zijn gewoon vrienden, maar wat 
niet is kan nog komen!

Vissen met kijkers D

Op een winters uitziend paadje komen de Razende Reporters 
de E-hikeleiding tegen. Als tip wordt er meegegeven dat we de 
posthouders van post vier maar eens met een bezoekje moeten 
vereren. Hier staan Ingeborg en Marieke van de Martinistam. Als 
antwoord na een goed bedoelde opmerking van onze reporter of ze 
wel op de goede plek staan valt een pijnlijke stilte. Deze duurt even 
maar dan barst de spreekwoordelijke bom. De kaart die ze hebben 
gekregen deugt niet. De kleuren zijn te flets, de resolutie is niet goed, 
de plaatsnamen zijn niet te lezen en nog veel meer ellende. Dit was 
dan ook reden dat ze twee uur lang op zoek zijn geweest naar hun 
post! Kortom het is allemaal bar en boos. De reporters die toevallig 
over dezelfde kaart beschikken beginnen zich langzamerhand af te 
vragen of ze wel echte Scouts zijn. Na de vraag hoe de kaart er dan 
volgens hun uit had moeten zien komt er uit dat ze het verschil niet 
eens kennen tussen een topokaart en een wegenkaart. Na nog wat 
gemopper en andere ellende houden de reporters het maar voor 
gezien maar één ding is duidelijk. 

 ☐ Geschikt   ☑ Ongeschikt 

Duidelijk ongeschikt E

Zola en Noor X08 komen we tegen, bij een ingewikkelde 
trappersbaan in de bossen van Appelscha. De baan is zo inspannend 
dat ze echt even geen antwoord kunnen geven.

Pffff, moeilijk hoor! X

Op het subkampterrein  zijn Anton en Ruben van D6 druk 
bezig om een warme hap warm te laten worden. Na het lezen 
van de achterkant van de verpakking gaan ze op zoek naar een 

Aardappelsoep D

Na een nacht informatie verzamelen en verwerken, op en om de 
redactieruimte, gaan de redactieleden op pad. Maar niet zonder een 
uitgebreid werkoverleg, inclusief redactieontbijt verzorgt door BC 
(Bart’s Catering) op de kampeerboerderij. Op weg naar een interview 
met de subkampleiding van de E-hike. Aangekomen bij het subkamp 
is het leeg, geen spoor meer van onze vrolijke vrienden. Door een 
koelbloedige actie kunnen we snel de subkampleiding traceren. Ons 
ontmoetingspunt wordt een cafeetje in Diever, kunnen de heren 
direct hun voeten opwarmen. Tijdens het interview schuiven ook 
posthouders en hikeleiding van de E-hike aan. Reden genoeg om 
nog even te blijven om ons oor te luister te leggen. Met de nieuwste 
informatie in ons kladblok, snel naar het verzamelpunt voor de 
uiterst serieuze middagvergadering van de redactie. De kaart 
wordt zorgvuldig bestudeerd om zo effectief mogelijk de groepjes 
te bezoeken. Denk erom koppelnummers, groepsnaam en eten 
om 18:00 uur roept de hoofdredacteur ons nog na. De verzamelde 
stukjes worden in de namiddag verwerkt tot een pakkend geheel. 
Een verkwikkende maaltijd van de keuken en daar gaan ze weer. Op 
weg naar de subkampen, nu met de hele redactie. Het verzamelen 
van de laatste informatie is geen kleine klus. Doortypen tot je vingers 
blauw zien voor de leuk gevulde Poolbode, de 33ste alweer.

Een dagje Razend Raporteren U

maateenheid. Van aanwezige 
immers behulpzame leiding 
krijgen ze te horen dat in 
een plastic bekertje 200 ml 
kan. Als dan vervolgens de 
aardappelpuree eruit komt 
te zien als aardappelsoep, 
inclusief de klonten, begin je 
toch wel te twijfelen. Na een 
korte studie van de beker is 
het duidelijk.. er past 250 
ml in een plastic bekertje. 
Leidings bedankt!
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Als je na ‘tig jaar trouwe dienst uit het C-team stapt, heb je 
nieuwe tijd om handen. Tijd die lang niet beschikbaar was komt in 
één keer vrij, een heerlijk gevoel. Je hoeft niets maar kan van alles. 
The	Sky’s	the	limit, zouden de Britten zeggen.

Voor Aries was het niet moeilijk om een nieuwe hobby te vinden. 
Op een verdwaalde ochtend bij de redactie van de Poolbode valt 
zijn oog op een spelletje van de heer Gates en bam, hij is verkocht. 
Behendig laat Aries’ de flipperklast alle hoeken van het beeldscherm 
zien. De bal gaat waar hij niet gaan kan en de puntentelling schiet 
harder omhoog dan het menselijk oog kan volgen. Met een koele 
blik in zijn ogen bedient hij de linker en rechter flipper, vast beraden 
een mooie prestatie op het scorebord te zetten.

Maar hij is niet de enige. Miss Money Penny heeft ook een duit 
in het zakje gedaan. En niet onverdienstelijk ook! Geflankeerd 
door de penningmeesterers moet Aries genoegen nemen met een 
derde plaats. De onbetwiste kampioen is echter de man die wel de 
nachtburgemeester van het Poolkamp wordt genoemd. Laat het er 
niet bij zitten Aries, nog even door oefenen!

Nieuwe hobby

Om te beginnen een rectificatie: in de Poolbode van vorig jaar 
stond vermeld dat Jasper (D4) geen Fries accent heeft. Dit is onjuist, 
hij heeft er wel een.

Koppels D3 en D4 zijn niet gewekt vanmorgen en ook koppel 
C6 mocht blijven liggen zo lang ze wilde. “De hikeleiding heeft ons 
gewoon in de steek laten”, aldus de verbouwereerde heren en dames.

Gister hebben de D-hikers in het café gezeten (waarschijnlijk om 
op te warmen, red.). Daar kwamen ze de posthouders van een post 
tegen die ze net hadden gemist. Gelukkig maar, want toen konden 
ze de post alsnog doen.

“Het was echt koud vannacht!”, vertrouwden de dames van C6 
ons toe. Dat was het ook natuurlijk, zes graden onder nul is niet voor 
watjes! Sytse is al voor de vierde keer mee op kamp, dus die koude 
deed hem niets. Wat de heren en dames Wâldswalkers als laatste 
nog van het hart moet is dat ze niet zo blij zijn met de hikeleiding 
van de C-hike: “Ze zijn namelijk racistisch, ze houden niet van de 
Friese taal!”. Dat delen we niet bij de Poolbode, want wie houd er nu 
niet van een taal waar Doutzen Kroes ambassadriesse van is?

In’t Frŷsk DC
Jannemijn (E4) heeft gister met een paar mede-hikers iets 

heel spannends beleefd. De hikers waren nog tot laat in de avond 
aan het lopen en besloten rechtstreeks naar het subkampterrein te 
lopen. Dwars door het weiland dus! Na een tijdje te hebben gelopen, 
hoorden zij gekraak. De E-hikers bleken niet in een weiland te 
lopen, maar over een meer dat bevroren was! Het kraakte zo erg, 
dat ze besloten om verspreid te gaan lopen  zodat ze niet door het ijs 
zouden zakken.

Op glad ijs E

Jelle en Stefan (E3) lopen vaak verkeerd. Dit ligt niet aan 
henzelf, maar zij beweren dat de kaarten die ze krijgen niet kloppen. 
In de nacht van zaterdag op zondag hebben de jongens het gelukkig 
niet koud gehad, omdat er op het subkampterrein lekker warme 
blaaskachels waren! Wat fijn dat het C-team dat allemaal zo goed 
voor elkaar heeft voor alle deelnemers.

Blaaskachels E

Idsert en Douwe –Jens (X5) van de Brimsen uit Buitenpost zijn 
behalve aan het hamburgers bakken ook koppel X1 in de gaten aan 
het houden. Ze spelen namelijk vals, de snoodaards maken foto’s van 
de posthouderskaart. En dat kan echt niet! De posthouders spreken 
de jongelui hier natuurlijk op aan. Nou dat kan echt wel hoor, wij 
zijn officieel verdwaald. Trots laat de jongen een propje route zien, 
snel weer verder naar de volgende post.

Fotocamera, altijd handig? E
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K	 O	 K	 I	 D	 T	 R	 O	 P	 P	 E	 L	 P	 I	 M
O	 A	 O	 E	 E	 K	 H	 O	 O	 R	 N	 A	 P	 P	 E
P	 S	 P	 T	 A	 N	 S	 I	 L	 E	 G	 O	 V	 K	 G
P	 O	 O	 P	 O	 O	 L	 K	 A	 M	 P	 A	 A	 E	 R
E	 K	 O	 G	 E	 E	 L	 E	 W	 H	 W	 K	 H	 U	 A
L	 K	 L	 A	 S	 L	 D	 E	 A	 I	 A	 A	 C	 K	 A
I	 K	 B	 P	 B	 O	 S	 L	 T	 K	 A	 M	 T	 E	 R
V	 O	 O	 S	 O	 S	 E	 C	 W	 E	 R	 P	 A	 N	 P
H	 S	 D	 B	 D	 T	 P	 H	 H	 F	 T	 E	 W	 P	 R
N	 I	 E	 P	 E	 G	 O	 P	 E	 A	 H	 N	 Y	 A	 A
Y	 K	 T	 B	 G	 I	 O	 A	 R	 W	 E	 G	 A	 A	 K
W	 S	 V	 I	 S	 S	 E	 N	 T	 I	 O	 D	 B	 R	 P
U	 E	 L	 R	 R	 N	 Y	 C	 W	 D	 S	 O	 L	 D	 I
S	 T	 E	 M	 O	 D	 A	 S	 R	 M	 E	 O	 V	 A	 B
P	 H	 T	 C	 H	 E	 U	 P	 B	 A	 N	 D	 N	 A	 D

Woordzoeker

Poolkamp Appelscha Hike Poolbode
Eekhoorn Hert Vogel Vissen
Skisok Lost Prison Baywatch
Keuken Vlet Heupband Das

Er zitten meer woorden in de zoeker, weet jij welke?

Het is inmiddels alweer zondagochtend. De kinderen zijn wakker 
en druk bezig om hun tas weer in te pakken. Dit is toch best wel 
moeilijk! En dan op maken voor weer een dag hiken in het mooie 
winterse landschap. 

Gister ging het allemaal erg voorspoedig. Nou ja, er was een 
koppel al de weg kwijt voor post 1. Tip voor deze jongens: het kan 
handig zijn ook op je kaart te kijken waar je heen moet en niet pas 
als je al een paar kruispunten verder bent! En een koppel vertrok 
als één van de eersten maar kwam als laatste aan. Ze zijn wel goed 
gelopen, maar hadden het vooral heel gezellig onderweg en daarom 
ging het niet zo vlot!

Het Hyves thema leeft helemaal bij de deelnemers! Leuke 
profielpagina’s gemaakt en de hikeleiding is aldoor erg druk met de 
Hyves pagina op internet aan het bijhouden. Wel een beetje jammer 
dat we er weinig reacties op hebben staan van bijvoorbeeld de krant 
en het C-team, maar wie weet vandaag?

Thuis zijn er wel ouders die ons in de gaten houden; erg leuk! 
Alle reacties lezen de kinderen ook. Een papa is ineens heel hip 
geworden en heeft zich ook aangemeld op Hyves. Zijn zoon vraagt 
zich alleen af of hij het wel snapt en verbaasde zich dan ook dat zijn 
vader een reactie bij een foto had geplaatst.

De site is natuurlijk ook na het Poolkamp nog gewoon te 
bezoeken. Alle foto’s staan erop en we vinden het leuk als er ook na 
het kamp nog leuke reacties geplaatst worden: www.a-hike.hyves.nl

Alle posthouders ook weer erg bedankt voor jullie inzet! We zien 
jullie graag volgend jaar weer om ‘ring gooien’ en de andere leuke 
posten te bemannen. En misschien zien we onze ‘oude’ posthouders 
van de Jutters dan ook weer? Zij probeerden dit jaar bij een andere 
hike op post te staan, maar misten ons wel.

Viva la France?

De hike en subkampleiding van de A-hike,

Ank, Yvonne, Tineke, Gerda 
en op afstand onze subkampleiding Inge

In’t Frŷsk A

Is Guido van de Drostengroep Coevorden zelfs op de meest 
ingewikkelde trappersbaan van de dag met z’n handpopsok aan het 
overleggen? Toch eens vragen hoe dit nu zit. Guido is z’n handschoen 
kwijtgeraakt en heeft nu z’n stinksokken om z’n handen gedaan. Je 
moet wat in de ijzige kou op de poolvlakte van Appelscha.

Handpopsok E
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Wie zijn nou de mensen die de hikes mogelijk maken? Dat 
vroegen wij ons af bij de Poolbode Crew. Hiervoor is snel een vragen 
lijstje gemaakt en op vrijdag avond en uitgedeeld aan de Hike 
leidingen van de verschillende hikes. 

Wie zijn de mensen die de hikes 
organiseren?! U

Van de C Hikeleiding hebben wij een zeer leuk verhaal 
ontvangen. Wij zijn Bob, Elzo en Gerjan van Mesinghe 
roden. Wij zijn de hike-leiding van de C-hike. Jarenlang 
hebben wij (Bob en Elzo), mee gedaan aan poolkamp. Toen 
we zo op den duur niet meer mee mochten lopen (vanwege 
de leeftijd) werden we benaderd door de toenmalige C-
hikeleiding of wij dit over wilden nemen. Dit hebben wij dus 
gedaan en dit is inmiddels ons vierde poolkamp als hikeleiding 
in deze jaren hebben wij ons team versterkt met Gerjan. Dit 
jaar hebben wij ‘Escape from Appelscha!’ als thema, dit houdt 
in dat de deelnemers het weekend zullen ontsnappen uit de 
beruchte gevangenis van Appelscha. Het koppel dat het beste weet 
te ontsnappen zal als winnaar uit de bus komen. Elzo, Gerjan en 
Bob.

A Hike, van hun kregen we alleen een Hyves adres, 
het lijstje was daar ingevuld. Wij van de Poolbode zij 
haastig de digitale snelweg opgegaan, opzoek gegaan naar 
hun Hyves site. Het is ons gelukt en zie hier de vragen en 
antwoorden:

A

C

De damens van de hikeleiding (D-hike) hebben naar 
ons idée niet veel tijd gehad/gemaakt voor de vragenlijst 
maar gelukkig wel meer aandacht dan de X en B Hike.

Wie zijn jullie?
* Els Kitty en Judith
Wat is aantrekkingskracht van poolkamp voor jullie?
* Een neergestort vliegtuig
Wat is het thema verhaal van jullie hike?
*Lost (in de bossen van Appelscha
Wat is jullie favoriete koppel en waarom?
* D9, zij hebben de crash niet overleefd. 
Zijn deze vragen naar waarheid ingevuld?
* Huuuh.. En de groeten aan de popjes van de opbouwploeg!

D

De antwoorden van de E-hike zijn via de sms binnen 
gekomen. Jammer dat ze zeer kort zijn, maar wel beter dan 
niks.

Wie zijn jullie?
*Thomas, Christer, Martijn en Arnoud van de Fivel.
Wat is aantrekkingskracht van poolkamp voor jullie?
* De 3G’s
Wat is het thema verhaal van jullie hike?
*Oh Oh Cherso
Wat is jullie favoriete koppel en waarom?
* Tsja, Dat horen jullie zondag. E2
Zijn deze vragen naar waarheid ingevuld?
* Tuurlijk niet.

E

Bob Tjaarda de hikeleiding van de C had een zware nacht gehad. 
Na een avond met alle drukke C-hikers hield die het niet meer vol 
en besloot in slaap te vallen op de bolderkar. Hij was zo moe dat hij 
deze plek geschikt genoeg vond voor een dutje. 

Slapende leiding C
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Tijdens de drukke zondagochtend worden de Razende Reporters 
opgehouden door een traag voortbewegende Suzuki. Zouden er 
oude mensen in dit verhikel zitten, of zijn het posthouders met een 
geleende auto?

De reporters spotten de auto bij een post en vragen toch 
even na, Bonnie en Josien van de Jutters Groningen rijden in de 
boodschappenauto van moeders. Dat verklaard een hoop. Gisteren 
zijn de dames bijna van de weg af gegleden en daar zijn ze best wel 
van geschrokken. Sindsdien vertrouwd Josien de soek soekie niet 
meer zo. Josien is er van overtuigd dat het niet aan de kwaliteiten van 
Bonnie ligt. Ze zijn blij dat er volgende week eindelijk winterbanden 
onder dit verhikel worden gemonteerd. De chauffeur van de 
reporters geeft nog wel even aan dat op onbesneeuwde stukken 
best harder dan tien kilometer per uur mag worden gereden, ook 
met zomerbanden.  De opmerking wordt ter harte genomen en snel 
scheuren de dames weer met een fatsoenlijke snelheid over de wegen 
rondom Appelscha.

Soek Soekie E
uw razende reporter er alweer laat in de avond op uit is 
geweest?
zijn vragen niet door iedereen worden gewaardeerd?
hij zijn excuses daar voor aanbiedt, hij tenslotte ook maar zijn 
werk doet?
Dita dom is?
daar de tafel gaat?
Aaahnnemarie!!!!!
er in de keuken een radio-CD-speler-combinatie staat?
zij meer dan anderhalf uur bezig zijn geweest om het liedje 
Annemarie op een USB-stick te krijgen?
Annemarie nu elke tien minuten mee gezongen word?
er dus oude tijden herleven in de keuken?
de keuken crew om 00:15 uut beweert niet zonder Annemarie 
te kunnen?
wij dit na het nummer inderdaad kunnen beamen?
de ploeg ineens rustig werd en bijna in slaap viel?
er bij de bar werd gevraagd of wij een quote voor ze wilden 
maken?
echt lola?
de barvrouw iedereen super vind?
zij dit vindt omdat er zoveel met het thema is gedaan?
er goeie tosti’s te krijgen waren?
groene flesjes pijn doen?
er mensen zijn die er enthoustiast mee in het rond slaan?
dit niet goed is voor je hoofd?
dit alweer de laatste avond van het 34e poolkamp was?
Dita niet dom is en dat dat haar eigen woorden zijn?
er mensen zijn die het verschil tussen droge worst en leverworst 
niet kennen?
het net zo gezellig als vroegĂh is?
Jesse van een witte “kraag” houdt?
vrouwelijke Fraylema leiding van de welpen fout zijn gegaan?
kort niet snel is?
de DJ in het blauw het een prima feest vind?
Paulina van de keuken te weinig aandacht krijgt? 
Dikkie Dik? 
er in de keuken kerrie over de noten gaat?
het in de keuken om 02:00 uur veel gezelliger is dan om 00:20 
uur?
wij een speciale avondactie hadden en dit door veel mensen wel 
gewaardeerd werd?
dit eigenlijk om water ging? 
G**l*g*g**d**rd?
het een nacht is?
GUUSJEHH!
Bob uit de kast wil?
hij er dus nu in staat? 
het een heel tof kamp was!

In breng van de esdoorn dames:
Ik ben een klein geel eendje in een zee van…
Blaauw en wij zijn de esdoorn en we komen gauw –x-
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Van de Poolbode nachtwacht, wist-je-dat… ! ?

Zó! Het zit er alweer op. Terwijl dit stukje geschreven wordt, 
druppelen de eerste deelnemers binnen. Op de kampeerboerderij 
worden her en der al slaapzalen leeggeruimd en schoongeveegd. 

De zaterdagnacht is goed verlopen, zij het dat het C-team zich 
genoodzaakt zag de deelnemers van de B-hike te evacueren. Het 
idee met zijn allen in de grote groepstent te gaan slapen, bleek wat 
ongelukkig. Kleine eigen tentjes zijn toch beter geschikt om een 
warm onderkomen te bieden. Mede dankzij de hulp van Henk, 
die een éénmalige comeback maakte, werden ze snel naar de 
kampeerboerderij getransporteerd.

Ook de zondag was een koude, maar mooie winterdag. Helaas 
moesten er vandaag wederom enkele vervelende gesprekken 
gevoerd worden met de boswachter. Willen we in de toekomst nog 
gebruik kunnen maken van deze kampeerboerderij en de omgeving, 
dan moeten we er met zijn allen voor zorgen dat dit soort situaties 
voorkomen worden. Moet lukken…

Het ‘nieuwe’ C-team kijkt met een goed gevoel op een geslaagd 
poolkamp terug, maar ziet wel de nodige verbeterpunten. Deze 
nemen we allemaal mee als waardevolle bagage in onze hike-rugzak. 
Laatste belangrijke punt is hier Aries nog eens te bedanken voor het 
feit dat hij ons dit jaar nog terzijde wou staan. 

We zien iedereen graag terug op het 35ste poolkamp!

Het C-team

Eindwoord U
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…tot volgend jaar!


