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Colofon
De Poolbode is een gezamenlijke 

uitgave van de reporters die verenigd zijn 

in de strijd tegen Wile E. Coyote. 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.
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 Hoe heurt het?

Oplage
De Poolbode verschijnt in een oplage 

van 250 stuks. 

U Van het C-team

Een woord vooraf
Van het C-team

Met priemende ogen en snerpende stem sommeert Jan Jaap, de strenge, kordate 

frontman van de pooljournalistiek, mij me per direct te kwijten van wat in zijn ogen mijn 

voornaamste taak op het Poolkamp is: het schrijven van het voorwoord voor de Poolbode.

Het 37e Poolkamp vindt plaats op een meer dan vertrouwde locatie: De Klonie in 

Ellertshaar. Dit is een locatie waarvan we zeker weten dat alle ingrediënten voor een 

geslaagd Poolkamp aanwezig zijn. Mooie ruimtes voor de A-hike, de krant en de bar, en een 

schitterende omgeving om even afmattende als oppeppende hikes in te lopen, dragen er aan 

bij dat alle medewerkers vol goede moed het weekend ingaan.

Gaat het goed met het Poolkamp? Voelen wij de crisis ook? We hebben dit jaar een aantal 

deelnemers dat iets hoger is dan andere jaren. Dit is natuurlijk goed nieuws, maar stijgende 

‘vaste lasten’, voornamelijk de kampeerboerderij, maken dat het dit jaar spannend is of het 

een sluitende begroting zal opleveren. Dat is op zich geen enkele reden tot paniek, we hebben 

wel wat ‘spek op de botten’, maar dit mag natuurlijk geen standaard worden.

Wij hebben alle reden om aan te nemen dat het Poolkamp zich op de lange termijn geen 

zorgen hoeft te maken. Niet alleen hebben we voldoende hikers, maar minstens zo belangrijk, 

alle ondersteunde medewerkers blijven zich ieder met enthousiasme inzetten. Dat zijn 

natuurlijk de medewerkers van deze krant, maar ook het ‘kachelteam’, subkampleiding, de 

opbouwploeg, de keuken en de bar. Daarnaast hebben we natuurlijk altijd een EHBO-dienst. 

Dit jaar is de leiding hiervan in handen van Leon, als opvolger van Yvonne, die dit vorig jaar 

met veel kunde gedaan heeft.

Als C-team, lijkt dit ons een geschikte plek om één groep hier speciaal uit te lichten: 

de hikeleiding. Deelnemers, C-team en ouders thuis, moge zich gelukkig prijzen met de 

huidige teams. Natuurlijk proberen wij, samen met de verschillende ondersteunende 

diensten, de randvoorwaarden zo goed mogelijk voor elkaar te hebben, maar de basis van 

een hikeweekend vormen natuurlijk de hikes. Daarnaast vormt de hikeleiding de eerste 

houvast om aan vast te klampen voor deelnemers die, op welke manier dan ook, de weg kwijt 

zijn. Ook ik persoonlijk, nu al enkele jaren C-team, wend me nog dikwijls tot één van deze 

kanjers. Een goedkeurende blik, een troostend woord, een fijne aai over de bol, een speelse 

pets op de bips: nog nooit kwam ik bedrogen uit.

Met deze positieve noot, sluit ik dit voorwoord af. Als je dit leest, is het Poolkamp 

inmiddels afgelopen, ik ga er pas net van genieten!

Stevige linker,

Namens het C-team,

Mans
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Lopers, Leiders & Werkvolk
 A-hike
Hikeleiding  
 Gerda Doorlag

 Inge Blokzijl

 Fraeylema Slochteren

A01 Olaf Lafeber

 Jetze Smit

 Scouting Emmen

A02 Wiebe Derksen

 Wouter Timmermans

 Scouting Emmen

A03 Isabel de Vries

 Charlotte Mennema

 Esther Kroon

 Mensinghe Roden

A04 Nikki Postma

 Rick Postma

 Trappers Hoogezand

A05 Luuk Forrer

 Thomas van de Velde

 Martijn Grobbink

 Scouting Emmen

A06 Juliët Wilten

 Joni Baarda

 Miranda van der Eem

 Mensinghe Roden

A07 Jim Volgenzang

 Joep Arreman

 Drostengroep Coevorden

A08 Sjors Corman

 Sander Vloedgraven

 Drostengroep Coevorden

Posthouders
 Marit Drost

 Tom van Vliet

 Scouting Emmen

 Judith Blokzijl

 Ruut Eldering

 KDS Groningen

 Lotte de Jong
 Annette Bouma

 Heleen Maring

 Mensinghe Roden

Subkampleiding
 Lieke te Winkel

 Niels Massink

 Fraeylema Slochteren

X-hike
Hikeleiding
 Geert Schoemakers

 Jeroen Zijlstra

 Jeroen Lamberts

 Drostengroep Coevorden

X01 Merel Teeuw

 Ilse Pater

 Sara Drijvers

 Zwervers Groningen

X02 Guus Pennings

 Roy Lugtenberg

 Scouting Emmen

X03 Jolien Bakker

 Noa Doornbos

 Drostengroep Coevorden

X04 Joran Diphoorn

 Lucas Taams

 Marijn Mollee

 Scouting Hoogeveen

X05  Paula Korenhof

 Kim Lasker

 Drostengroep Coevorden

X06 Sinne van der Schaaf

 Esra Beukeveld

 Drostengroep Coevorden

X07 Gwen van der Schaaf

 Sabine Stroeve

 Drostengroep Coevorden

X08 Tessa van Duinen

 Max Wering

 Drostengroep Coevorden

X09 Maarten Wilms

 Jan-Willem Hietland

 Scouting Emmen

Posthouders
 Milou Wessel

 Harold Hermes

 Sharon Wessel

 Drostengroep Coevorden
 
 Bryon Jorna

 Arnoudt Drost

 Jory Koolwijk

 Scouting Emmen

 Tom Wilting

 Fred Geugies

 Drostengroep Coevorden

 Soumia Zarrouki

 Martinistam 

 Paul Kroeze

 Woudlopers Kipling

 Carolina Knegt

 Raymond Ballast

 John Boertien

 Lambert Otten

 Scouting Hoogeveen

Subkampleiding
 Rijk Korenhof

 Agnes Korenhof

 Liset Sewuster

 Dolf Huls

 Drostengroep Coevorden



37e poolkampellertshaar - poolbode  nummer 36 -

4 20, 21 en 22 december 2013

B-hike
Hikeleiding
 Fennechien Schuil

 Andre Boelens

 Trappers Hoogezand

B01 Iris Melchior

 Emma Kloosterhuis

 Denise Dellanoce

 Trappers Hoogezand

B02 Gijs van de Gruiter

 Tim de Vries

 Mensinghe Roden

B03 Endri Offens

 Robert Schilder

 Fraeylema Slochteren

B04 Maud Bischoff

 Suzanne Nienhuis

 Trappers Hoogezand

B05 Jaimon Kuipers

 Rick Schaafsma

 Trappers Hoogezand

B06 Suzanne Kloosterhuis

 Terra Zaan

 Eline Grobbink 

 Scouting Emmen

B07 Fieke Meeuwissen

 Willemijn Drenth

 St. George Assen

Posthouders
 Erik Dieters

 Wina Arendsen

 Fivel Delfzijl

 Rianne Bos

 Niels Ruiter

 Trappers Hoogezand
 Jurgen te Braaf

 Woudlopers Kipling

 Christiaan Water

 Sylvester Stammis

 Trappers Hoogezand
 Roos Hogewind

 De Struners Stedum

 Rogier van Mieghem

 Hanneke Bos 

 Trappers Hoogezand

 Carolien Kerstholt

 Elisa Water

 Brent Boog

 Janine Munk

 Trappers Hoogezand

Subkampleiding
 Masja Heijne

 De Voerman Groningen
 Wolters Meems

 Chauken Groningen

C-hike
Hikeleiding
 Bob Tjaarda

 Elzo de Groot

 Gerjan Arends

 Mensinghe Roden

C01 Wouter Kok

 Dennis Mooi

 Sint Vitus

C02 Marjet Lukens

 Floor Stuive

 Scouting Stadskanaal

C03 Renz Mulder

 Marcel Speelman

 Jauke Reinders

 Mensinghe Roden

C04 Cas van de Gruiter

 Lucio Hollander

 Mensinghe Roden

C05 Tobias Hendriksen

 Marten Smid

 Mensinghe Roden

C06 Arjan van Unen

 Johan Soek

 Julina Bruil

 Mensinghe Roden

C07 Iris Hoogkamp

 Kim Henssen

 Mensinghe Roden

C08 Wouter Wolthuis

 Reinder Munk

 Trappers Hoogezand

C10 Roland Wit

 Jesse de Vries

 Fraeylema Slochteren

C11 Stefan Grobbink

 Tycho Siebum

 Scouting Emmen

C12 Helger Gunnik

 Harben van Straaten

 Wessel Mulder

 Mensinghe Roden

C13 Tietes Martens

 Cees Poelstra

 Brimzen BuitenPost

C14 Scott de Ridder

 Vincent Feijen

 Fraeylema Slochteren
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Posthouders
 Niels Rotteveel

 Lisa van Vliet

 Marten Korenhof

 Scouting Emmen

 Wouter Slaman

 Wouter Tiddens

 Mensinghe Roden

 Jan-Willem Beck

 Bernhard Bakker

 Martinistam
 
 Pandora van der Woude

 Wouter Fournier

 Mensinghe Roden
 Nienke Kruidhof

 Brechtje Haarman

 Fivel Delfzijl
 

 Menno Bouma

 Ties van Houten

 Mensinghe Roden

 Thijs Wijnmaalen

 Alexander Mastenbroek

 St. Vitus Winschoten

 Rob Kat

 Sjoerd Poppema

 Kim Oosterveen

 Scouting Hoogeveen

Subkampleiding
 Jorim van der Boon

 Bob van Oorschot

 Mensinghe Roden

D-hike
Hikeleiding
 Els Ramm

 Kitty van der Steege

 Fraeylema Slochteren

D01 Natasja Schaafsma

 Sonja Mulder

 Erwin Snakenborg

 Fivel Delfzijl

D02 Boris Bouman

 Gertjan Tooren

 St. Vitus Winschoten
 Lars Anker

 Jutters Groningen

D03 Maaike de Vries

 Emma Hof

 Carlijn Veenstra

 Stella Mulder

 Jutters Groningen

D04 Astrid Bieger

 Anna Somsen

 Zwervers Groningen

D05 Jilt Heerink

 Matthias Klok

 Beyloo ter Horst Beilen

Posthouders
 Martijn Werkhoven 

 Arjan Zuidema

 Vinchem Winsum
 
 Erik van der Veen

 Mark Meertens

 Thriantastam Assen

 Stefan Sjouw

 Mark Veenstra

 Thriantastam Assen

 Bart Jonkers

 Warner Michel

 Jannus Benjamins

 Scouting Hoogeveen 

 Anton Regeling

 Ruben Feringa 

 Scouting Emmen

 Jost Mulder

 Daniel Noord

 Patrick Bouwman

 Frank Takens

 Tecumseh Haren

 Ruben Bruins

 Torben van der Boon

 David Westerhoff

 Roelof ter Veld

 Mensinghe Roden

Subkampleiding
 Patrick Loonstra

 Hein Tukker

 Vinchem Winsum

E-hike
Hikeleiding
 Arnoud van Duren

 Arjan Kruidhof

 André Hundt

 Fivel Delfzijl

E01 Rosemarie Kloosterhuis

 Derk Fischer

 Jeroen Katerberg

 Scouting Emmen

E02 Jarno Uilders

 Xander de Zoete

 Scouting Emmen

E03 Niels van de Pol

 Rick Boekelo

 Julian Huitema

 Trappers Hoogezand
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E04 Marco Weijer

 Jasper Lamein

 Scouting Veendam
 Milou Dost

 Guy de Fontgalland Ter Apel

E06 Danny Lanting

 Omer Yesilay

 Zwervers Groningen

E07 Jesse Hein Dijkstra

 Storm Langhout

 Wâldswalkers Drachten

Posthouders
 Franz Muter

 Jef Ameln

 Cuno van Dijk

 Jaap Schuuring

 Scouting Emmen

 Katja Hesp

 Renske Groeneveld

 Zwervers Groningen

 Wouter Pops

 Bas de Haan

 Johan Pops

 Chauken Groningen

 Jeroen Buining

 Kevin Blok

 Trappers Hoogezand

Subkampleiding
 Ramon Mengerink

 Mark Toxepeus

 Fivel Delfzijl

Barpersoneel
 
 Nikki van Schaik
 Simone Huizing
 Patrick Huizing
 Jurrien de Jager
 Thriantastam Assen
 Robbin de Zeeuw
 Mensinghe Roden

Chefkoks
 Jorn van Diepen

 Saskia van Diepen

 Hilko Vennema

 Chauken Groningen
 Mischa Bosman

 Paulina van Bostelen

 Edwin Kosmeier

 Fraeylema Slochteren
 Judith Doorn

 Thriantastam Assen

Kachel Cie
 Rutger Oosterveld

 Dirk Hundt

 Martijn de Boer

 Christer Oosterveld

 Fivel Delfzijl

Werkploeg
 

 Annelien Fikkers

 Auke Veninga

 Bas van Blerk

 Bram Timmer

 Florentine Oenema

 Ger Folkersma

 Hans Groenhof

 Hendrik Knol

 Jan Peter van der Steege

 Jesse Slim

 Karst-Jan Veenstra

 Luuk Stelder

 Luurt Glas

 Marianne Moedt

 Martin Knol

 Martine Lesterhuis

 Nicola Fikkers

 Rik de Haan

 Sanne Weijer

 Willem Hofstede

 Willemijn Ploeger

 Fraeylema Slochteren

C-team
 

 Lenie Winters

 Eloise Suiveer

 Leon van  Vliet

 Fivel Delfzijl
 Johan Hettinga

 Mans Schepers

 Fraeylema Slochteren

Krant
 

 Siemen Boelkens

 Rogier Falkena

 Suzanne Keuter

 Jan Jaap de Boer

 Steven Bonder

 Marc Jan Bonder

 Hester Westra

 Jurre Moring

 Jorit Boonstra

 Chauken Groningen
 Mervyn Hoofdmann

 Chris Ronde

 Tim Super

 Jorn Groen

 Fivel Delfzijl
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Vrijdag 20 December
Het is vrijdagavond, half acht, alle 118 deelnemers staan zoals elk jaar weer vol spanning te wachten op de opening, wat dit 

jaar de creatief bedachte themas van alle hikes zijn. Wie van mening is dat je geen lang verhaal hoeft te houden om je thema 

aan iederen duidelijk te maken, komt dit jaar niet van een koude kermis thuis. De verschillende hike-leiders hebben dit jaar de 

handen ineen geslagen en zich gericht op korte maar krachtige thema-presentaties.

 De A-hikers zijn klaar voor een rustig maar leerzaam weekend, maar alles veranderde toen de vuurnatie aanviel. Alleen 

de avatar, meester van alle vier de elementen kan ze stoppen. Gelukkig schuilt er in iedereen een avatar, daarom gaan jullie dit 

weekend spelen met de verschillende (route)elementen. 

 Na deze spannende presentatie is het de beurt aan Barbie en Ken om te vertellen wat dit weekend de bedoeling is bij 

de B-hike. De deelnemers gaan dit weekend een hike lopen zonder vies te worden, wie wil dat nou niet. En in plaats van de 

standaard posten krijgt iedereen een gezichtsmasker en een luxe pedicure.

 Van de ene dure hobby gaan we naar de volgende, namelijk het casino van de X-hike. Dit weekend gaan de deelnemers 

strak in pak elkaar de kleren van het lijf spelen. De enige tip die ze dit weekend moeten onthouden is: “niet alles is bluf”. Een 

ieder die dit onthoudt gaat het ver redden op dit kamp.

Waar de een zich kapot ergert aan alle uitnodigingen van dit verslavende spel, zitten anderen deze uitnodiging met alle 

plezier rond te sturen. We hebben het natuurlijk over de D-hike met als thema candy crush. Het draait dit weekend voor de 

deelnemers dan ook om het verdienen van zo veel mogelijk sterretjes.

De hikeleiding van de E-hike vond het weer nodig om iets anders dan andere hikes te doen. In plaats van zelf het woord te 

voeren lieten ze dit over aan een filmpje. Het filmwerk liet echter nog al wat te wensen over, zo leek het alsof de figuranten zo van 

de straat zijn geplukt. Desalniettemin spatte het enthousiastme er vanaf, dit belooft dan ook veel goeds voor dit weekend

Waar alle andere hike’s achter blijven in het koude en natte weer van Nederland, gaan ze bij de C-hike richting China. Bij deze 

hike zal een afstand van 6.000 kilometer worden afgelegd, de deelnemers moeten namelijk in een weekend de hele hike aflopen.

Uiteindelijk hebben we weer veel leuke en originele thema’s voorgeschoteld gekregen en we hopen dat alle deelnemers net zo 

enthousiast zijn geworden door deze opening als wij. We hebben er zin in!

Uw redactie

            De openingU
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Net na de opening kwamen wij x-hike koppels X02 en X09 

tegen. Maarten, Jan Willem en Roy, zij zijn voor de eerste keer 

mee en Guus is voor de tweede keer mee. Ze hebben erg veel zin in 

de hike ze denken dat ze het beter zullen doen dan de vrouwen. Maar 

het gaat meer om de lol dan om het winnen. Ze zijn afkomstig uit het 

mooie Emmen. Lekker dicht bij huis dus! Misschien is het wel een 

voordeel dat ze de omgeving kennen.

Thuis wedstrijdX

Bepakt en bezakt kwamen wij als poolbode crew een koppel van 

de C-hike tegen. Het koppel C01 (Wouter en Dennis) van de Sint   

Vitus uit Winschoten hadden beide rond de 10 kg op hun rug. In 

hun tas zat natuurlijk Nasi, want zonder Nasi kun je niet de Chinese 

muur beklimmen. Ook hebben ze thermo-ondergoed, handschoenen 

en een muts bij zich. Hun logboek is gebaseerd op danger keep out 

Chinese muur. De strategie om te winnen is zoveel mogelijk goed 

lopen en het leuk hebben. Wat nog nodig is om te winnen is een 

uitbereiding van hun yell. Op dit moment is de yell kort en krachtig. 

Tips zijn welkom!

Yell tot nu toe: Ni Hao wij winnen gauw.

Yell gezocht!C

De hikeleiding van de B hike is er dit kamp weer helemaal klaar 

voor. Als Barbie en Ken nemen zij de jonge deelnemers dit jaar 

mee op een Beauty Camp, waar het vet getrimd word door gezonde 

stukken te wandelen, de rimpels worden strakgetrokken met een 

gezichtmaskertje en een verfrissende duik word genomen in de 

modderbaden van Drenthe.

De hikeleiding is ter voorbereiding op dit kamp speciaal gaan 

shoppen met de subkampleiding. De barbies dragen tijdens het hele 

kamp eveningwear. De keuze is gevallen op Chique Silver en Trendy 

Orange. De Kens wisten niet veel over de kleding te vertellen, zij zijn 

waarschijnlijk aangekleed door hun Barbies.

Hikeleiding B-HikeB

Troppel E04 kijkt al maanden uit naar hun avondeten op de 

vrijdagavond. Zij gaan namelijk een combinatie eten van shoarma 

en snert. Of dit als hutspot door elkaar gegeten word, of los wordt 

opgediend is ons niet helemaal duidelijk.

Alsof dit nog niet genoeg is heeft dit koppel ook nog een ruime 

hoeveelheid van tien frikandellen per persoon mee genomen. Toch 

maken de heren zich nog zorgen over de rest van het kamp. Zij zullen 

dan ook de hele zaterdag druk op zoek gaan naar een supermarkt. 

Milou loopt dit jaar samen met de twee heren mee, maar het valt 

ons op dat zij wel erg rustig is. Wanneer wij hier naar vragen vertelt 

ze ons simpelweg dat er niet veel in Ter Apel te beleven is. 

Shoarma hutspotE

Koppel D03 stond dit jaar weer op tijd klaar voor de opening. Zij 

doen dit jaar mee aan de Candy Crush hike, hoewel ze zelf het spel 

niet kennen lijkt het ze wel een geweldig thema. Deze dames staat 

komend kamp dus nog heel wat te wachten. Net toen de reporter 

weg wou lopen kwamen de heren van D02 er aan lopen om aan de 

dames te vragen of ze bij hun in de tent mogen slapen. De heren zijn 

namelijk hun eigen tent vergeten. Hoewel de beide heren volhielden 

dat het een ongelukje was, denken wij meer aan voorbedachte rade.

D02+D03D

Koppels B2 en B7 zijn net begonnen met het smokkelspel. Er 

moeten sierraden worden overgebracht, maar mannen in roze 

pakken proberen deze af te pakken.  Het spel is vet cool, vindt 

Willemijn. Gijs en Tim hebben geen succes, want ze hebben nog 

geen enkel sierraad weten over te brengen. Het is gelukkig niet ver 

naar het subkamp. Dat is namelijk gewoon bij de kampeerboerderij.

Sierraad smokkelenBDe razende reporters treffen Iris en Kim van koppel C7 in het 

bos. Ze waren eerste op NHW (maar dat zegt dat op zich niet zo heel 

veel... red.). Iris vertrouwt ons toe dat de jongens van de Mensinghe 

Roden geen kaas hebben gegeten van de routetechnieken. De dames 

hebben dat wel. Ze lopen nu een ‘bolletje-pijltje’ en zijn nog niet 

verdwaald. In hun vrije tijd zijn ze ‘YouTubers’, zoek op ‘het game 

center’ en je komt op hun vlog. Op het vlog zie je allemaal random 

dingen.

Jongens kunnen er niks vanC
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Van het troppel C12 kwamen wij als poolbode Harben tegen. 

Harben is van de Mensinghe Roden en heeft veel zin in kamp. Ze 

zijn hier niet om te winnen maar voor de lol. Als voorbereiding voor 

dit kamp hebben ze hun tas ingepakt met warme kleren. Harben 

blijkt vorig jaar in een andere tent te hebben liggen kreunen, wat nog 

even benoemd werd door één van zijn mede troppel genoten.

Harben en de vreemde tentC

Toen we aan het rondlopen waren zagen we ineens een paar 

glitterhoedjes lopen, onder deze hoedjes bleken Max en Tessa 

verstopt te zitten, van X08. Jammer genoeg waren wij niet de enige 

die deze mooie hoedjes hadden gespot, het andere interview team 

van de poolbode had hun ook al in de kraag gegrepen. Na een kort 

gevecht onderling vertrok het andere interview team weer. Tessa 

en Max waren van te voren druk bezig geweest met het thema, 

hun glitterhoedjes waren niet het enige. Ze hadden een mooie 

glitter stropdas om hun nek en hun teamnaam is two of a kind. 
Daarnaast hadden ze een mooi casino logboek gemaakt waar het 

glitterthema weer in terugkeerde. Bijzonder is dat ze niet voor de 

eerste plek gaan maar voor de tweede plek.  Toen we vroegen naar 

de andere spullen in hun tas bleek dat ze een warme slaapzak en een 

middelgrote tent van twee kilogram bij zich hadden. Ook hebben ze 

veiligheids hesjes aan. Tessa is wat zenuwachtig, maar volgens ons 

hoeft dat helemaal niet, de voorbereiding is heel goed. Als laatste 

vraag vroegen we naar hun liefdesleven, hebben jullie wat? Daarop 

was het antwoord NEEEE!!!!! Van hun ouders hoorden we: ‘wat niet 

is kan nog komen’.

De glitterhoedjesX

Kim en Paula van het koppel X05 stonden in de rij om 

geïnterviewd te worden. Voor het thema bleken ze goed voorbereid 

te zijn. Hun logboek had tekeningen van casino spellen. Op het 

logboek stond ‘Stay Cool, feel free, be happy’. Ook op de kou hadden 

ze zich goed voor bereid, ze hebben een warme slaapzak en pyjama 

mee. Hun slaapzak blijkt één grote regenboog te zijn. Wij vragen ons 

wel af of er niet vals gespeeld gaat worden. Het blijkt namelijk dat 

mama de hike leiding is. Kim is trouwens een drukte maker en Paula 

is een slaap schopper. Wij hopen dat ze niet bont en blauw terug 

komen. 

Stay cool, fee free, be happyX

Het is de redactie ten gehore gekomen dat Lars van koppel 

D02 het poolkamp dit jaar enorm onderschat heeft. Van anonieme 

bron hebben wij vernomen dat Lars er vanuit ging dat hij dit jaar 

een lekker relaxed kamp tegemoet ging. Hij ging er namelijk vanuit 

dat hij op de vrijdagavond geen hike hoefde te lopen. Ook had hij de 

verwachting lekker warm in de kampeerboerderij te mogen slapen. 

Als ergste van alles dacht hij dat er gedurende het kamp voor hem 

gekookt zou worden. Goh, wat zal hij balen als hij na het lopen om 

middernacht nog in de vrieskou zijn tent moet opzetten. Bij deze 

willen wij Lars van harte succes wensen tijdens de rest van het kamp.

Succes op kampD

Barbie van de B-hike wordt te weinig verwend. Ken doet z’n best 

niet. De verwennerij hoeft niet persé van Ken te komen, dus mannen 

die zich geroepen voelen mogen zich bij Barbie melden. Ze is te 

herkennen aan prachtige roze kousen, een ditto strik en hoog blonde 

haren. Ken heeft er niet veel op te zeggen, het is allemaal wel best zo.

De razende reporters van de Poolbode krijgen een compliment 

van Ken en Barbie. Vorig jaar stond de B-hike niet in de krant (ze 

stonden niet op de kaart, red.), en nu hebben ze op vrijdagavond al 

een interview te pakken! Was het maar alvast zondag, dan komt de 

krant uit.

Barbie verwennenB

Brimzen Tietes en Kees (C13) zijn goed op pad, de 

strippenkaart is een eitje. Poolkamp is leuk en niet te koud. Ze 

hebben een halve Chinese paraplu gekregen op de post. Als ze die 

heel weer inleveren krijgen ze dikke punten.  “Heel inleveren? Maar 

de steel mist er al af!” merkt Kees op.

Zonder steelC
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Het troppel X01, Merel, Sara en Ilse, vielen wel heel erg op 

met de glitter en glamour hoedjes op hun hoofden, zelfs in het donker 

trok dit onze aandacht. Wij zagen natuurlijk alleen de hoedjes maar 

dit fanatieke troppel had nog meer glitter meegenomen naar het 

poolkamp. Merel vertelde ons vol trots dat ze thuis ook nog glitter 

gilets had gemaakt, helemaal in thema dus! De yell is dan dus ook 

ook gebaseerd op het thema, namelijk: glitters glitters glitters, we 

verblinden alle flitsers. Met volle moed zeggen ze te gaan winnen 

en de de kou te gaan trotseren. Om de kou te trotseren hebben ze 

warme chocomel en thee meegenomen erg slim dames!

Glitters, glitters, glittersX

De Razende Reporters kwamen al rijdende op vrijdagavond 

Derk en Jeroen (E01) van Scouting Emmen tegen. Maar E01 

was toch een troppel? Jazeker, maar Rosemarie liep verder naar 

achteren, bij Jarno en Xander (E02), ook van Scouting Emmen. 

Op de vraag waarom ze niet met haar groepje liep antwoordde ze: “De 

jongens zijn vervelend. Ze praten alleen maar over jongensdingen!”. 

Ontzettend benieuwd wat voor jongensdingen er voornamelijk 

besproken werden, vroegen we verder: “Ze praten alleen maar over 

meisjes!”. Rosemarie heeft het er maar zwaar mee, maar verder 

vindt ze het gelukkig wel leuk. De Reporters wensen haar veel succes 

het komend weekend!

JongensdingenE

Ook kwamen de Razende Reporters Marco en Jasper (E05) 

van Scouting Veendem tegen. Samen met hun liep ook Milou, 

van Guy de Fontgalland uit Ter Apel. Zij was eerst met Anne van 

haar groep koppel E05, maar helaas kon Anne niet bij Poolkamp 

zijn. Daarom heeft Milou zich samengevoegd met Marco en Jasper. 

Het is tot nu toe ook dan ontzettend gezellig. Ze hebben paraplu’s, 

één in de vorm van een kikker, en zelfs arm- en beenwarmers in 

regenboogkleuren. Hiermee zullen ze zeker warm blijven! Ook 

draaien ze muziek via de mobiel van Kinderen voor Kinderen, om 

in het thema te blijven. Marco en Jasper kennen zelfs een dansje op 

het nummer ‘Bewegen is Gezond’. De reporters waren zwaar onder 

de indruk!

OverloperE

Bij de vierde post van de D-hike kwamen wij Anna en Astrid 

(D04) tegen die druk bezig waren met hout sprokkelen voor het 

kampvuur, wat ze deden om extra punten te krijgen. Astrid herkende 

de razende reporter Jorit en bekende smoorverliefd op hem te zijn. 

Het is zelfs zo erg dat ze hem stalkt! Wel was dit koppel goed bezig, 

want ze hadden nog geen één post gemist. Ze bleken zelfs een cake te 

hebben gewonnen door een weddenschap met hun leiding. Die cake 

leek de krant ook wel wat, maar helaas waren ze niet omkoopbaar. 

Tot nu toe hebben ze het heel erg gezellig gehad. Dit komt mede 

omdat ze samen lopen met het kwadroepel (4 lopers in één team) 

D03. Dit gezellig kwadroepel bestaat uit Maaike, Emma, Carlijn 

en Stella. Deze meiden hebben misschien wel de meest vrolijke 

tassen van de hele hike, ze hebben namelijk allemaal leuke lampjes 

aan hun tassen gebonden. Niet alleen leuk maar ook heeeel veilig in 

het donker! Deze dames hebben niet alleen een yell, maar ook een 

dansje en ook nog eens een koe als mascotte. Zijn dit potentiële 

winnaars van de D-hike?

Kwadroepel gezelligheidD

We waren nog maar net onderweg met onze poolauto, alle 

kuilen moesten worden ontweken en ineens stond daar Jesse Hein 

en Storm (E07) voor onze neus. We vroegen hoe het kwam dat 

ze zo dicht bij de kampeerboerderij waren, blijkbaar moesten ze 

terug lopen omdat ze NU al verkeerd waren gelopen. Dit leidde tot 

het feit dat de noodbrief open was gemaakt en de eerste post niet 

gehaald was. Maar ze waren dan ook Waldswalkers en deze hoeven 

geen hike te kunnen lopen. Toen we vroegen of dit de enige reden 

was kwam naar boven dat er vragen beantwoord moesten worden 

die ze niet wisten en wikipedia gaf hun de verkeerde informatie. 

Wat ze wel kwijt wilden was dat de brief niet klopt, ze moesten 

over hobbelpaden volgens de brief maar dit bleek niet te kloppen. 

Wat verontrustend was is dat we vorig jaar ook al klachten kregen, 

misschien moet de E-hike leiding toch is kijken of ze hier iets aan 

kunnen doen.

Verdwaald vanaf de startE

Nog voor de opening spotte een razende reporter koppel c03 

deze jongens van de Mensinghe hebben dit jaar iets te weinig tijd 

gehad om hun tas in te pakken.

Ze hadden namelijk  de frikandellen boven op de tas liggen. 

Na een hoop geklungel hadden ze het dan toch voor elkaar, al het 

eten was vast gebonden of in de tas verdwenen. Nu maar hopen dat 

het koud genoeg is buiten om de frikandellen tot zondag goed te 

houden...

Frikandellen expressC



37e poolkamp    ellertshaar- poolbode  nummer 36 -

11 20, 21 en 22 december 2013

 
barbie 
ken 
chinees 
muur 
doemaarwat 
casino 
zingen 
kinderen 
avatar 
candy 
eiland 
roze 
gokken 
roulette 
blackjack 
snoepjes 
kamp 
crush 
poolbode 
redactie 
woordzoeker 
aang

Woordzoeker

We stonden wat verdwaald op het bospad: “waar is nou die post 

van de D-hike?” Ineens verschenen daar fel opschijnende lichtjes, 

er kwam een grote groep op ons afgelopen. Het bleek dat dit de 

groepjes X06, X07, X08 en X09 waren die samen liepen. Al snel 

kwamen we er achter dat Sinne (X06), Esra (X06), Gwen (X07) en 

Sabine (X07) de weg waren kwijt geraakt hun verklaring hiervoor 

was dat het bij het gokken mis ging. Toen we verder vroegen bleek 

Sabine onderuit te zijn gegaan. De exacte beschrijving was: “ze ging 

lang uit op de grond vol op haar gezicht”. Oh en het bleek dat Sabine 

graag OMG zegt en iedereen wordt daar moe van. We besloten het 

gesprek af te ronden en vroegen naar de naam van hun groep, ze 

wisten er geen dus wij kwamen er maar met een voor de groep De 

Glitterhoedjes club! Nadat ze onze koek uit de auto hadden gejat 

renden ze er vandoor en reden wij weer verder.

Gambling gone wrongX

Posthouders Piet, Igor, Hein en Patty oftewel Joost, Daniel, 
Patrick, Frank stonden op post drie met hun auto te wachten op de 

D-hikers. Het gesprek was wat moeilijk te volgen zelfs voor ons als 

doorgewinterde poolbode reporters. De post bestond uit zaklopen 

waarbij er 3 keer om een paaltje moesten worden gedraaid en onder 

een zeil moest worden doorgegaan. Ineens uit het niks wordt er 

geroepen: “Wij waren het niet!”. Wat waren zij niet? Waren zij niet de 

posthouders van post drie? Of waren hun niet degene die de opening 

deden? Wat moeten we hier wel niet van denken? We besloten onze 

hersenen hier maar niet op te breken. Toen we uiteindelijk vroegen 

hoeveel koppels er al geweest waren bleken dit maar drie te zijn. 

Maar ze verwachte ook dat één groep niet zou komen omdat ze via 

via hadden gehoord dat het koppel de snoeproute had opgegeten. 

Jammer genoeg weten wij niet het koppelnummer. Al begrijpen wij 

als poolbode crew dat ze het snoep hebben opgegeten. Dat zouden 

wij ook hebben gedaan, maar wel pas nadat we achter andere aan 

konden lopen.

De snoeprouteD



37e poolkampellertshaar - poolbode  nummer 36 -

12 20, 21 en 22 december 2013

Jilt en Matthias (D5) lopen niet voor de punten: “Het gaat 

om de gezelligheid”. Voor die gezelligheid hebben ze een speaker 

meegenomen. Ze luisteren naar van alles, van metal tot house. Het 

laatste nummer was van Bullet for my Valentine. Voor de gezellgheid 

hebben ze ook de noodkaart maar opengetrokken. Met een GPS 

loopt het een stuk makkelijker: in een rechte lijn naar het subkamp. 

Nog even de yel om mee at sluiten: Beiloo ter Horst houdt van worst!

Maarten en Jan-Willem (X09) zijn op weg naar het subkamp. 

Ze hebben post één achter de rug, daar moesten ze gokken hoe zwaar 

hun tassen waren. Maarten gokte goed en Jan-Willem fout, dus 

geen Hike florenten gewonnen en geen florenten verloren. Het is 

niet hun eerste hike, maar wel het eerste Poolkamp. Bij de X-hike 

lopen bijna alleen maar meiden mee. “Jammer, maar zo kunnen 

we wel makkelijker winnen”, aldus de heren. Op de suggestie dat ze 

dan misschien wel even kunnen rondscharrelen wordt ontkennend 

geantwoord: “Rondscharrelen? Nee hoor, wij volgen gewoon de 

route!”.

Voordat de heren hun kruispunten route vervolgen melden ze 

nog even dat X02 verkeerd is gelopen. En dat op nog geen 100 m 

van de kampeerboerderij!

Alleen maar meidenX

Voor de gezelligheidD

In de tent op het subkamp van de C-hike brandt de kachel. De 

razende reporters hebben geluk, want de kachel brandt nog maar 

net. Er hangt een ingetogen sfeer. Iedereen heeft een after dinner dip 

van de penne met boontjes en crème fraîche. De tent is gevuld met 

verkennerleiding van Mensinghe Roden. “Onze verkenners zouden 

de route technieken moeten kennen”, is het antwoord op de vraag of 

de jongens van de groep wel kunnen hiken. “De meiden denken dat 

ze weten hoe het moet”.

De C-hikeleiding zit ook in de tent. Ze willen koppel C02 

feliciteren: Marjet en Floor hebben het voor elkaar gekregen om 

binnen 30 minuten verkeerd te lopen. Tobias en Marten (C05) 

trouwens ook, maar dat willen ze liever niet in de krant hebben.

TeleurstellingC

Groepje X6, X7 en X8 stonden te wachten tot ze hun post konden 

doen. Deze drie groepen waren alle drie van de Drostengroep. Tot 

nu toe hadden ze nog geen erg succesvolle hike. Ze waren binnen 

een uur al verkeerd gelopen en de posten gingen ook al niet al te 

best. Maar ze hadden het wel erg gezellig. Ze liepen namelijk al de 

hele dag samen. Hoewel zij het erg naar hun zin hadden, was de 

posthouder er niet zo blij mee. Maar dat maakte de hikers niks uit.

Gezellig samenX

E Renske hallucineert

Toen onze reporters Renske (posthouder bij de E-hike) kwamen 

interviewen had ze nog geen grote avonturen beleefd.  Ze had echter 

wel een paar verhalen, waarvan de redactie dacht dat ze zo bijzonder 

waren, dat ze het vernoemen waard waren. Het eerste verhaal ging 

over de regenboogdiertjes bij de toetjes van de Albert Heijn. Bij deze 

toetjes zaten dieren in wel zeven verschillende kleuren. Het paard, 

de eekhoorn en de poes had Renske al, maar ze wou toch nog heel 

graag het aapje hebben. Dus bij deze een oproep met de vraag of 

iemand nog een regenboogaapje voor Renske heeft. Reacties op 

deze oproep kunnen worden ingeleverd bij de redactie.

Het tweede verhaal heette: ‘Hoe het lieveheersbeestje aan zijn 

naam kwam.’ In de middeleeuwen was er een man, die ter dood 

veroordeeld was. Op het moment dat de beul het vonnis wou 

voltrekken, riep de man: ’Stop, er zit een beestje op mijn schouder. 

Hij hoeft niet te sterven voor mijn zonden.’ Dat was een rood beestje 

met zwarte stippen. De beul besloot het vonnis in te trekken, omdat 

iemand die zo goed is dat hij om het leven van een insectje denkt, 

niet hoeft te sterven. De geruchten gaan dat het beestje door God, 

AKA De Heer, was gezonden. Dat was natuurlijk erg lief van de Heer. 

Daarom heet het dus een lieveheersbeestje.

De redactie wil Renske erg bedanken voor deze schitterde 

verhalen, maar vraagt zich nog steeds af waar ze ze vandaan haalt.

Zoals iedereen weet is het thema van de B hike Barbie. Dit is 

natuurlijk voor de krant een uitgelezen mogelijkheid om een aantal 

mannelijke deelnemers te interviewen. Koppel B03 is heel fanatiek 

bezig geweest met het smokkelspel tijdens een van hun posten. Toch 

konden zij wel even tijd vrij maken om geïnterviewd te worden. Op 

de vraag waarom de heren voor de Barbie hike hebben gekozen werd 

vrij onverschillig gereageerd. Echter gaven de heren wel aan het 

Barbie thema wel erg leuk te vinden. Om goed op te vallen hadden 

zij dan ook gekozen voor roze tuinbroeken als themakleding. Nadat 

het interview was afgelopen doken de heren meteen weer het bos in 

om nog meer waren te smokkelen.

Mannen op BarbiehikeB
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Posthouder Jan Willem legt uit: Het doel van deze post is om 

in het donker door china op zoek te gaan naar je slaapplek. Uiteraard 

moet je je bagage op je slaapplek zien te krijgen, en deze moet dus 

ook mee tijdens de hindernisrace.

De race start door te tijgeren onder picknickbankjes door. 

Vervolgens moet zeven keer een rondje gedraaid worden om een 

boom (met de klok mee) Daarna worden rondjes gerend om een 

informatiebord en is er nog een variëteit aan zigzaggen langs, om, 

over en door bomen en andere obstakels. Meteen aan de start gaat 

het voor koppel C08 al fout. Hoewel zij hard van start gaan komen 

ze klem te zitten met hun bagage onder de picknickbankjes. Na 

eindelijk los gekomen te zijn van de bankjes is het ronddraaien om 

de boom aan de beurt. De jongens zijn echter vergeten dat ze met 

de klok mee moeten en gaan tegen de klok in. Het verdere parcour 

verloopt vrijwel vlekkeloos, maar aan het eind van het parcours 

zien de jongens er wel erg uitgeput uit. Hoewel de jongens de post 

afgerond hebben, zijn ze nog lang niet bij hun slaapplaats. Vol goede 

moed gaan zij dan ook weer verder op weg naar de volgende post.                                

Liveverslag van post C3C

E Bedankt E-(uh..?) Hikeleiding

Waar de meeste deelnemers waarschijnlijk geen rekening mee 

houden, is dat bij een poolkamp ook heel veel voorbereiding komt 

kijken. Zo moeten alle hikes en posten van tevoren worden uitgezet. 

De meeste hikeleiding heeft dit tijdens het poolkamp tot in de 

puntjes uitgewerkt, maar bij de E-hike gaat het nog wel eens fout. 

Tijdens de tweede post van de E-hike moesten de deelnemers 

namelijk in morse seinen. Omdat Arnoud van de hikeleiding echter 

onvoldoende aandacht heeft besteed aan de voorbereiding, klopte de 

morsecode van de seiner niet met die van de ontvanger. Hierdoor 

was het onmogelijk voor de koppels om de post juist te voltooien. 

Dankzij de alertheid van koppel E04 werd deze fout echter 

opgemerkt en kon deze verbeterd worden.

Tijdens een rondtocht door het bos kwam de razende reporter 

een tweetal jongens tegen die wat verdwaasd op een bankje in het 

bos zaten met een zak popcorn in de handen. Dit bleek koppel C10 

te zijn. Toen wij vroegen wat er aan de hand was gaven de heren aan 

gewoon een beetje moe te zijn. Wel waren zij uiterst vriendelijk en 

boden ons meteen wat van hun zoute popcorn aan. Na dit vriendelijke 

gebaar kwam het gesprek uiteraard snel op eten. Door het koppel 

was ruimschoots eten ingeslagen. Zo hadden de jongens popcorn, 

chips en nog veel meer verstopt in hun rugzak. Zoveel dat wij ons 

zorgen maakten of er nog ruimte was voor de kleding. De heren 

kijken ook al erg uit naar het avondeten voor de zaterdagavond. Dan 

staat namelijk nasi met knakworst op het programma. 

Helaas zijn de jongens bij hun grootschalige inkopen nog wel 

iets vergeten. Zij hebben namelijk nog niet gedacht aan hoe zij gaan 

ontbijten. Echter nood breekt wet en daarom zullen de heren op de 

zaterdagochtend waarschijnlijk een zak chips opentrekken.

Nasi met knakworstC

E Morsecode

Bij de tweede post van de avond van de E-hike moet er 

morsecode geseind worden. Hoewel het voor de meeste deelnemers 

gewoon een heleboel willekeurige woorden waren, zat er weldegelijk 

logica achter, ze moesten namelijk woorden uit de grootste hits 

van kinderen voor kinderen seinen. Hoewel morsecode voor de 

meeste deelnemers niet het favoriete onderdeel is, zat de sfeer 

er bij de meeste koppels goed in. De posthouders waren echter 

minder positief. Zij vonden er namelijk nix aan. In tegenstelling tot 

voorgaande jaren hebben zij dit jaar echter niet zoveel last van de 

kou. Ze mogen namelijk eindelijk met een eigen auto op pad.

Onze razende reporter was op zoek naar nieuwe 

interviewslachtoffers. Op dat moment kwam Gijs van groepje B2 

aangerend. ‘Meneer de krant, meneer de krant’. Deze enthousiaste 

begroeting beloofde veel, maar de enige vraag die Gijs had was:’Zijn 

jullie echt van de krant?’ Toen we vertelden dat we van de enige 

echte Poolbode waren, vond hij dat geen echte krant. Wij als redactie 

zijn natuurlijk erg gekwetst door deze reactie en willen in dit bericht 

graag benadrukken dat de Poolbode weldegelijk een echte, door de 

‘echtescoutingkrantencomissie’ erkende, krant is.

Echte krant?B

Suzanne, Terra en Eline van groepje B6 zijn voor de tweede 

keer mee op poolkamp en lopen mee met de B-hike. Zij hebben 

het geweldige thema Barbie en zijn daar razend enthousiast over. 

Ze zijn zijn tot nu toe nog niet verkeerd gelopen, maar de avond is 

natuurlijk nog jong. Toch hebben deze drie barbies alle vertrouwen 

in hun hikeskills. Ze hopen zo snel mogelijk aan te komen bij hun 

subkamp. Ze verwachten dat dit rond half elf zal zijn. Helaas moest 

het interview vervroegd onderbroken worden, omdat de dames 

snel weer door moeten, want ‘we moeten wel punten halen’. Dat is 

natuurlijk de instelling waar wij bij de krant van houden.

Alles voor de puntenB
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We kwamen koppel C08 tegen gelijk na themapresentaties, koud 

dat het was! Ze lieten ons vol trots hun logboek zien, hij was namelijk 

geknipt in de vorm van de Chinese muur. Of het goed is weten ze nog 

niet omdat het de eerste keer is dat ze mee lopen. Een yell hebben 

ze nog niet maar zijn wel druk bezig er een te maken. Ook vertelden 

ze ons dat ze graag hun pannenkoeken morgen willen bakken op 

een echt vuur, als voorbereiding hebben ze tondel mee genomen. 

Voor de zekerheid zit er ook nog een gewoon gasbrandertje in de 

overbepakte tas.

Chinese muurC
Binnen in de warmte lag het koppel C07, ook wel bekend als 

Kim en Iris aka Kiris, lamlendig op de bank te wachten tot de hike 

begon. Veel zin leek het koppel niet te hebben, maar ze hadden het 

wel erg gezellig met troppel C12, ook wel bekend als het troppel: 

Helger, Harben en Wessel. Is hier misschien sprake van een 

kampliefde?? Deze dames waren wel erg gesteld op hun uiterlijk, zo 

had Iris haar halve tas met make-up. Hadden ze niet beter voor de 

B-hike kunnen kiezen met het thema barbie? Ze dachten op muziek 

gebied  goed voorbereid te zijn met muziek boxjes, maar helaas, de 

batterijen waren leeg! Iris antwoordde nonchalant op de vraag hoe 

ze haar muziek nu gingen afspelen ‘’ ooh gewoon via de Iphone ‘’.

Kiris en KimC

Zaterdag 21 December
E Witte bonen in tomatensaus

Iedereen die zich meld bij post drie van de E-hike heeft het goed 

voor elkaar. Er wordt je zowaar namelijk een volledig vier-gangen 

menu gepresenteerd door de twee vrouwelijke posthouders Katja 

en Renske. We beginnen met twee aperetiefjes, gevolgd door 

een uitbundig hoofdgerecht en tot slot een heerlijk achterafje. Er 

wordt begonnen met een volle lepel zout, dit om al het vocht weg 

te nemen voor een betere smaak. Het tweede voorafje is een klein 

lepeltje sambal, dit om te zorgen dat je neus goed open is bij het 

hoofdgerecht. Zodra iedereen dit tot zich genomen heeft is het tijd 

voor het hoofdgerecht, namelijk witte bonen in tomatensaus. Maar 

dit wordt niet op de traditionele manier geserveerd, alles behalve 

dat. In plaats van het warm aan de deelnemers voor te schotelen, 

wordt het koud geserveerd. Last but not least is het tijd voor het 

toetje, een heerlijke gezoute limoen. Echter omdat alle deelnemers 

al zo vol zaten van de vorige gerechten werdt de limoen vaak direct 

weer uitgespuugd.

Toen wij van de poolbode op zoek gingen in de kampeerboederij 

naar de A-hikers, hoefden wij niet lang te zoeken. Ze hadden zich 

namelijk allemaal verzameld in de slaapzaal. Waar wij van de 

poolbode dachten dat dit kwam omdat dit gewoon luie hikers zijn, 

bleek hier toch een goede reden voor te zijn. Het is namelijk zo dat 

bijna alle groepjes van de A-hike vaak verkeerd zijn gelopen. Op de 

vraag of dit aan hun zelf lag of aan de hikeleiding, werd uiteraard 

de schuld gegeven aan de hikeleiding. Dit is ook wel logisch 

natuurlijk, want alle lopers hebben zich wekenlang voorbereid op 

het poolkamp. Elke routetechniek die bekend is bij de mens is wel 

vijf keer behandelt. Het is dan ook logisch dat het de schuld is van de 

hikeleiding. Misschien kunnen deze volgend jaar ook dezelfde uitleg 

krijgen, dan komt het volgend jaar vast goed.

Routeles van de hikeleidingA

Zoals iedereen wel weet zijn er in deze omgeving nogal wat natte, 

modderige wegen. En het zou zonde zijn om hier geen gebruik van te 

maken. Wat is er dan ook leuker om modder teggen elkaar omhoog 

te schoppen. Dit is in ieder geval de uitleg die wij van Sander 

(A08) kregen. Deze uitleg verklaar ook waarom Jim (A07) onder 

de modder zat. Gelukkig zag Jim hier wel de positieve kant van in, 

zijn levenslange droom van een gratis moddermasker is dan ook dit 

weekend in vervulling gegaan. Hij had zo mee kunnen doen aan de 

Barbie-hike.

Modderig en natA

Spreuk van de dag:

Waarom zou je zelf doen wat een ander ook kan doen
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De redactie van de poolkrant had vanochtend een probleem. Alle 

deelnemers van de A-hike waren namelijk onvindbaar. Zoals elk jaar 

regelt de organisatie een grote kaart, zodat wij van de krant precies 

weten waar alle deelnemers langs lopen. Helaas waren zij vergeten 

om de A-hike op deze kaart te vermelden. Wij van de poolbode 

vinden het natuurlijk belangrijk om alle deelnemers het woord te 

geven in onze poolkrant en daarom gaven wij niet op. Na veel zoeken 

kwamen we eindelijk de hikeleiding van de A-hike tegen. Deze 

wist ons te melden dat ze door de organisatie regelmatig worden 

buitengesloten. Zij zijn hier dan ook erg treurig over. 

Vriendelijk als de dames waren kregen wij een kaart mee met de 

route van de A-hike en konden wij onze speurtocht naar smeuïge 

verhalen voortzetten. 

Gezocht: A-Hike

Wanneer je op hike gaat, is het altijd belangrijk om een plan te 

hebben. Ga je voor de winst of vooral voor de gezelligheid? Tijdens 

onze rondtocht langs de A-hike hebben we aan een aantal hikers 

deze belangrijke keuze voorgelegd. Wat vinden de hikers van 

tegenwoordig belangrijk? Jim en Joep van koppel A07 vertelden 

ons dat verliezen geen optie is. Deze welpen zijn door hun leiding 

van de Drostengroep helemaal klaargestoomd voor de hike. Op de 

vrijdagavond hebben ze van de hikeleiding nog uitleg gehad over 

routetechnieken, maar eigenlijk wisten ze alles al. Ook waren de 

jongens in de herfst al op NHW geweest en daar hebben ze al de 

nodige ervaring opgedaan. We wensen deze jongens nog heel veel 

succes met de rest van de hike en zijn benieuwd of we ze zondagavond 

op het podium tegenkomen als winnaars van de A-hike.

Alles draait om winnen

Terwijl de meeste hikers op vrijdagavond al druk aan het hiken 

waren, was het programma voor de A-hike met heel veel andere 

dingen volgepland. Zoals elk jaar krijgen de jongste deelnemers van 

het kamp op de vrijdagavond even uitleg over de routetechnieken 

die ze de volgende dag moeten gaan gebruiken. Maar uiteraard is 

daarmee de avond nog niet gevuld. Daarom heeft de hikeleiding 

ook een aantal leuke spellen bedacht. Zo hebben de A-hikers levend 

stratego gespeeld, en was er een bijzonder spel met een lichtgevende 

bal. Uiteraard werd de avond afgesloten met gezellig kletsen in de 

slaapzak. Het was zo gezellig dat op twee kinderen na, iedereen om 

middernacht nog wakker was!

A-… Hike?

Toen uw razende reporter de jongens Maarten en Bart van 

koppel X09 tegenkwam leek het er even op dat we het verhaal van 

het kamp te pakken hadden. Van vrijdag op zaterdagnacht was 

er namelijk iets heel “genants” gebeurd. Het was zelfs zo erg dat 

Maarten niet meer in de tent wilde slapen, en uiteindelijk heeft 

hij dus de nacht buiten doorgebracht. Als poolbode-crew zijn dat 

voor ons natuurlijk de interessantste verhalen, maar dan willen 

wij wel tot in de details weten wat er gebeurd is. Ineens klapten 

de jongens echter dicht en ze wilden niets meer kwijt. Na lang 

aandringen hebben wij een aanwijzing van de jongens gekregen. Ze 

hebben het verhaal namelijk ook al aan een jongen in een witte bus 

met vuurwerklogo verteld. Uiteraard hebben wij overal conecties 

en de jongen met de witte bus was dan ook snel gevonden. Het 

daadwerkelijke verhaal viel ons een beetje tegen. Maarten bleek 

buiten te zijn gaan slapen omdat Bart aan het snurken was.

Wilde nachten

Na een lange zoektocht kwamen we eindelijk A-hikers 

tegen. Luuk, Thomas en Martijn van troppel A05 liepen als 

dappere kerels zonder jas de hike. Op de vraag of zij het niet koud 

hadden, kwam het nuchtere antwoord: “alleen de handen door 

het kaartlezen.” Het geheim tegen de kou zat volgens de jongens 

namelijk onder de trui. Daaronder hadden zij nog heel veel lagen 

kleding aan.

Kou is voor watjes Bij de X-hike draait alles dit jaar om het verzamelen van 

kampflorijnen. Elk koppel krijgt aan het begin van het kamp 250 

van deze casino-muntjes en moet aan het eind van het kamp zoveel 

mogelijk overhouden. De jongens van koppel X08 hadden tot 

nog toe nog niet veel mazzel gehad in de kansspelen. Ze hadden 

inmiddels al meer dan 30 van de 250 munten verloren. Ondanks de 

slechte prestaties tijdens de posten, zit de sfeer er bij de jongens nog 

goed in. Het is zelfs zo gezellig dat Max in zijn slaap liedjes aan het 

neuriën was. Het bleek hier te gaan om zogeheten “Minecraft songs”.  

Kansspelen

A

A

A
X

A

X
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Tijdens onze rondtocht kwamen de razende reporters van de 

poolbode langs post één van de X?hike. Op deze post stond Sharon 

van de Drostengroep als posthouder. Aan Sharon hebben wij 

gevraagd hoe zij vind dat de deelnemers het doen dit jaar. Hoewel 

Sharon heel positief was over de meeste deelnemers, was zij niet zo 

te spreken over de deelnemers van haar eigen scoutinggroep. Deze 

verkenners zijn namelijk vrij eigenwijs. Als Sharon probeert om ze te 

helpen door ze de juiste richting op te sturen, word er namelijk niet 

zo best naar haar geluisterd. De jongens lopen namelijk precies de 

andere kant op! Wij als reporters vragen ons af of dit komt doordat 

de jongens slecht luisteren, of dat Sharon gewoon niet kan uitleggen 

maar dat is een verhaal voor een volgende keer.

Posthouderpraat

Barbie drinkt graag champagne. De B-hikers moeten haar helpen 

door met een lang  rietje de bubbels uit een beker op te slurpen, er 

een eindje mee te rennen en dan  weer leeg te laten lopen in een 

andere beker. Op de post staat Lara, de Landrover  van R. van 
Mieghem en H. Bos. Met deze wagen worden regelmatig Precisie 

Trails gereden, van Mieghem laat trots enkele foto’s zien.

Lara, Van Mieghem en Bos zitten bij da LaRo stam en bij de 

Transport divisie van de  Trappers Hoogezand. Bij Transport hebben 

ze vier Unimogs (Google maar, red.), een Dodge W200, drie LaRo’s, 

een DAF 328 en DAF 314. De DAF 126 is helaas weg. Lara komt 

uit 1981 en is nu drie jaar bij Van Mieghem en Bos. Ze vergt enorm 

veel onderhoud. Nou ja, volgend jaar gaat ze toch weg vanwege de 

wijziging in de oldtimerregeling van de Belastingdienst.

Lara

Uw reporters treffen Daniel, Jaimon en Rick (B05) op het 

weggetje vlak bij de  kampeerboerderij. Jaimon is een niet alledaagse 

naam, heeft hij gekregen van z’n  moeder, zij is Frans. Het moet 

in elk geval niet op z’n Spaans worden uitgesproken.  De jongens 

luisteren naar Canonball want dat is lekkere doorzapmuziek. “Wie 

zijn  jullie eigenlijk?”, vragen ze na een minuut of tien interviewen. 

Dat is ook niet  netjes van ons, we hadden ons natuurlijk moeten 

voorstellen. Enfin, nu de jongens  weten dat alles wat ze zeggen in de 

krant terecht komt, gaan ze los.

De rest van de hike bestaat uit meisjes. Daniel, Jaimon en Rick 

zijn alledrie verliefd op Moud en Suzanne (B04), ook van de 

Trappers Hoogezand. Rick heeft  gisternacht lepeltje lepeltje gelegen 

met Maud, Jaimon met Suzanne en Maud met  Daniel. Het initiatief 

voor deze actie lag bij de dames. “We waren om 23 uur noodles aan 

het eten en toen kwamen ze er aan”, aldus Jaimon.

Daniel heeft koude voeten. Hij is vanmorgen door ‘t Loomeer 

naar het eilandje  gelopen. “Het water was minstens -5 C!” Maar bij 

de gedachte aan het zoenen van  gisteravond worden Daniels voeten 

alweer een beetje warmer. Dat de meiden een jaar  ouder zijn dan de 

jongens geeft niet: “het gaat om de lekkerheid!”.

Natte voeten

De regen druppelt gestaag op de hoofden van koppels B06 en 

B07. Suzanne, Terra, Eline, Fieke en Willemijn staat al een 

tijdje op een kruispunt in het bos. “Hier hoort een post te zijn, 

maar hij is er niet”, leggen de dames uit. Ze zijn ‘not amused’ en een 

tikkeltje koud. Willemijn vertelt dat haar regenpak is overleden in 

de prikkelbosjes bij het smokkelspel van gisteravond. Als de razende 

reporters uit medelijden verklappen dat de post bij de volgende 

kruising is, keert er weer een beetje vreugde terug in de groep. 

Helemaal blij worden de meiden als ze het kleine eindje bij J.J. de 
B. achter in de auto mogen. Om respectievelijk 11:16 uur en 11:17 uur 

melden de koppels zich eindelijk aan bij post twee!

Postje verkeerd

De A-hike is onvindbaar. De route staat niet op de overzichtskaart 

in het commandocentrum en alle hikers lijken van de aardbodem 

te zijn verdwenen. A-hikeleiding Inge en Gerda leggen uit dat ze 

stelselmatig door het C-team genegeerd worden, want de route was 

wel opgestuurd. Gelukkig hebben de dames de route van zaterdag 

dubbel en mogen de razende reporters een kopietje hebben. Bij 

post twee gaan de deelnemers met een vlot varen, post drie is een 

uitdagende trappersbaan en op post vier wordt er geschoten met 

het kompas. Leuk detail: afgelopen nacht had de A-hike bezoek van 

huisvogel Gerben.

Huisvogel

Op post 1 van de X-hike komen we Brutus tegen. “Brutus is 

samengesteld uit vier andere auto’s en komt uit Scheveningen,” 

vertelt Sharon van de Drostengroep. Brutus zit niet bij de LaRo 

Stam. Sharon houdt wel van Brutus: hij is lekker bruut en lomp.

BrutusX

A

B

B

B

X
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Even verder op komen de reporters Maud en Suzanne (B04), 

Trappers Hoogezand, tegen. We vragen natuurlijk direct naar 

Daniel, Jaimon en Rick (B05). Die kennen ze wel: “Daniel houdt 

van eten, Jaimon is schattig en Rick is dun”. Dat de dames afgelopen 

nacht niet geslapen hebben is te wijten aan muziek en jongens. We 

mogen van Maud  niet in de krant zetten dat ze Tim leuk vindt. Hij 

was er vorig jaar ook en hij  praat zo leuk! De reporters bedanken 

de dames voor hun openhartigheid en draaien snel de autoraampjes 

dicht want het regent.

Love is in the Air

Willemijn en Fieke (B07) stellen hun Barbie’s aan ons voor. 

De ene heet Barbie en de andere ook. De dames hebben een yel op 

muziek van het nummer ‘Barbie Girl’ van de Deense band Aqua. “I’m 

a Barbie Girl in a Barbie World, ...”. De tekst van de yel is aan te 

passen aan de omstandigheden. Nu regent het en daarom gaat de 

yel over regen. Willemijn en Fieke zijn van de St. George Assen. 

Ze kennen de JPG, maar die groep is veel minder leuk. Van de 

Trianthastam hebben ze nog nooit gehoord.

Barbie girls

Met Sander en Sjors (A08), Drostengroep Coevorden, gaat 

het goed. Ze hebben niet geslapen en waren om middernacht nog 

waker. De regen zit in de weg maar ze hebben het wel warm. En ze 

lopen nog goed ook!

Goed lopen

Eindelijk! Na heel lang, heel goed zoeken hebben de razende 

reporters een koppel A-hikers gevonden. Het betreft troppel A05 

met Luuk, Thomas en Martijn van Scouting Emmen. De heren 

hebben het een beetje koud, zo zonder jas. Vooral de handen hebben 

het zwaar te verduren. Het komt eigenlijk door de vlot post van net. 

Een hiker moest in de speciekuip in de trekkerband (oftewel: het 

vlot) en één hiker moest aan het touw trekken waar het vlot aan vast 

zat en dan had je nog een hiker die aan moest moedigen. Wie welke 

taak heeft volbracht is de razende reporters niet bekend. Luuk, 

Thomas en Martijn hebben trouwens het record sisaltouw leggen 

verbroken door een lijn van vijfenveertig (kilo)meter te maken.

Koude vingers

A

A

B

A

B

Nikki, Joni, Rick en Juliët (A04 en A06) zijn voor de tweede 

keer mee op poolkamp. Vorig jaar waren ze ook al geïnterviewd en 

ze waren apetrots dat ze ook dit jaar weer in deze topkrant mochten 

staan. Zoals vele deelnemers van de A-hike waren ook zij verdwaald 

en dat terwijl ze er bijna waren. Maar gelukkig hebben ze uiteindelijk 

de kampeerboerderij teruggevonden. Onderweg zijn ze van alles 

tegengekomen, zoals auto’s, die plotseling verdwenen, en buffels, 

die midden op de weg stonden. De buffels vonden ze behoorlijk 

eng. Ook de posten ging ze erg goed af. Bij het blindspoor hebben ze 

een razendsnelle tijd neergezet en bij een andere post hebben ze de 

posthouders omgekocht. De meiden willen graag afsluiten met hun 

geweldige yell: ‘Banaan, banaan, banaan, we gaan er tegenaan.

Banaan

Fieke en Willemijn (B07) staan samen met nog een paar 

groepjes te wachten op de tweede post, maar de posthouders zijn 

nog niet gearriveerd. Ze weten honderd procent zeker dat ze goed 

gelopen zijn. De redactie besluit hier werk van te maken en na 

grondig onderzoek blijkt dat de post 100 meter verderop zit. Maar 

dit lag echt niet aan de hikers, er moest wel een fout in de route 

zitten. Dat hebben we vaker gehoord. Lichtelijk geërgerd gaat ze 

weer op pad. Dat komt mede doordat het regenpak van een van de 

dames lek is en het weer niet echt meezit.

Posthouders te laat… of niet?B

Denise, Emma en Iris (B01) van de trappers hebben vannacht 

weinig geslapen. Het was maar liefst zes uur in de ochtend toen 

ze gingen slapen. Alleen Denise heeft nog een beetje nachtrust 

gehad. Misschien moet ze dat vaker doen. Ze heeft bij een vorige 

hike namelijk bijna een kettingbotsing veroorzaakt toen ze ging 

liften. Er stopte een auto voor haar, waardoor de volgende er bijna 

achterop knalde. Dat heeft haar hopelijk geleerd dat het bij een 

hike de bedoeling is dat je gaat lopen. Maar het was toen ook nat en 

koud, net als vandaag. Toch beloofden de dames dat ze vandaag wel 

lopen gaan. Als laatste wilden ze graag nog kwijt dat hun hikeleiding, 

Wolter van tecumseh, de banaan is van NHW. Toen was hij namelijk 

ook al hun hikeleiding.

KettingbotsingB
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Sharon van de Drostengroep staat op post bij de X-hike. Naast 

haar staat een prachtige landrover. Daar wilden we natuurlijk 

meer van weten. Ze wist ons te vertellen dat hij Brutus heet. Het 

is in tegenstelling tot Lara wel een mannelijke auto. De auto is 

helemaal in Zandvoort gemaakt. Hij is samengesteld uit onderdelen 

van maarliefst vier verschillende auto’s. Ze vind het mooi om met 

vrienden een beetje te toeren. Toch zit ze niet bij de LaRo stam, 

omdat ze daar niet zo heel veel behoefte aan heeft. Op de vraag of ze 

van auto’s houd was het antwoord: ‘Als hij maar bruut en lomp is´. 

Dat klinkt toch als een droomvrouw…

Bruut en lomp

Ver van de geplande route kwamen de razende reporters het 

koppel C02 tegen, bestaande uit Marjet en Floor. Wij hadden dit 

stel meiden niet verwacht hier tegen te komen. Wij waren natuurlijk 

super benieuwd wat deze meiden hier deden en gingen gelijk een 

praatje met ze maken. Ze vertelden ons de weg kwijt te zijn geraakt, 

de vaardigheden in het oleaat lezen is blijkbaar niet super. Misschien 

moet hier voor volgend jaar nog even aan gewerkt worden. We 

vonden het zo zielig voor deze meiden dat we besloten ze naar de 

volgende post te brengen. In de auto vertelden ze ons wat ze allemaal 

hadden meegemaakt. Zo hadden ze een trappersbaan moet afleggen 

met alle bagage nog op de rug, dit ging helemaal mis omdat het te 

zwaar was voor ze. Bij een andere post hadden ze een topo-kaartje 

moeten invullen, Ze hadden alles gegokt maar toch hadden ze het 

meeste punten van iedereen.

Ze hadden gelukkig ondanks het falen in het lezen van de oleaat 

nog heel veel zin in de hike. Alle deelnemers van de C-hike kregen 

een chinese paraplu mee die ze aan het einde van de dag weer in 

moesten leveren bij de hike leiding. Helaas was de de paraplu al 

voor het begin van de middag kapot gegaan. Afgezien van de paraplu 

viel het ons op dat er niks van thema kleding te zien was, ze hadden 

thuis wel een logboek gemaakt maar die was zo groot dat deze 

noodgedwongen thuis moest blijven. Heel jammer! 

We kregen ook nog een iets meer verontrustende boodschap 

te horen, een ander onbekend C-koppel had een echte paraplu 

van Marjet en Floor gestolen waarop de hikeleiding had verteld de 

jongens te mogen slaan.

Koppel C02

Het koppel C01 (Wouter en Dennis) liep een beetje van de 

route. Ze vertelden dat het lopen op een oleaat veel moeilijker is dan 

ze in eerste instantie dachten. Toch waren ze er nog niet van bewust 

dat ze helemaal de verkeerde kant op waren en dachten dat ze op 

de juiste weg waren. Het was duidelijk dat Dennis de echt navigator 

was van de twee, hij had het oleaat in handen en wees duidelijk de 

weg, helaas wel de verkeerde kant op. Vanavond gaan ze nasi eten 

als avondeten, leuk in het thema dus.

Navigator

MakkelijkMoeilijk

X

C

C

Op post drie is het rustig, de trappersbaan hangt er verlaten bij. 

Een uur geleden zijn er A-hikers op post twee gesignaleerd, dat is 

anderhalve kilometer voor post drie. Mmmm....? De posthouders 

draaien het raampje van hun auto weer omhoog en de razende 

reporters vervolgen hun zoektocht naar de A-hikers.

RustigA

Sudoku

Sjors en Sander van A08 hebben een ontzettend koude nacht 

gehad. Ze sliepen dan wel in een verwarmde kampeerboerderij, 

maar toch was het koud… en dat terwijl ze nog wel zulke dikke 

winterjassen hebben. (tip: volgende keer je jas over je heen leggen) 

Koude nachtenA
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1. Ik ga op kamp en neem mee....
A. Een veel te zware tas.

B. Speakertjes om muziek mee af te spelen.

C. De dikke sokken die oma heeft gebreid.

D. Mijn smartphone voor de gps.

2. Het eten in mijn tas is....
A. Erg gezond, fruit, groente en voedzame maaltijden.

B. Snoep, chips en nog meer snoep.

C. Heb ik niet, koop ik onderweg bij de plaatselijke snackbar

D. Ik sprokel het uit het bos, om het gewicht in mijn tas te beperken.

3. Mijn logboek....
A. Heb ik niet, teveel werk.

B. Is een schrift, zonder versiering.

C. Is vrolijk versierd binnen het thema.

D. Is vrolijk versierd binnen het thema, en ook nog eens goed 

geordend.

4. Thema kleding?
A. Hebben we niet, maar we hebben er ook niet aan gedacht.

B. We hebben er wel aan gedacht maar zijn er niet aan toe gekomen.

C. Één kledingstuk is in het thema.

D. Alles is in thema, ons logboek, onze kleding en onze tas is mooi 

versierd.

5. Mijn groepje werkt....
A. Niet zo goed samen, daarom verdwalen we ook telkens.

B. Een beetje samen, we weten meestal wel de weg te vinden.

C. Goed samen, we maken gebruik van elkaars kwaliteiten.

D. Super samen, we werken als een team en verdwalen bijna nooit.

6. Mijn avondeten kook ik...
A. Niet, wij gaan naar de snackbar.

B. Op het gaspitje van de buren. 

C. Op een eigen gaspitje.

D. Op een eigengemaakt kampvuurtje.

7. De inhoud van mijn toilettas is...
A. Ik heb geen toilettas.

B. Een tandenborstel en een heleboel make-up.

C. Gel voor mijn haar, als je haar maar goed zit.

D. Een tandenborstel, een kam, tandpasta en deodorant.

8. Mijn hike attributen zijn....
A. Hike attributen???

B. Een kompas en kaarthoekmeter.

C. Een kompas, kaarthoekmeter, pen en potlood.

D. Een kompas, kaarthoekmeter, pen, potlood, geodriehoek en een 

kaart (telefoon met GPS).

Quiz: Hoe pool-proof ben jij?

9. Wat voor schoenen heb ik mee?
A. Allstars.

B. Bergschoenen.

C. Slippers.

D. Ballerina’s.

10. Mijn slaapspullen zijn....
A. Slaapspullen? Die zijn veel te zwaar.

B. Een slaapzak en matje.

C. Een slaapzak, matje en tent.

D. Een slaapzak, matje, tent en kussen.

11. Om het gezellig te houden...
A. Mopper ik op iedereen.

B. Houden we ons stil.

C. Kletsen we met elkaar over de bomen en blaadjes.

D. Zingen we de hele dag onze yell.

12. Om zo snel mogelijk te zijn....
A. Lopen we met de noodkaart in onze hand.

B. Achtervolgen we een ander groepje.

C. Hebben we al veel thuis geoefend.

D. Doen we ons uiterste best en lopen we stevig door.

13. Om zoveel mogelijk punten te halen...
A. Wij worden laatste, dus wij willen zo min mogelijk punten.

B. Proberen we posthouders om te kopen.

C. Hebben we een mooie yell en melden ons netjes aan.

D. Hebben we een mooie yell, dansje, melden ons netjes aan en 

doen op alle posten onze uiterste best.

14. Hoe neem ik rust?
A. Elk bankje wat we tegen komen is een reden om pauze te nemen. 

B. Bij elke post houden we even pauze en soms bij het passeren van 

een bankje ook.

C. Bij elke post strijken we neer en houden we pauze.

D. Pauze? We moeten doorlopen anders verliezen we tijd.

15. Hoe hou ik de hikeleiding tevreden?
A. We lachen ze uit om alle domme dingen die ze doen. 

B. We maken een beleefd praatje.

C. We vertellen de hikeleiding hoe de dag ging en maken af en toe 

een complimentje.

D. We vertellen de hikeleiding alles, maken alleen maar 

complimentjes, delen onze snoepjes met hun en helpen waar we 

kunnen.

U
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Resultaat: Hoe pool-proof ben jij?

Heb je het vaakst A geantwoord, dan ben je: Slappe hap
Het is vast een hele stap voor jou geweest om naar poolkamp te 

gaan, was je niet liever thuis gebleven om in je bed te blijven liggen? 

Misschien moet jij je volgend jaar maar wat minder aanstellen en 

gewoon doorzetten. Als jij al een beetje meer je best doet kun je 

misschien nog opklimmen tot nepscout.

Is B je vaakst gebruikte antwoord, dan ben je: Nepscout
Als dit alles is wat je kan, belooft dat niet veel goeds. Maar het 

scheelt dat jij kan zeggen dat je het geprobeerd hebt. En zeg nou zelf, 

dat kan alleen iedere andere deelnemer van het poolkamp.

Als antwoord C het vaakst omcirkelt is, dan ben je: Scout
jij bent de gemiddelde scout. Je hebt al vaker wat hikes gelopen 

en dat ging je redelijk goed af, dat is ook de reden dat jij er ook dit 

jaar weer bij bent. Maar probeer volgend jaar eens wat meer je best 

te doen, misschien mag jij jezelf volgend jaar een echte überscout 

noemen. 

Is antwoord D je favoriet, dan ben je : Überscout
Jij bent de scout die iedereen hoopt te worden. Het maakt jou niet 

uit hoe koud of warm het buiten is, jij staat er strak in uniform. Of 

het nu een hike is van 10 KM of 150 KM, jij loopt hem uit zonder ook 

maar een blaar op je voeten te krijgen. Gewoon zo doorgaan dus!

Vanochtend scheurden onze Razende Reporters in hun niet meer 

zo schone Peugeot bus over de bospaadjes en plots  kwamen zij daar 

een post en Paula en Kim (X05)  tegen. Vol in de ankers en gas 

achteruit snelden onze reporters zich terug om een mooi stukje voor 

de krant te scoren. Nog half rijdend sprong reporter Jorit uit de 

auto, terwijl de altijd rustige Jan Jaap eerst de auto en alle lampjes 

uitzette. Het eerste wat Jorit van de dames wilde weten was of ze het 

ook koud hadden of dat ze de jongens mee hadden voor de warmte. 

De dames zeiden dat ze geen tijd hadden voor een interview, omdat 

ze al laat waren (11:30) voor de 1e post.. De posthoudster milOE met 

‘ou’ stemde hiermee in. Dus terwijl de dames de post deden vroegen 

wij aan de posthouders Harold (met een ‘d’), Sharon (met ‘sh’) en 

Milou (met ‘ou’) of ze het nog een beetje naar zin hadden. Deze 

posthouders vonden het maar niks dat ze al sinds 9 uur op dezelfde 

plek zaten en ze hadden het ook nog druk, ze moesten om één uur 

alweer op de volgende post zijn…

Te laat voor de post

Lucas, Marijn en Joran (X04) hebben dit kamp de gele 

hesjes aan die uit mama’s volvo komen. We hopen dat moeders geen 

autopech krijgt, want dan staat ze onveilig langs de kant van de weg. 

Ook zijn ze de weg kwijtgeraakt dankzij Joran. Ze hebben de weg 

uiteindelijk weer teruggevonden en ons vergeten te vertellen hoe. 

Dus dat is voor ons ook maar de vraag.

Autopech zonder hesje

X

X

Het is de dames Iris en Kim (C07) nog steeds niet gelukt met 

de kampliefde, ze vinden namelijk alle jongens die op scouting zitten 

lelijk. (red. wij gaan er vanuit dat ze alleen de jongens onder de 18 

bedoelt) Vooral de jongens van C12 zijn het net niet, of misschien 

een beetje, of ja, eigenlijk vindt ze hen stiekem wel een beetje leuk..

Geheime liefde

De posthouders Bas, Wouter, Johan en Sieger halen de 

kinderen van de E-hike warm binnen in hun caravan, die zij hebben 

meegenomen. De kinderen kunnen hier even lekker uitrusten en 

warm worden van hun vermoeide tocht. Hier kunnen ze ook even 

iets klaar maken, zoals bijvoorbeeld een bakje snert.

We horen alleen maar positieve berichten hierover en ze kunnen 

er goed om lachen. Deze posthouders worden ook genomineerd voor 

leukste posthouders van het jaar. 

De posthouders leven het hele kamp in deze caravan. Ze slapen, 

eten en draaien leuke en gezellige muziek. Het enige nadeel is dat 

het stinkt naar koffie en verbrande hamburgers, maar dat mag de 

pret niet drukken. (red. Bedankt Sieger voor je ingezonden stuk! )

Posthouders van het jaar

C

Als natte honden verschijnen vier fietsers aan het eind van de 

oprit. Het is groepje D01 van de Fivelgroep uit Delfzijl. Navraag 

leert ons dat dit toch echt de eindbestemming is. De hikers beginnen 

over het terrein te struinen naar tekenen van leven en dan zien ze 

het licht, letterlijk. Bij een zijraampje van een grote stal om precies 

te zijn. Een klopje op het raam doet de enorme staldeuren bewegen.

Een klopje op het raam

Nu ik hier comfortabel op het stro lig (het is stro, geen hooi, 

een heel belangrijk detail als ik de subkampleiding moet geloven), 

voel ik me toch wel een beetje dom. Zo zie je maar weer dat je 

verwachtingen je kunnen misleiden. Niks geen subkamp tent, de 

D-hike heeft gewoon een subkamp stal, wij vonden onze auto al luxe! 

Stro, geen hooi

D

D
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Stefan en Tycho (C11) hebben een leuk kamp tot nu toe, wel 

hebben ze het een beetje koud door de regen. Als eten hebben ze 

bami, brood, kroepoek en nr 39 met witte lijst. Ook hebben ze een 

bouwlamp mee. Dat zal smullen worden onder sfeerverlichting!

SfeerverlichtingC

Na een zoektocht van een half uur komen wij van de redactie 

eindelijk aan op het subkamp van de D-hike. Tenminste, dat was 

de bedoeling, maar tot onze verbazing was er helemaal niets of 

niemand te bekennen. Dan maar wachten is onze conclusie, we 

zitten toch goed? Met z’n vijven hebben we ons opgesloten in ons 

autootje, ik voel me net een sardientje, maar alles beter dan die kou 

en nattigheid. Turend door de condens dat nu alle ramen van ons 

blikje begint te beslaan kan ik niks opmaken uit de duisternis. Waar 

is iedereen? Dit is toch het adres? Steven checkt het nogmaals op 

de kaart, het klopt maar nog steeds niemand. Gedachten beginnen 

te knagen, minuten tikken voorbij en dan eindelijk maar toch: 

D-hikers!

Sardientjes in blikD

Na een week van vreedzame rust kreeg Gerben vrijdagavond de 

schrik van zijn leven, 19 A-hikers kwamen in zijn nest kamperen.  

Er zat namelijk een vogeltje vast in de boerderij van de Ahike, hij/

zij was redelijk verzwakt. Het vogeltje, omgedoopt tot Gerben, had 

de energie niet om naar buiten te vliegen en was boven in de nok 

gekropen. Weg van de drukte van de kinderen. 

Na de opening hebben we met z’n allen de hike technieken 

geoefend; strippenkaart, oleaat of een bolletje pijltje, van simpel tot 

best wel ingewikkeld. Na het oefenen hebben we nog een spel buiten 

gedaan met een glow in the dark bal en daarna snel op bed! (het was 

stiekem al best wel laat). 

Zaterdagochtend werd Gerben door ons gewekt. Na een goede 

nachtrust had Gerben weer wat energie gekregen en vloog rond. 

Met de Ahike hebben we ons sterkt gemaakt om Gerben zijn 

vrijheid te geven en is hij de wijde wereld ingevlogen. We hopen dat 

Gerben weer kan aansterken.  Na het bevrijden van Gerben zijn we 

gaan lopen. Op zaterdag hebben we wel 12 kilometer gelopen, en 

gemiddeld hebben we daar 6 uur over gedaan. Onderweg hebben we 

soep gegeten, vlot gevaren een trappersbaan overwonnen en leren 

kompas schieten. We waren best wel moe van deze dag, maar na een 

lekkere bord warme stamppot hadden we weer genoeg energie voor 

een leuk nachtspel in het bos. Tijdens het nachtspel moest je koper 

omruilen voor zilver, zilver voor goud, goud om laten smelten naar 

diamant en de diamant moest je inleveren bij de beginpost om een 

punt te verdienen. Uiteraard was het niet zo makkelijk als het leek, 

en kon je getikt worden door douaniers, waardoor je weer helemaal 

opnieuw moest beginnen. Na afloop kregen we een kop warme choc 

met een broodje knak om op te warmen. 

Zondag werden we gewekt door de leiding. Snel onze tassen 

inpakken en we konden weer op pad. Tijdens onze hike zijn we 

ook weer allerlei leuke posten tegen gekomen. We werden verwend 

met een heerlijke pannenkoek, we moesten onze klim en klauter 

vaardigheden testen op een trappersbaan en galabaan, hebben we 

een ballon geschoren en leren seinen.

Gerben en de A-hikeA

Staan er twee blondjes voor het stoplicht. Zegt de ene: “Het is 

groen”. Zegt de ander na even nadenken: “Een kikker”.

Een vrouw staat met haar Smart met autopech langs de snelweg, 

komt er een man in een Porsche voorbij. “Zal ik je een sleepje geven 

naar de dichtsbijzijnde garage?” vraagt de Porsche rijder. “Ja graag!” 

antwoordt de vrouw. Zo gezegd, zo gedaan, de Smart werd met een 

sleepkabel aan de Porsche vast gemaakt. “Als ik te hard ga moet je 

maar toeteren!” glimlacht de man. Even later, onderweg, scheurt 

er een Ferrari met 250 km/u voorbij. De Porsche rijder vergeet 

helemaal de sleep en scheurt achter de Ferrari aan.

Later die avond komt een agent bij de commissaris en zegt: “Je 

gelooft nooit wat ik heb gezien! Komt er eerst een Ferrari met 250 

km/u voorbij flitsen. Direct daarachter zat een Porsche die hem 

bij probeerde te houden. En achter de Porsche reed een Smart die 

toeterde of hij er voorbij mocht gaan!”

Laatst reed ik met een jongen in de auto mee, hij reed door rood 

dus ik zegt : ‘doe normaal’. Zegt die: doe ik altijd en doet mijn broer 

ook altijd. Bij het volgende stoplicht reed de jongen weer door rood. 

Bij de volgende was het groen duwt hij vol op de rem, ‘ik zeg wat doe 

je nou weer’? Zegt hij: “Ja stel je voor dat mijn broer van de andere 

kant komt!!”

Een blondje belt haar vriend, met de mededeling dat ze een 

probleem heeft. “Wat is er dan aan de hand?” vraagt hij. “Nou, ik 

heb een legpuzzel gekocht, maar ik vind ‘m zo moeilijk. De stukjes 

passen totaal niet en ik kan de randen ook al niet vinden.” “Wat moet 

de puzzel voorstellen?” vraagt de vriend. “Een grote rode haan,” 

antwoordt ze. Hij besluit even bij haar langs te gaan. Bij aankomst 

neemt ze hem mee naar de keuken,waar de stukjes op de tafel liggen 

uitgespreid. Hij kijkt er even naar en zegt dan met een diepe zucht: 

“Nou, stop die cornflakes maar weer in de doos, dan praten we er 

niet meer over.”

Moppenrubriek! ?
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Wat is een dodelijk gerecht bij de chinees?

EuthaNASI

2 gekken gaan samen een heerlijk fietstochtje maken. Het 

fietstochtje loopt echter een beetje uit de hand, het is al donker 

voordat ze het doorhebben.`Laten we maar hier langs de weg 

overnachten`, zegt de ene gek tegen de andere gek. `Terugfietsen in 

het donker zie ik niet zitten, en ik ben al zo moe`. De andere gek 

gaat akkoord met het voorstel, en ze proberen te slapen in de berm. 

`Hè, gek! Wat is het koud!`zegt de ene gek. `Zullen we de fiets over 

ons heen leggen als deken, dat scheelt vast een hoop!`zegt de andere 

gek. En dus gaan ze samen onder de fiets liggen.Na een half uurtje 

zegt de ene gek tegen de andere gek: `Joh, ik kan maar niet slapen, 

ik vind het nog stééds zo koud!`. `OH!!`zegt de andere gek, `Ik zie 

het al!!! Er is een spaak uit!`.

Waarom lachen kabouters altijd zo hard tijdens het voetballen?

Omdat het gras zo hard onder hun oksels kietelt.

Een jonge buikspreker heeft een optreden in een club, met 

zijn pop op de knie. Hij gaat door zijn gebruikelijke materiaal van 

domme blondjes moppen, tot een grote forse blondine voor in de 

zaal opstaat en problemen begint te maken. “Okay eikel, ik heb nu 

wel genoeg gehoord van je denigrerende blondinemoppen! Wat doet 

jou denken dat je van vrouwen op die manier een stereotype kan 

maken? Wat hebben de fysieke attributen te maken met de waarde 

van een menselijk wezen? Het zijn klootzakken zoals jij die ervoor 

zorgen dat ik niet gerespecteerd wordt in de maatschappij, dat ik niet 

mijn volledig potentieel als mens kan ontplooien... Allemaal omdat 

jij denkt dat discriminatie in de naam van humor moet kunnen!” 

Verbouwereerd begint de buikspreker zich te verontschuldigen, 

maar de blondine onderbreekt hem: “Hou jij je erbuiten, ik heb het 

tegen die klootzak op je knie!”

Een dom blondje komt thuis van haar vakantie. Ze was op 

survival geweest in de Belgische Ardennen. Ze gaat meteen naar haar 

vriendin toe (ook een dom blondje) en laat haar foto’s zien. Vraagt 

haar vriendin: “Wat voor dier is dat?” Zegt het domme blondje: “Een 

dangerou.” Later vraagt de vriendin weer aan het domme blondje: 

“Wat is dat voor dier?” Zegt het domme blondje: “Een dangerou.” 

En zo gaat het nog wel een tijdje verder. Toen ze klaar waren, vroeg 

de vriendin aan het domme blondje: “Hoe komt het dat al die dieren 

dangerou heten?” Zegt het domme blondje: “Omdat op het begin van 

de tocht op een bordje stond: ‘All these animals are dangerous!’”

Moppenrubriek! ?

Zoals het heurt, lopen de meeste scouts hun hike met behulp van de 

route die ze van de hikeleiding krijgen. Koppel C14 vind dit toch een 

beetje saai. Zij hebben zaterdag bedacht dat het veel leuker is om 

achter lichtjes aan te lopen. Wat voor lichtjes denkt u? Dat maakt de 

heren helemaal niets uit. Ze hebben zaterdag achter de verlichting 

van huizen, lampen van auto’s en zaklampen van hikers aan gelopen. 

Hoewel ze deze nieuwe manier van hiken erg leuk vonden, moeten 

ze toch toegeven dat het best vaak fout is gegaan.

Lichtje lopen

In de poolbode van dit jaar staan al meerdere stukjes over hikeleiding 

die af en toe een foutje maakt. De hikeleiding van de C-hike wilde dit 

koste wat kost voorkomen en besloot om daarom een van de posten 

gewoon niet voor te bereiden. Want wie niets maakt kan immers 

ook geen fouten maken. De hikeleiding had even bedacht dat de 

deelnemers van de C-hike zelf wel even een quiz konden maken voor 

tijdens een van de posten.

Luie hikeleiding

- Wat doen dagjes mensen, als ze hun dag niet hebben?

- Waarom heet een van de maanstanden nieuwe maan, terwijl we al 

miloenen jaren met dezelfde maan te maken hebben?

- Als er walrussen in de zee zwemmen, waarom zijn er dan geen 

zeerussen die op de wal lopen?

- Waarom moet je toch betalen als er bij de kassa staat ‘pinnen is 

gratis’?

- Waarom moet je een auto die op diesel of benzine rijdt, toch ook 

gas geven?

- Waarom heet een hamburger een hamburger terwijl er helemaal 

geen ham op zit?

Vraag je raak

De scouts van de Mensinghe zijn anders dan die van de meeste 

scoutinggroepen. Hoewel scouts het vaak niet toe willen geven, gaan 

zij stiekem toch het liefst voor de makkelijkste oplossing. De scouts 

van Mensinghe hebben eigenlijk het liefst hun hike route zo moeilijk 

mogelijk. Een simpel bolletje-pijltje wisten zij namelijk niet op de 

juiste manier te lopen terwijl ze met een ingewikkeld oleaat geen 

enkele moeite hebben.

De makkelijkste oplossing

C
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Koppel B02 heeft van vrijdag op zaterdag iets bijzonders meegemaakt. Toen het ’s nachts begon te regenen zagen zij het steeds vochtiger 

worden in hun tent. De tent bleek namelijk zo lek als een mandje te zijn! Gelukkig hebben de heren de nacht nog overleefd en hun bagage 

droog weten te houden, maar op de zaterdagavond konden zij niet zomaar meer in hun tent slapen. De subkampleiding had echter een heel 

goed idee. Zij hebben de tent van de heren opgezet in de centrale tent en hier voor de zekerheid ook nog even een zeiltje overheen gespannen. 

Het koppel was dolgelukkig met hun nieuwe onderkomen en kon niet wachten tot ze lekker in hun tentje mochten gaan liggen. Wellicht is 

het een goede tip voor alle hikers, om voordat je op kamp gaat even de tent te controleren. Als deze lang niet gebruikt is kan het gebeuren dat 

deze niet helemaal waterdicht meer is.

Verzorgd door de hike leiding

Het was op de kortste dag van het jaar. De avond was al ver gevorderd en uw razende reporters waren op jacht. Op jacht naar het smeuïgste 

verhaal van dit poolkamp. We waren net vertrokken vanaf het subkamp van de E-hike. In de auto was het lekker warm, maar buiten kil en 

guur. Een combinatie van regen, lichte mist en een net niet volle maan gaven een bijzondere sfeer aan de avond.

Het hele kamp hadden wij al vertrouwd op de uitstekende navigatie van onze eigen Hester, en op dit moment was er geen reden om dit 

in twijfel te trekken. Na een korte maar zeer heftige rit kwamen wij op onze bestemming aan, aldus Hester. De locatie was een oude en 

bouwvallige boerderij. Een weeïge kaars verlichtte de oprit en de gordijnen wapperden door de kapotte ramen naar buiten. Hoewel wij sterk 

twijfelden of hier uberhaupt leven mogelijk is, besloten we toch even aan te bellen. De ouderwetse bel werd gevold door een oorverdovende 

stilte. Op het moment dat we dachten dat er niemand thuis was, schoot er een geheel in het wit gehuld figuur voor het raam langs. De deur 

werd geopend, en een geheel in het wit geklede man stond in de deuropening. Naast hem stond een twee meter hoge bulldog. Op de vraag of 

hij misschien scouts had gezien kwam een hijgerig antwoord: “Ik weet van niets”. 

Radeloos belden wij naar de subkampleiding van de C-hike. Maar aan de andere kant klonk enkel ruis, ook de hikeleiding van de C hike was 

onbereikbaar. Na bij twee boerderijen in de omgeving te hebben gevraagd, bleef het ons niet duidelijk waar wij het kampterrein moesten 

vinden. Met de moed in de schoenen belden wij naar onze thuisbasis. Onze collega’s op de kampeerboerderij gingen vervolgens hard aan de 

slag om de locatie van het kampterrein te achterhalen. Na ruim een half uur kwam het verlossende antwoord. De leiding van de C-hike had de 

locatie van het kampterrein een week van te voren gewijzigd, maar dit niet aan ons doorgegeven.

Na lang zoeken op onze stoffige oude kaart hadden we de nieuwe locatie gevonden. Onze Hester zette haar navigatiestem op, en daar gingen 

we dan. Langs de oude verlaten boerderij en over de meest hobbelige wegen. De bestemming naderde snel en we begonnen weer hoop te 

krijgen. Navigator Hester stuurde ons van de verharde weg af een zandpad op. Maar vanwege het slechte weer was het pad veranderd in een 

modderpoel. Onze stuurman probeerde ons van de modderpoel naar een geasfalteerd fietspad te sturen maar het was al te laat. We zaten vast 

in de modder. Er zat niets anders op, we moesten de auto uit om te duwen. Daar stonden we dan, achter de auto in de stromende regen. Maar 

het ging fout, op een manier zoals menigeen het in films ziet. Tijdens het duwen gaf onze stuur man flink gas en het modder spatte op. We 

zaten van onder tot boven onder de modder, maar eindelijk stond de auto op het fietspad.

Over het fietspad konden we verder en in de verte zagen we al een lampje. Links zagen we de oprit van een boerderij. Het oude ijzeren hek 

stond voor ons open, en wij reden door richting de boerderij. Op het moment dat we door het hek reden zagen we op mysterieuze wijze hoe 

de kaarsjes in lantaarns begonnen te branden. De boerderij zag er onheilspellend uit en we maakten wat grapjes dat we net in een horrorfilm 

zaten. We waren nog niet uitgepraat of ineens trapte onze stuurman op de rem. Midden op de weg stond een man in zwart gewaad. In 

zijn handen had hij iets wat op een wapen leek. Iedereen zat versteend in de auto, maar onze stuurman trapte als een gek het gaspedaal 

in. Vol in de achteruit reden we weer de afrit af. De man in het zwarte gewaad richtte en begon op ons te schieten met zijn shotgun. In de 

achteruitspiegel zagen we dat het hek op mysterieuze wijze dicht was gegaan. Onze stuurman twijfelde niet en gaf nog meer gas. Vol gas 

reden we door het hek en het lange stuk weer over het fietspad. Beduust stonden we daar met kogelgaten in de voorruit, de kofferbak op de 

achterbank en nog steeds geen idee waar we het kampterrein moesten zoeken. Na van de ergste schrik bekomen te zijn reden we doelloos wat 

rond door het bos. Op het moment dat we de hoop opgaven zagen we in de verte twee rode lichten opdoemen. Het waren de ogen van een 

grote rode draak. Gelukkig was het een tamme draak, bereden door een aantal vriendelijke mannen van de Fraeylema. Compleet overstuur 

vertelden we ons verhaal. Op de gezichten van de mannen verscheen een glimlach. Vrolijk vertelden ze ons dat het kampterrein vijftig meter 

verder is. We waren gered. De op dit moment niet zo razende reporters konden verder met wat ze het best doen. Interviewen.

De in dit verhaal beschreven gebeurtenissen zijn gebasseerd op echte realischtische nauwelijks overdreven waargebeurde feiten.

Horror verhaalU

B
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Zondag 22 December

Spreuk van de dag:

Beter scheef er in dan recht er naast

Ramon (E-hike) is voor het eerst mee als subkampleiding. Hij is 

samen met Mark subkampleiding en dat bevalt hem erg goed. Zij 

hebben vandaag een cultureel dagje gehad, met een bezoekje aan 

kamp Westerbork. Ze wilden eerst naar de dierentuin, maar de 

geruchten gaan dat deze gesloten is, omdat het winter is. Volgens 

Ramon zijn ze wel open, want ´Ze hebben toch ook pinguins´. 

Ondanks alle gezelligheid, moet Mark toch meer doen dan hem lief 

is. Zijn stagiair Ramon doet namelijk erg zijn best, maar verzet nog 

niet erg veel werk. Ondanks deze akkefietjes zijn de heren toch erg 

tevreden met hun taak.

Dierentuin

De hikeleiding van de B-hike was dit jaar voor het laatst. Nienke en 

Nienke hebben er samen 8 jaar voor gezorgd dat de hike een groot 

succes werd. Ze hebben besloten het stokje over te geven, omdat 

ze zelf ook een dagje ouder worden en ze het wel erg druk hebben 

tegenwoordig. Nienke is namelijk ook net moeder geworden. Het 

raarste wat ze hebben meegemaakt was vorig jaar. Toen waren er 

namelijk twee jagers, die de hikers aanzagen voor reeën. Ze hadden 

al aangelegd en stonden klaar om te schieten, maar gelukkig had 

onze scherpe hikeleiding het op tijd door en wisten ze de jagers 

snel tegen te houden. De beide dames nemen met pijn in hun hart 

afscheid van hun prachtige taak, maar toch vinden ze dat het hoog 

tijd wordt om het aan anderen over te laten.

Voor het laatst

E

B

Bij de pannenkoekbakpost hebben wij kennis gemaakt met het 

koppel A01 (Olaf en Jetze). Ze waren aan het genieten van een 

zojuist zelf gemaakte pannenkoek. Toen wij een blik wierpen op de 

gasbrander, werden wij niet blij. Het was namelijk een grote gele 

vlammenzee onder het pannetje. Onder het genot van de pannenkoek 

vertelden ze ons dat ze gister wel 15 km gelopen hadden, ze waren 

dan ook hopeloos verwaald geraakt. Het was niet hun eigen schuld, 

maar van de verkeerde oleaat. Iedereen was verkeerd gelopen! Olaf 

vertelde ons vol trots dat het meiden troppel A06 zijn nagels mooi 

gelakt hadden. Jetze heeft niks leuks te vertellen maar heeft wel echt 

een superkamp, hij vond het jammer dat de stampot van zaterdag 

avond heel goor was.

Verkeerde oleaatA

Midden in het bos stonden Isabel, Charlotte en Esther (A03). 

Deze stoere meiden stonden vandaag weer vol energie bij post 4, dit 

hadden we niet verwacht want dit troppel was zaterdag hopeloos 

de weg kwijt geraakt. Om 5 uur heeft de leiding ze moeten ophalen. 

Toen de leiding vroeg waar de noodbrief was kwam deze nog 

ongeopend de tas uit. Bij post 4 was het de bedoeling ballonnen met 

scheerschuim te scheren, esther heeft zich flink uitgeleefd en zat dan 

ook flink onder het scheerschuim. Ze vond zelf dat ze maar stonk 

naar jongens. Bah! Als je de voorletter van de meiden achter elkaar 

zet krijg je ICE, wat in het Chinees ‘bing’ is. Met deze naam melden 

ze zich bij de posten ook af.

Alles voor de puntenA

Als razende reporters gingen wij op zoek naar de posten van 

de C-hike, dit was nogal lastig aangezien ze aan de poolbode 

de verkeerde posten hadden doorgegeven. Nadat we op het 

subkampterrein te zijn geweest en een “goede” kaart te hebben 

ontvangen gingen wij weer onderweg. Op zoek naar een post van de 

c-hike, uiteindelijk kwamen we bij post 4 terecht YESSSS!!!! Maar 

wat bleek de plek waar de post stond was niet goed, de hikeleiding 

had de post verkeerd op de kaart gezet, humh jammer van de 

“goede” kaart. Na samen met de posthouders de kaarten te hebben 

bestudeerd bleek ook nog is dat we verschillende kaarten hadden 

gekregen.  Wel was het bijzonder dat de eerste groepjes wel bij de 

post aan waren gekomen. De soep stond al op en toen bleek dat de 

post verplaatst moest worden, van de hikeleiding dus de bepakt 

en bezakte kinderen moesten voor de posthouders de soep tillen, 

want in de auto meenemen vonden de posthouders niet handig. 

Uiteindelijk een uur nadat de eerste kinderen waren gearriveerd kon 

de post dan toch los, lekker smikkelen van de warme soep. 

KaartendansC
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- Joep (A07) te lui is om in het logboek te schrijven?

- Jim (A07) daarom alles zelf moet schrijven?

- Tietes en Cees (C13) Poolkamp heel leuk vinden, ze zijn al heel 

veel aardige medewerkers tegengekomen. Vooral de medewerkers 

van de Poolkrant vinden ze super.

- Iris Hoogkamp van C07 een oogje op Vincent Feijen van C14 

heeft?

- Lucio (C04) vandaag jarig is? 

- Fieke en Willemijn (B07) twee hertjes hebben gezien

- Er voor hem een muzikaal verjaardagsnummer is gezongen?

- Juliana (C06) ziek is geworden?

- Johan en Arjan (C06) nu alleen verder moeten?

- Arjan dit heel erg jammer vindt omdat hij eigenlijk een stille liefde 

heeft voor Julia?

- Lucio (C04) verliefd is op de kerstman?

- De Razende Reporters een taart hebben gewonnen pubquiz?

- Deze ontzettend lekker heeft gesmaakt?

- Marco van E04 nog steeds een vuile onderbroek van vorig jaar in 

zijn slaapzak had zitten?

- Iris van koppel C07 kwijt was toen ze al op het kampterrein was?

- Vincent van koppel C14 op hetzelfde moment ook kwijt was?

- De crew van de poolbode hier wel conclusies uit kan trekken? 

- Koppel C04 een oproep doet voor iedereen die kan rugby-en om 

daarmee een match te spelen?

- Je met een gat in de bovenkant van je tent nat wordt als het regent?

- Harben en Cas (C12) het leuk vinden om zich te bemoeien met 

het liefdesleven van Harbens broertje?

- Dit broertje ook mee is op kamp?

- Bijna niemand het spel zwarte magie kent

- De kinderen van de B-hike een mooie topping op de portapotti 

hebben gelegd

- Wolter Meems de redactie de verkeerde kant opstuurde?

- Cas van de Gruiter (C04) irritant is?

- Koppel C14 vrijdag om 10 voor 2 ’s nachts pas op het subkampterrein 

is aangekomen?

- De subkampleiding erg vermoeid was?

- C14 de volgende dag als laatst vertrok van het subkampterrein?

- Ze vervolgens een uur hebben rondgedwaald op het zelfde 

subkampterrein?

- Ze na post 1 de hele dag niet meer gezien zijn tot de volgende 

overnachtingsplek?

- De subkampleiding van de C-hike erg blij is met de kinderen?

- De subkampleiding een pleister in het eten had zitten?

- De desbetreffende persoon dit erg vies vond en zwaar 

verontwaardigd was dat zijn eten vervuild was?

- Siemen  van de Poolbode een echte gentleman is?

- Johan van koppel (C12) een blokhoofd kind heeft gekregen?

- Dit een verhaal is van vorig jaar?

- Marjet en Floor  (C2) nooit hun stem kwijt zijn behalve op NHW 

en NPK?

-  Koppel C11  is niet verkeerd gelopen.“

Wist je dat:! ?
Tietes en Cees zijn koppel C13, zij konden ons vertellen dat er 

twee vage mensen waren. Bij de post was hun een eitje beloofd, 

uiteindelijk kregen zij dit ei niet. Dit kan natuurlijk niet wat beloofte 

maakt schuld! Dus Alexander en Thijs eigenlijk vinden wij als 

razende reporters dat jullie Tietes en Cees nog een eitje moeten 

komen brengen. Wat deze jongens ons ook nog konden vertellen 

was dat zij een beetje verkeer hadden gelopen, dus winnen gaat niet 

lukken.

Eitje van de PoolbodecrewC

Wedden? Dat is het sleutelwoord voor de X-Hike. Punten kennen ze 

niet en bij iedere post gaat het gewoon om keiharde pegels, poen, 

oftewel doekoes.

Bij post 3 spot de redactie een heuse roulette tafel met twee croupiers. 

Er word ons verteld dat de traditionele casino spelletjes niet de enige 

gokspelletjes zijn waar de lopers  zich mee bezig houden.

Overal word op gegokt: welk pad andere lopers inslaan, hoelaat men 

weer op de kampeerboederij arriveert, het maakt niet uit als er maar 

word ingezet.

Er zijn dan ook al vele potentiele winnaars geweest maar ook net 

zoveel lopers die weer alles kwijt zijn geraakt. Max en Tessa van 

X08 zijn hier een perfect voorbeeld van. 

Zij hebben bij de roulette tafel in een keer 412 punten gehaald. 

Omdat het de laatste dag is hadden ze besloten om al hun punten in 

1 keer in te zetten. Kijk zo denkt een echte gokker.

CasinoX

Door het probleem bij post 4 van de c-hike kwamen we een heleboel 

groepjes tegen. Ze lagen verloren langs het fietspad want ze moesten 

wachten. De koppels C02, C04, C05, C08 en C11 hadden ons een 

heleboel te vertellen. Het kamp was leuk maar overal waren er van 

die vervelende prikkelbosjes Marjet was hier namelijk al meerdere 

keren in gevallen. Deze door gewinterde hikers waren helemaal 

kapot van het lange pad wat ze hadden moeten lopen. Maar sommige 

fantiekelingen waren niet wezen lopen maar wezen rennen. Tijdens 

ons vliegensvlugge gesprek besloot één van de jongens om zijn ogen 

even dicht te doen, blijkbaar was alles nogal slaap verwekkend, wij 

hopen dat die vanavond lekker snel zijn bedje in kan. Ook blijkt 

dat onder deze koppels een paar luie deelnemers zitten, zij hadden 

namelijk gisteren een lift geregeld. 

We kregen als razende reporters nog klacht over de C-hike. Het 

blijkt dat ze nergens drinken kregen en het water en de thee die ze 

in de ochtend kregen bij het ontbijt bleek vol met stukjes te zitten 

Bah!!! Hierdoor was besloten om het maar weg te gooien. Misschien 

een verbeter puntje voor volgend jaar. 

Problemen bij C hike post 4C
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In navolging van het programma ‘Hoe heurt het eigenlijk’ van Jort 

kelder, is nu eindelijk het vervolg ‘hoe heurt het eigenlijk goes 

hiking’. We gaan ontdekken hoe we ons niet heuren te gedragen 

binnen de scoutingsociety doormiddel van hike-etiquette. Onderweg 

hebben wij meerdere participanten gevraagd over verschillende 

kwesties. Wanneer wij scouts zeggen: ‘etiquette is totale onzin’ 

hebben we half gelijk. Etiquette betekent namelijk eigenlijk ‘officieel 

gedoe’. En waar wij nu geen zin in hebben is gedoe. Maar behalve 

‘officeel gedoe’ heeft het woord nog meerdere betekenissen, namelijk 

simpele wellevendheid, goede manieren en correcte vormen. 

Bijvoorbeeld, we salueren als de vlag tijdens de opening wordt 

gehesen, we groeten elkaar als men elkaar tegen komt en tot slot 

streven wij de wet na te leven en ratelen wij de wet af en toe op.

De razende reporters zijn in samenwerking met de AVRO de straat 

op gegaan om de personen in kwestie te interviewen.

1. Hoe kook je eten en eet je het op?
- vraag lief aan de subkampleiding of zij het willen doen. (een goede 

oplossing, maar zo heurt het niet)
- Dit doe je niet, wij hebben geregeld dat mijn vader ons pizza komt 

brengen! (zo heurt het dus niet!)
-Je doet het zelf, met je eigen brandertje en pan. (zo heurt het)

1.1 Hamburgers bakken 
- In de pan (duhu)

- Je moet een beetje boter in de pan doen en goed verdelen. Daarna 

gaat de hamburger er in. Mislukt dit? Geen zorg, dan ga je toch 

frituren? (zo heurt het)

1.2 Knakworsten warm maken
- Met een dicht blik, en wachten tot hij ontploft. (zo heurt het niet)
- Je prikt een gaatje in het blik van de knakworsten, dan zet je het 

blik in het vuur, tot dat het warm is. (zo heurt het)

2. Hoe maak je netjes een chipszak open
- Dat is onmogelijk (zo heurt het niet)
- Rrrrrrrats (zo heurt het niet)
- Patsssss (zo heurt het niet)
- met beleid (zo heurt het)

3. Als je geen bestek hebt, hoe eet je dan?
- Met takken, je kunt ze gebruiken als chinese stokjes (zo heurt het)
- Met je handen, je hebt toch niet voor niks twee handen gekregen!? 

(zo heurt het dus niet)
- Met je mond zonder handen, aka. doggie-style (zo heurt het niet)

4. Hoe meld je jezelf aan bij een post
-Met de mond, ik meld mij aan (zo heurt het)
- Hallo, wij willen een post doen (zo heurt het dus niet)
- Oh? Zijn we hier niet bij de X-hike? (zo heurt het niet)
- Deze slaan we over (zo heurt het niet)

Hoe heurt het eigenlijk goes Hiking -Met een dansje: uiteraard eerst de spieren los schudden. (zo heurt 
het)
- Met een hupsje, je gaat op een rij staan met zijn allen. Dan salueer 

je met je rechter hand. Vervolgens til je je rechter voet op, en dan 

spring je met je koppelgenoten tegelijk omhoog. Je zet je af met je 

linkervoet en landt vervolgens op de rechter. Tot slot kom je ook 

weer op je linker voet te staan. (zo heurt het)

5. Hoe bel je aan om te vragen of je naar de wc mag
- Zo bot mogelijk. “Kort maar krachtig” (zo heurt het niet)
- Je zoekt eerst een huis op, waar een bejaard stel woont. Deze 

mensen vinden scouts namelijk schattig. Dan ga je aanbellen. Als de 

mevrouw bij de deur is beland, ga je zo veel slijmen dat ze niet meer 

kan weigeren. Daarna drink je een kopje thee met het bejaarde stel, 

en nuttig je een biscuitje. (zo heurt het niet)
- Je gaat eerst kijken of er politie is, zo nee, dan plas je in het wild. 

Zelfs kim Henssen van Mensinghe Roden plast in het wild. (zo heurt 
het sowieso)

6. Hoe zet je je tent op
- Zeer snel, volgens de instructies (zo heurt het)
- Niet. Je slaapt gewoon in de subkamptent. (zo heurt het niet)
- Je gaat eerst een half uur prakkeseren, vervolgens laat je het 

iemand anders doen (zo heurt het niet)
- Je koopt de subkampleiding om met snoep, en laat hun het doen 

(zo heurt het niet)
- Je hebt een 2-seconden tent, die hoef je niet op te zetten, alleen 

maar uit te gooien (zo heurt het niet)

7. Hoe ga je om met verlies?
- Je kunt niet verliezen. Je bent gewoon de eerste van onderen! (zo 
heurt het niet)
- Je feliciteert de winnaars en accepteert dat je verloren hebt. (zo 
heurt het)
- Je gaat slijmen bij de winnaar voor de taart die ze gewonnen 

hebben. (zo heurt het niet)
- Je wordt heel erg furieus en je vraagt een herbeoordeling aan. (zo 
heurt het)

8. Hoe omschrijf je het beste dat je moet poepen?
- Ik moet even een grote boodschap doen (zo heurt het)
- Ik ga even een Obama in het witte huis leggen (zo heurt het niet)
- Ik ga even bouten (zo heurt het niet)
- ik moet even toileteren (zo heurt het)
- ik ga een sudoku maken (zo heurt het niet)

U
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Naam en groep: Rick Boekelo van de Trappers uit Hogezand

Leeftijd: onbekend

Omschrijving: Rick is een enthousiaste jongeman. Hij is zeer 

technisch, maar ondanks dat is Rick wel bescheiden. Als het op 

knopenleggen aan komt is Rick echt DE man. Van de trompetsteek, 

platte knoop, dubbele winsor en zelfs een kruissjorring wordt hij niet 

bang.

Eisen: ‘Mijn vrouw moet leuk zijn, maar ze hoeft niet perse bij de 

Gamma te werken of dezelfde kwaliteiten te hebben als ik heb.’

Naam en groep: Milou Dost van de groep Guy de Fontgalland Ter 

Apel

Leeftijd: 16 jaar en 11 maanden

Omschrijving: Milou is wel in voor een feestje en vindt alles leuk. 

Ze houdt van scouting en omgaan met vrienden. Milou is een fleurige 

meid van 1 meter en 77 centimeter. 

Eisen: ‘Mijn toekomstige man moet groter dan 1 meter en 77 

centimeter zijn. Een totally no go is een bierbuik en een go is een 

sixpack.’

Dating advertenties van Lieve Hester

Naam en Groep: Jarno Uilders van Scouting Emmen

Leeftijd: 16 jaar

Omschrijving: Jarno is een echte boer met een passie voor 

trekkers. Hij heeft een heerlijk accent en heeft veel geld. Jarno is 

zelfs de gelukkige bezitter van een gouden trekker. Doordat hij zo 

rijk is, kan Jarno een meid alles geven wat haar hartje begeert. 

Eisen: ‘Ze moet dezelfde leeftijd hebben als ik en het leven op de 

boerderij aan kunnen.’

Levensmotto: ‘Op een oude fiets moet je het leren koekoek jonge!’

Naam en groep: Derk Fischer van Scouting Emmen

Leeftijd: 15 Jaar

Omschrijving: Derk is een grote jongen van 1 meter en 95 

centimeter. Zijn hobby’s zijn atletiek en basketbal. Hij is niet zo goed 

in relaties en houdt niet van vastigheid.

Eisen: ‘Mijn chick moet mooie rondingen hebben op de juiste 

plekken, en dan is aan jullie om te bedenken welke plekken dat zijn. 

Wegens failure van voorgaande relaties zoekt Derk niks serieus, 

maar een kampscharrel is natuurlijk wel leuk.’

Spreuk van de dag:

Van de hike des levens, krijgt niemand een noodbrief

Na jaren lange ervaring, vele kampen en duizende aardappels te 

hebben geschild is het moment gekomen dat Saskia, Jorn en Misha 

stoppen in de keuken. Wij willen hun graag bedanken voor alle leuke 

jaren, heerlijke maaltijden en gezellige avonden. Saskia en Jorn 

willen we ook bedanken voor de coordinatie van de keuken.

Ode aan de keukenU

Vacature Keukenpersoneel    
Gezocht: Een vrolijk en gezellig persoon die van goede muziek houdt 
en iets wil betekenen voor de keuken op het Poolkamp en NHW. 
Je hoeft niet goed te zijn in koken, je mag ook in de afwas of in de 
koffie bediening. Schoonmaken of aardappels schillen, het is zeer 
gevarieerd. Voor aanmeldingen kun je de keuken even binnen lopen of 
contact via het C-team zoeken.
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Het Poolkamp zit er weer op. Nou ja, op het moment dat ik dit schrijf struinen de deelnemers nog door bos en veld. Wat de gemiddelde 

temperatuur betreft, was het een atypisch Poolkamp. Het was uitermate zacht. Normaal zou dit het hiken minder zwaar moeten maken, 

maar de combinatie van harde wind en niet erg harde, maar wel veel aanwezige regen, eisen hun tol van de deelnemers. De groepstenten met 

kachels op de subkampen waren dan ook bijzonder welkom.

Zoals ieder jaar zijn er een aantal uitvallers geweest. Dit is natuurlijk jammer, maar als het niet meer gaat, dan houdt het op. We willen 

deze deelnemers van harte uitnodigen volgend jaar gewoon weer mee te doen.

Heftige calamiteiten zijn ons bespaard gebleven. EHBO-er Leon heeft niet veel meer hoeven doen dan het uitdelen van enkele 

paracetamolletjes en het pleisteren van nauwelijks noemenswaardige barprobleempjes. Overige lichamelijke ongemakken waren inherent 

aan ieder Poolkamp. Natuurlijk zijn er de onvermijdelijke zere schouders en blaren op de voeten bij de deelnemers. Bij de medewerkers zijn 

vooral opstapelend slaapgebrek en afnemende vocale vermogens waarneembaar. Dat is ook wel lekker rustig eigenlijk.

Tot slot vragen we nog even aandacht voor een onderdeel van het Poolkamp dat minder bekend is: de posthoudersquiz. Door de 

hikeleiding van de C-hike wordt deze quiz nu al enkele jaren georganiseerd en de quiz leeft onder de posthouders. Mannen van de C-hike: 

bedankt voor deze mooie toevoeging aan ons kamp. We gaan straks horen wie er dit jaar het verst mee gekomen is.

We hopen dat als je dit leest, thuis op de bank, of zelfs al in de auto, je met een goed gevoel op het kamp terug kijkt en volgend jaar weer 

komt. Draag vooral bij je eigen scoutinggroep uit hoe leuk en hoe bijzonder het Poolkamp eigenlijk is. Hoe meer zielen hoe meer vreugd.

Fijne feestdagen en tot volgend jaar,

Het C-team

Nawoord van het C-team

Twee politieagenten hebben een lijk voor het gymnasium 

gevonden. Vraagt de ene agent aan de andere: “Weet jij hoe je 

gymnasium spelt?” “Nee”, antwoordt de ander, “we leggen hem wel 

voor het postkantoor neer.”

De interne logica van een computer kan alleen door de almachtige 

doorgrond worden. Ten gevolge hiervan, de communicatie tussen 

computers onderling kan alleen door henzelf begrepen worden. 

Je kleinste fout zal tot in den eeuwigheid, op de meest ongunstige 

momenten tegen je gebruikt worden. En tot slot, als je er een in huis 

neemt, dan zal je je leven lang het nodige geld uit moeten geven aan 

mooier makende accessoires.

Conclusie: een computer is vrouwelijk.

Een man zit samen met zijn hond in het stadion naar Feyenoord 

- Ajax te kijken. Op een gegeven moment krijgt Feyenoord een 

doelpunt tegen, waarop de hond begint te huilen. Even later krijgt 

Feyenoord weer een doelpunt tegen en begint de hond weer te huilen. 

Dat gaat zo een paar keer door. Na een tijdje vraagt een andere man: 

“Wat doet die hond nou als Feyenoord een keer scoort?” Waarop de 

man met hond reageert: “Ik weet niet, ik heb hem pas 20 jaar.”

Moppenrubriek! ?
Einstein staat op een feestje, komt er iemand naar hem toe. 

Einstein vraagt: “Wat is jouw IQ?” “250”, zegt de persoon. Dus 

begint Einstein te praten over kwantische natuurkunde, black holes, 

singulariteiten ruimte-tijd... Na een tijdje komt er een ander naar 

hem toe en Einstein vraagt hem ook: “Wat is jouw IQ?” “150”, zegt 

de persoon. Dus begint Einstein te praten over Internationaal recht, 

ethische conflicten met genetische manipulatie... Iets later komt 

er weer iemand naar hem toe. Einstein vraagt weer naar zijn IQ. 

“100”, antwoord de persoon. Dus begint Einstein te praten over de 

regering, de lonen, en benzine-prijzen... Nog iets later komt er weer 

iemand naar hem toe. “Wat is jouw IQ?” “50”, antwoord de persoon. 

Dus begint Einstein te praten over Big-Brother, Starmaker, de bus... 

Komt er daarna nog iemand naar hem toe. Einstein vraagt: “Wat is 

jouw IQ?” “10”, antwoord de persoon Daarop zegt Einstein hem: 

“En? Hoe gaat het met Ajax?”

Er lopen twee vrienden door Amsterdam. Opeens geeft de een 

de ander een rake klap. De andere: “Was dat menens of was dat een 

grapje?!” “Dat was menens.” Antwoordt de ander: “Oh, ok...dan is 

het goed, want ik houd niet zo van dat soort grapjes.”

Een dienstmeisje laat de eerste de beste dag een antieke chinese 

vaas vallen. Roept de heer des huizes:” Wat doe je nou toch, dat was 

een vaas uit 1610”. Zegt het meisje:”Oh gelukkig, ik dacht dat het een 

nieuwe was”. 


