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Voorwoord  
C-team 
Het 29ste Poolkamp heeft 
inmiddels een aanvang 
genomen. Dit jaar verliep de 
inschrijving voor een zeer 
groot gedeelte via ons 
digitaal inschrijfsysteem. 
Voor ondergetekenden 
betekende dit dat er niet 
meer avond aan avond 
onleesbare inschrijf 
formulieren overgenomen 
hoefden te worden.  
Het totaal aantal deelnemers 
komt uit op 385 en daarmee 
ongeveer hetzelfde aantal 
als vorig jaar. Voor een deel 
zal dit te maken hebben met 
het feit dat de deelnemers 
de komende week nog 
gewoon weer naar school 
moeten. 
Dit jaar hebben we de 
ideeën om een extra hike te 
organiseren gerealiseerd. 
We hebben een aantal 
mensen van "de Voerman"-
groep uit Groningen bereid 
gevonden om dit voor jullie 
mogelijk te maken. Als start 
van deze nieuwe hike 
hebben zich zeven koppels 
ingeschreven. De hike is een 
opvolger van de A-hike. Er 
wordt wel buiten geslapen 
maar er wordt gelopen 
zonder een volle zware 
rugzak. De deelnemers 
lopen wel met een kleine 
rugzak. De rest van de 
bagage en de tent worden 
naar het 
overnachtingssterrein 
gebracht. Een aantal van 
jullie zegt: "Waar is dat nou 
voor nodig?", wij zeggen 
dan: “U vraagt wij draaien”.  
 
In de voorbereiding naar dit 
evenement werden de 
afgelopen dagen de 
weersvoorspellingen 
nauwkeurig gevolgd. 
Naarmate het uur steeds 
dichter bij kwam, werden de 
verwachtingen steeds meer 

waarheid en op 
vrijdagmiddag hadden we 
zelfs een hagelbui en werd 
het even wit op de straat. 
Daarmee zat de stemming 
er bij de deelnemers en de 
organisatie direct goed in. 
Tijdens het weekend houden 
we u op de hoogte en zoals 
het nu lijkt, dan gaat het 
vriezen en zal er een klein 
beetje natte sneeuw vallen. 
Dit alles hoort natuurlijk bij 
een Poolkamp. 

    
 
Het C-team was dit jaar om 
16:00 uur op vrijdag middag 
aanwezig. Nadat de 
slaapzalen waren verdeeld 
was het wachten op de 
deelnemers.  
De werkploeg was al druk 
bezig om de materialen te 
verdelen. Zij zorgen ervoor 
dat alle hindernissen en 
tenten worden opgebouwd. 
Aansluitend komen de 
“Pimp-up”medewerkers om 
kachels te plaatsen. Vroeger 
was dit nooit aan de orde, 
maar sinds de ARBO- 
wetgeving ons in de nek zit 
te hijgen, ontkomen wij er 
niet aan om deze CAO- 
voorwaarden van 
deelnemers in te willigen. 
 
Het C-team wenst alle 
deelnemers en medewerkers 
een zeer plezierig Poolkamp 
toe.  
 

Henk de Haan 
(Algehele coördinatie) 

Aries van der Helm 
(Secretariaat) 

Rob van Tholen 
(PR & Kachels) 

Lenie Winters 
(Penningen) 
 

Colofon 
De Poolbode is een uitgave 
van de Poolbodecrew, 
Vliegende Reporters en 
hulptroepen. Zij zorgen 
ervoor dat er dit jaar een 
oplage van 400 stuks wordt 
uitgereikt om iedereen te 
informeren over  alle 
smeuïge details van dit 
kamp. 
 

Redactie 
Christa Knol 

Directie 
André Hundt 

“Handige” man 
Marijn Molema 

Uitwendige contacten 
Maartje Molema 

Begeleidster Marijn 
Josefa Wijnand 

Senior stencilaar 
Bert Wever 

Junior stencilaar 
Jeroen Oostinga 

Verzorgen nat/droog 
Arjan Kruidhof 

Licht en geluid 
Rogier Falkena (Italië) 

Regie op afstand 
David Bos 

Nachtreporter 
Jelle Teitsma 

Nachtreporter 
Marije Klungel 

Reporter 
Annette Ottens 

Opper klungel 

 
 
 
Deelnemerslijst 
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Opening? Plankgas 
De Poolbodecrew heeft alles 
in werking gezet om de 
opening bij te wonen. Met 
een uitpuilende kar van 
computerapparatuur scheurt 
zij van Groningen naar 
Appelscha. Met het 
stencilapparaat balancerend 
op het randje komen de 
banden piepend tot 
stilstand. Maar, om 19:00 
uur stipt stond zij met een 
delegatie voor de beruchte 
trailer van de Fraeylema 
waar de verschillende 
hikeleiding de thema’s 
introduceerden. 
Ondertussen werd de 
stroombehoevende 
apparatuur voorzien van 
voedsel. 
 

 
 
Rugzak inpakken 
Wat heb je nodig als je 
rugzak gaat inpakken?  
 
1. Je moeder (of vader) 

moet uit de buurt zijn 
2. Onderbroeken: het liefst 

schoon want anders wil 
je koppelgenoot niet met 
jein de tent slapen 

3. Logboek: om alles in op 
te schrijven 

4. Een zaklamp om ’s 
avonds mee in het rond 
te schijnen 

5. Snoepjes om voor het 
tandenpoetsen op te 
eten 

 
 
 
   

 
Thema’s 
A-hike 
De A-hikers gaan strijden 
om een Michelinster om hun 
restaurant wat een en al 
puinhoop is, weer op orde te 
krijgen. De meeste 
deelnemers lopen voor het 
eerst deze hike. De jongste 
deelnemer krijgt een T-shirt. 
Dit jaar is dat Fokke. 
B-hike 
De leiding van de B-hike 
kwam in glimmende pakken 
ten tonele. Thema is dan 
ook niet voor niets ‘Bling 
bling’. 
C-hike 
De zware jongens in het 
rood! Onvoorspelbaarheid op 
en top! Dat was het 
optreden van de C-
hikeleiding. 
D-hike 
Met de lichtsnelheid 
bewogen twee gedaantes 
het podium op en weer af. 
Star Wars episode D: Waar 
zal het ruimteschip dit jaar 
langsscheren? 
D-hike 
Gelukkig, de E-hikers 
begrijpen het: Pimp up die 
suffe bende! 
X-hike 
Dit jaar voor het eerst de X-
hike op het Poolkamp! Met 
een spectaculair 
openingsoptreden willen ook 
zij zeggen: Pimp up my 
hike! 

Opening 
Dit weekend alweer het 29ste 
Poolkamp wat dit jaar in 
kampeerboerderij ‘Wouda’ te 
Appelscha wordt gehouden. 
De weersvoorspelling ziet er 
wat somber uit: Veel regen. 
Gelukkig zijn we niet van 
suikergoed! 
Terwijl een heerlijke geur 
van sudderende gehakt-
ballen langs de neus 
dwarrelt, begint Henk met 
een “hartelijk welkom”. Hij 
vertelt dat er dit jaar 385 
deelnemers zich hebben 
opgegeven. Zijn we al groter 
dan de NHW, Aries? 
Achtereenvolgens komen de 
hikeleiding A tot en met E en 
X aan het woord. 
 
 

Weerbericht 
Brrrrrr wat is het koud! Je 
zou maar zin hebben in een 
weekendje Appelscha. 
Anderen verklaren je 
waarschijnlijk voor gek, 
maar ‘hier wordt je hard 
van’! 
Je hoopt het nu een keertje 
niet, maar nu kloppen de 
voorspellingen opeens wel… 
Iedereen heeft extra dikke 
kleding meegenomen om 
zich warm te houden. Ook 
regenkleding en paraplus 
verschijnen opeens in het 
bos. Niks is voor niks 
meegenomen, iedereen 
houd zich toch wel warm.   
En als je dan weer lekker 
thuis bent, denk je: wat ben 
ik toch een bikkel! 
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Wistjedat 
- De Cantinasong van 

Starwars best 30x op 
repeat kan? 

- Je de uitspraken van 
Yoda best dubbelzinnig 
kan opvatten? 

- De politie best sociaal kan 
zijn door sommige 
Koppels een lift te geven. 

- Luke Skywalker soms 
best bekakt praat. 

- Yoda stoer is. 
- Princess Leila A BAD 

FEELING HAS ABOUT 
THIS 

 
(voor posthouders only) 
- Het feestje van de 

posthouders best gezellig 
is, maar het 
onbegrijpelijk is dat het 
om 1:20 al zooo rustig is. 

- Er iets bij Jeroen L. 
gepimpt is. 

 

Poolkampkrant 
ontmaagding 
Ook dit jaar mag ik er weer 
bij zijn.  Niet als posthouder, 
maar als nieuw lid van de 
poolbode.  Als nieuw fris lid 
van deze inspirerende 
organisatie (?) Gaat het ‘s 
ochtends al vroeg van start.  
Een bijzonder vliegende 
start doordat er  koffie op 
bed werd geserveerd.  
Hulde…! Ook het vooruitzicht 
dat we straks een lekkere 
uitsmijter gaan eten doet 
mij deugd. Volgens mij 
wordt dit een geweldig 
kamp. 
 
Aspirant redacteur Arjan. 
 

Boeuf 
Bourguignon 
Stoofschotel van rundvlees, 
spekjes, ui, champignon 
afgeblust met wijn. Hierbij 
rijst of aardappelpuree en 
een frisse komkommer-
salade. Toe een fraaie vlaflip  
Met een toefje slagroom. 

 

 
 
Hatsjiekidee Haché! 
Zaterdagavond, het 
poolkamp heeft honger. 
Pannen worden gevuld met 
vlees en puree, ze gaan 
naar alle hikes toe. En 
lekker dat het was!. Je kunt 
wel merken dat de koks van 
al dit lekkers op leeftijd zijn 
en vroeger naar de 
Fabeltjeskrant hebben 
gekeken. Het zijn allemaal 
leerlingen van Bor de Wolf 
die alle dieren op wist te 
pimpen met het fantsatische 
motto: ‘Hatsjikidee’!! 
 
Stafvergadering 
Als de deelnemers ’s nachts 
rondlopen door het donkere 
bos, hebben de hikeleiders 
een stafvergadering. 
Wat is dat nou weer, zullen 
jullie je afvragen? 
Vergaderen over de 
hulpstukken van sinterklaas? 
Hij is allang weer naar huis?! 
Speciaal voor jullie, lezers 
van de Poolbode, proberen 
we een impressie van de 
stafvergadering te geven; 
Nou, jullie zullen begrijpen 
dat er het een en ander 
overlegd moet worden. Het 
C-team, alle hikeleiders en 
van elke ondersteunende 
dienst is er iemand 
aanwezig. Als eerste 
belangrijke punt wordt er 
genoemd dat er niemand is 
om de toiletten schoon te 
maken, hmmmm, daar zal 
wel een oplossing voor 
komen, toch? Verder wordt 
er verteld dat er dit jaar bij 
de A-hike heeeeel erg 
drukke kinderen zijn, dat er 

bij de B-hike 2 koppels niet 
zijn komen opdagen en dat 
er gelukkig nog geen 
deelnemers zijn vermist op 
de route, bij de C-hike is 1 
koppel niet op komen 
dagen, maar dat ligt 
misschien aan het digitale 
inschrijven. De 
woordvoerder namens de D-
hike, Johan, vertelt dat het 
erg druk is, dat er iets fout 
gaat op de kale duinen en er 
is een klein probleempje met 
een koppeltje. Bij de E-hike 
is de grote tent nog niet 
opgezet op het subkamp, 
maar dat kan inmiddels al 
wel gebeurd zijn. De nieuwe 
hike, de X-hike, kan blij 
vertellen dat het sinds 5 
minuten goed gaat. Er zijn 
in totaal 6 koppels. Het 
posthouderprobleem wordt 
ter plekke met de A-
hikeleiding uit-
onderhandeld. 
Er wordt verteld dat 
sommige deelnemers niet 
eens weten wat een 
kaarthoekmeter is, dit is wel 
een hele slechte zaak!! Deze 
deelnemers van Scouting 
Hoogeveen hadden dus geen 
kaarthoekmeter 
meegenomen. De 
keukenploeg vertelt dat de 
broodkratten voor elke hike 
klaarstaan om opgehaald te 
worden. De krant heeft dit 
jaar 2 computers in de grote 
zaal neergezet, zodat 
iedereen zijn/ haar 
belevenissen daar kan 
typen.  De X-hike durfde 
bijna niet te vragen wat er 
nou met de stafvergadering 
bedoeld wordt, maar 
eigenlijk wordt door veel 
aanwezigen beaamd dat de 
term “stafvergadering” 
verwarrend is. Misschien een 
idee om het wat op te 
pimpen, is bijvoorbeeld 
Pimp-talk iets??? 
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Interview met de 
kerstman 
Dag kerstman! Heeft u uw 
arrenslee ook gepimpt? 
‘Jazeker jongens en meisjes! 
Op de wielen zitten lichtjes 
en als mijn paarden 
hinniken, maak ik een 
looping in de lucht. Dat is 
echt gaaf man’.  
 
Rijdt u ook wel eens boven 
Appelscha met uw 
arrenslee? 
Appelscha is mijn 
lievelingsdorpje. Altijd als ik 
boven Appelscha race, kijk 
ik uit naar de hikertjes. Vaak 
zie ik ze niet, maar als ik 
van die scouts met 
rugzakjes zie, gooi ik altijd 
iets lekkers naar beneden. 
Zoals een vijfsterren gerecht 
van Michelin.’ 
 
Heeft u ook last van 
agressiviteit in het verkeer? 
‘Nou, gelukkig is Sinterklaas 
met die irritante Pieten 
alweer terug in Spanje als IK 
mijn pakjes af moet leveren. 
Dan is het gelukkig erg 
rustig in de lucht. Maar je 
hebt wel die vervelende 
Zware Jongens. Die laten 
mijn paarden altijd op hol 
slaan’. 
 
Wordt u nooit moe? 
‘Weleens hoor. Maar dan 
neem ik een slokje uit mijn 
zakflacon. Ook moet ik 
weleens denken aan Henk 
en Aries van het Poolkamp 
en daar put ik dan altijd 
kracht uit!!’. 
 

 

SMS in het bos 
- Mijn schoenen zijn 

sjompenat maar ik vind 
je wel lief! 

- De stokken van de tent 
zijn kromgewaaid… 

- Kunnen jullie ons ook 
ophalen? Groeten koppel 
d34 

- Ik zie een paddestoel 
met rood en witte 
stippen 

- Dag mam we eten 
frikadellen het is errug 
leuk doe 

 
 

Lekker bijdehand! 
-Een bamihap uit de Chinese 
muur proberen te halen 
-In Oss vragen waar die 
tovenaar woont 
-Tegen een houthakker 
zeggen: ‘en nou kappen’ 
-Tijdens een ballonvaart 
door de mand vallen 
-Een mooi vrouw met 
hersens een missverstand 
noemen 
-Een vogel die in de nesten 
zit 
-Een dief die het niet pikt 
-Tegen Assepoester zeggen 
dat ze haar muil moet 
houden 
-Tegen een Astronaut 
zeggen: ‘Loop naar de 
maan!’ 
 
 

Printer in rugzak? 
Met twee printers die het 
maar half doen, heb je niets. 
Een half plus een half is nul, 
zo simpel is het! Goed, de 
Poolbodecrew heeft heel 
Appelscha en omgeving 
afgebeld om te vragen of 
iemand nog een printer te 
leen heeft. Uiteindelijk komt 
Henk met een blik halvarine 
binnen, even later Aries met 
een fles slaolie. Chauken 
denken dat motorolie beter 
is. Het blijkt maar weer, met 
alleen denken zonder doen 
kom je nergens en met doen 

zonder denken ook niet! 
Misschien maar iets 
kortsluiten met een 
elektricien...  
 

Politiebericht 
En dan volgt nu een extra 
politiebericht. Op 16 
december zijn er  
twee jongedames uit Assen 
opgepikt aan de N381 
tussen Beilen en 
Oosterwolde. Deze twee 
dames zijn op borgtocht 
vrijgelaten, echter het geld 
waar ze mee betaald hebben 
was vals. Enige 
signalementen zijn (VIP IS 
HIP) vrouwelijk en 
rugzakdragend. Het schijnt 
dat deze dames in drugs 
handelen, onlangs een bank 
hebben overvallen en 
momenteel bezig zijn met 
het beramen 
van een overval op het 
tankstation 'Total' te 
Appelscha. Deze twee 
dames zijn dus 
ZEER gevaarlijk. Als u deze 
twee dames de komende tijd 
tegenkomt in de omgeving  
van Appelscha, dan wel de 
omgeving van Assen wordt u 
verzocht om zo spoedig 
mogelijk contact op te 
nemen met de Politie op het 
telefoonnummer 0900-
TUIG(8844) 
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Ingezonden 
mededelingen 
Wat jullie zaterdag met ons 
wilden delen…. 
 
Heej Flippo's! 
Toen we gisteren (vrijdag) 
de tent op zetten, kwamen 
we erachter dat we het zo 
katsie scheef hadden 
gedaan, dat er geen leven 
mogelijk was. We besloten 
om bij onze vriendinnen in 
de tent te gaan slapen. 
Na een tijdje kwamen we 
twee jongens tegen die wij 
ook kenden. Zij vonden het 
ook wel leuk om met zijn 
allen in een tent te slapen, 
dus we gingen met z’n 
zessen in de tent. Dat was 
zo krap, dat we onze tassen 
in de jongens tent moesten 
doen. Die was dus ook vol. 
Onze schoenen moesten ook 
buiten, met gevolg dat we 
sneeuw in onze schoenen 
hadden. Balen. We hadden 
ook haast niet geslapen door 
dat k*t weer en die 
@#$!%^*&& muziek! Dat 
was pas afgelopen net 
voordat we wakker werden 
gemaakt! 
(we hebben getuigen!!!!!!!) 
Verrrderrr was het fun! 
DOeidoEI!!! 

 
 
 
Poolkamp 1891 
Poolkamp 2005, het is de 
hoogste tijd om weer eens 
terug te gaan naar 
Poolkamp 1891. Henk de 
Haan, toentertijd net 
aangetreden als nieuwe 
hoofdleider, opende het 
Poolkamp. Albert, een 
padvindertje van het eerste 
uur, een paar uur voor 

Baden Powell, stond paraat 
om deel te nemen aan zijn 
eerste Poolkamp in het 
Friese Appelscha. Albert was 
een enthousiaste jongen van 
12 jaren oud die zijn leven 
leidde uit eigen wil en niet 
uit de wil van Baden Powell. 
Je zult je wel afvragen wat 
zo'n jongen dan doet op een 
Poolkamp. Nou, heel simpel, 
sta eens stil bij jouw eigen 
motivatie om op Poolkamp 
te gaan. Poolkamp is een 
kamp waarbij je dingen doet 
die werkelijk belangrijk zijn 
in het leven. Lekker 
ongedwongen. Lekker los 
van de ontsporende 
samenleving. In 1891 was 
het niet anders voor Albert. 
Albert, net als jij, wilde zich 
bezig houden met zijn 
essentie van het leven. Het 
bos in Appelscha verschafte 
Albert die rust die hij nodig 
had om eens lekker na te 
denken over. Waarom loop 
ik een Poolkamp in 1891 en 
niet samen met jou in 2005? 
Waarom loop ik in de kou 
rond in het 
ondergesneeuwde Appelscha 
en niet in de warmte op een 
eiland als Hawaiï?  
 

 
Al met al, waarom leef ik in 
deze tijd op deze plaats? 
Niemand van de aanwezigen 
op het Poolkamp kon Albert 
een bevredigend antwoord 
geven op deze vragen? Wie 
hij ook vroeg, of het nu 
Henk de Haan of Aries van 
der Helm was, niemand kon 
het hem vertellen. Aries zei: 
"Kom volgend jaar maar 
weer, een andere tijd, maar 
hetzelfde gezellige 
Poolkamp!" Vervolgens zei 
Henk: "Volgend jaar is het in 

Drouwen, da's weer een 
totaal andere omgeving, 
maar wel weer precies 
hetzelfde gezellige 
Poolkamp, dus waarom 
zouden we helemaal naar 
Ibiza gaan voor een 
Poolkamp?" Albert dacht 
goed na, want wat moest hij 
nu met deze antwoorden? 
Het lijkt alsof Henk en Aries 
zeggen dat gezelligheid voor 
het Poolkamp een absolute 
gezelligheid is en dus zeker 
niet een relatieve 
gezelligheid is. Gezelligheid 
op Poolkamp 2005 is 
dezelfde gezelligheid als op 
Poolkamp 1891. Gezelligheid 
op een Poolkamp in het 
poolkoude Appelscha is 
dezelfde gezelligheid als een 
Poolkamp op het zweterige 
hete Ibiza. Albert kwam tot 
een nieuw inzicht, 
gezelligheid is overal en in 
iedere tijd en is slechts 
afhankelijk van de 
gezelligheid die iedere 
deelnemer en medewerker 
van het Poolkamp ieder jaar 
weer bijdraagt aan het 
gezelligheidskamp 
Poolkamp. 
 
(Vele jaren later, in 1905, 
schreef Albert Einstein zijn 
beroemde artikel over de 
relativiteit van plaats en tijd. 
Nu, honderd jaren later, zou 
jij als 'de nieuwe Einstein' 
een artikel kunnen schrijven 
over de absoluutheid van de 
Poolkamp-gezelligheid.)  
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Bling de zaterdag...... 
De subkampleiding had alle 
kinderen op tijd uit hun 
tentje getrommeld en na het 
inpakken kon men op pad. 
Maar er moest eerst nog wat 
gewogen worden. De 
rugzakken mochten niet 
meer dan 12 kilo wegen. 
Sommigen hadden dat thuis 
inderdaad voor elkaar 
gekregen, maar was dat nu 
ook nog zo? 
 
Dit jaar had iedereen zich 
goed aan de regels 
gehouden. Er waren in elk 
geval geen rugzakken bij 
van 18 kilo. Gelukkig maar, 
je zult het maar mee 
moeten sjouwen.... 
 

 
 
Na           het        ontbijtje 
en een lekker kopje warme 
thee gingen we dus echt op 
pad. Wij (de hikeleiding) 
konden de kinderen vanuit 
ons slaapkamerraapje zien 
vertrekken en we kunnen 
zeggen dat ze allemaal de 
goede kant op gingen. 
Tijd om op te staan en onze 
taak op ons te nemen, want 
die van de subkampleiding 
zat er alweer bijna op. 
 
Post 1 was een 
oversteekpost en de 
kinderen moesten er ook 
wat blingen. Even kijken wat 
zij onder blingen verstaan 
en hoe het met de 
creativiteit is gesteld. Dit zat 
wel goed. 
Voor de posthouders en voor 
ons was het door het weer 

bijna onmogelijk om op post 
2 te komen. Het is de 
posthouders uiteindelijk 
gelukt, maar ons niet. Alle 
koppels is het ook gelukt en 
ze moesten daar met hun 
kompas verschillende mooie 
glitterballen op zien te 
sporen. 
 
Post 3 was nog moeilijker te 
bereiken. De kinderen waren 
er een uur eerder dan de 
posthouders en ons. Wij 
gingen het laatste stuk 
lopen en de posthouders 
met de auto. Op eens was 
daar een luid applaus en 
gejoel. Een warm onthaal 
voor de posthouders Geuko 
en Leon. Hier werd men 
getest op de kennis van de 
waarde van bepaalde stenen 
met een kopje thee er bij. 
Ook hier moesten wij 
afscheid nemen van ons 
eerste koppel. Zij zijn later 
door mama op gehaald van 
de kampeerboerderij. 
 
Op naar post 4. Een mooie 
trappersbaan. Wat wil je nog 
meer..... 
Ondertussen moesten wij 
gaan eten met de 
subkampleiding. Gegeten 
moet er toch en dan kun je 
gelijk ook een aantal dingen 
doorspreken.  
 
Onderweg kwamen we bij 
post 5 langs, maar daar was 
nog niemand. "Hoe kan dat 
nou". Tja, door de sneeuw is 
niet alles goed meer te zien. 
Ook niet voor posthouders, 
maar die kwamen er ook 
heel snel aan. Hier werd de 
E.H.B.O. kennis getest en dit 
was gelukkig toch ook 
redelijk goed. 
 
Bij Post 6 was er weer een 
lekker kopje thee. Je moet 
toch goed warm blijven met 
dit weer.  
Op naar post 7. Deze was 
naast het subkamp. Er was 

speciaal voor de B-, de C- 
en de X-hike een galabaan 
gebouwd, omdat wij er op 
de zondag niet langs komen. 
Na de galabaan konden de 
kinderen zich lekker 
opwarmen in de tent. De 
subkampleiding was al weer  
goed bezig geweest met de 
verwarming en een lekker 
soepje... Zo langzamerhand 
nemen zij te taak weer over 
van ons. Om half vier waren 
alle kinderen binnen en 
kunnen wij die taak van ons 
af laten vallen.  
 
 

 
 
 
Nu zijn wij terug op de 
kampeerboerderij en kunnen  
punten gaan verwerken, 
eten en om 8 uur terug op 
het subkamp zijn. Om half 
negen gaan we terug met 
alle logboeken en die 
worden dan gelezen door 
alle posthouders van deze 
hike voor de beoordeling. Dit 
gebeurt tijdens de 
posthoudersvergadering, 
waar alle posten verdeeld 
worden voor de volgende 
dag..... 
 
Morgen weer een dag en we 
hopen op nog meer sneeuw. 
 
Eloise en Petra 
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Interviews en 
roddels 
 
A HIKE 
 
Stamppot boerenkool 
Op post 1 moesten de A-
hikers een blindspoor 
volgen. Das voor de ogen, 
handen aan het touwtje en 
lopen maar! Onderweg 
kwamen ze van alles tegen: 
een pan, een rookworst, een 
stamper en… een aardappel. 
Vooral de aardappel was 
lastig te herkennen. De  
a-hikers dachten dat het van 
alles was, een wortel, een 
bloemkool of een tennisbal. 
Maar het was gewoon een 
aardappel! De vraag was: 
wat kook je eigenlijk met 
een aardappel, een pan en 
een stamper? Veel 
deelnemers antwoorden 
‘stamppot boerenkool’. Dat 
was wel goed, maar waarom 
eigenlijk boerenkool? Je 
kunt natuurlijk ook hutspot, 
zuurkool of hete bliksem 
koken! 
 
Het Smulpaleis 
Tonny en Frederik, 
posthouders van de A-hike, 
weten wel wat lekker is. Op 
de vraag waar je het beste 
kan eten, antwoordden zij: 
bij cafetaria Het Smulpaleis 
in Nieuwe Pekela! Vooral de 
broodjes hamburgers zijn de 
beste uit heel Nederland. 
 
Winnen 
Lars en Jeroen van de 
Fivelgroep kregen maar 
liefst tien punten bij de post 
waar je een ‘buikschuif’ 
moest maken. Ze hadden 
het wel een beetje koud, 
maar klommen toch op het 
touw. Behendig en snel 
schoven ze er overheen. Ze 
vertelden dat ze graag 
wilden winnen. Nou, met die 
tien punten waren ze in elk 
geval goed bezig! 

 
Patat met frikandel 
Als je jarig bent, mag je 
kiezen wat er gegeten 
wordt. Bert en Lenze van 
Scouting Emmen weten wel 
wat ze kiezen. Bart gaat 
voor de flensjestaart, dat 
zijn dunne pannenkoeken 
met jam. Lenze vind patat 
met frikadel het lekkerste. 
(noot van de redactie: 
lekkerrrr hoor!) 
 
Wachten op A-hikers 
Posthouders John en Kim 
van Scouting Hoogeveen 
hadden het lekker rustig op 
zaterdag. Pas op het einde 
van de middag kwamen de 
A-hikers. Het was namelijk 
de laatste post van de route. 
Het was de bedoeling dat er 
thee gezet werd, om lekker 
op te warmen. John zelf had 
liever een ei dan een kopje 
thee. Volgens hem was dat 
het lekkerste warme 
gerecht. En natuurlijk heel 
gezond.  
 
Eitjes naast de pan 
Een echte file stond er voor 
de post waar je eieren 
moest bakken. Het duurt 
natuurlijk ook wel even 
voordat een eitje lekker 
bruingebakken is. Maar de 
geuren maakten de honger 
lekker los en het resultaat 
was het wachten ook zeker 
waard. Het restaurant 
Wouda heeft veel goede 
eierenbakkers, dat is een 
ding wat zeker is. Maar een 
eitje bakken moet je 
oefenen en dan gaat er 
natuurlijk ook wel eens wat 
mis. Een kok-in-opleiding 
gooide per ongeluk een eitje 
naast de pan! Geeft niets 
hoor, dat kan de beste 
overkomen… 
 
Peper in de reet 
Iedereen die bij Scouting zit, 
kent ze wel: proefspelletjes. 
Met een blinddoek voor 

dingen proeven, zoals jam, 
suiker, en kaneel. Maar ook: 
sambal, peper en zout. Het 
grappige was dat meisjes de 
zout het vieste vonden bij 
de proefpost. Jongens 
vonden de peper afgrijselijk. 
Toch een beetje zouteloos 
jongens, jullie moeten toch 
wat pittiger worden! 
 
 Koken is een makkie 
Samira die samen met 
Yvette (allebei van de Twirre 
uit Tytsjerkeradiel) een 
koppel vormt, weet wel wat 
koken is. Ze maakt veel 
gerechten voor haar hele 
familie, zoals taco’s, tortilla’s 
en kip. Maar spruitjes maakt 
ze niet want die zijn lekker 
vies.  
 

 
 
X HIKE 
 
De X hike was al de kleinste 
hike, maar nu zijn er ook 
nog es 3 koppels 
uitgevallen. Er zijn nu  nog 
maar 3 koppels aan het 
lopen. De hike is gelijk om 
gedoopt naar de “altijd prijs 
hike”!! (met drie prijzen ) 
 
De soeppost 
Dorien en Alexandra van de 
Schout bij Nacht Doorman 
uit Leeuwarden zitten in 
thema; met sterretjes, bling 
bling en gepimpte 
rugzakken, van hun 
overheerlijke tomatensoep 
te genieten. Ze vertellen 
enthousiast over de 
avonturen van vandaag, 
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post 1 was tot nu toe de 
leukste post 
Daar hebben ze zichzelf 
opgepimpt (tatoeages over 
het hele lichaampje),  en de 
rugzakjes zijn opgepimt met 
kerstslingers. Ze vertellen 
trots dat ze het als eerste 
van hun scoutinggroep 
aandurven om met 
poolkamp mee te doen.  
 
Bjorn, Jaron van de Bevers 
hebben een speciale Bling 
Bling naam; “stinkies”. Ze 
hebben al  2x geluk gehad, 
ze waren heel eventjes de 
weg kwijt en 1x moesten ze 
helemaal terug naar post 2 
lopen. Ze zijn na deze 
tegenslagen de snackbar 
ingegaan om een splinter uit 
hun rug te halen!! Vannacht 
hebben ze zo’n beetje een 
nachthike gedaan, ze waren 
om half 12 nog eens terug, 
pas ‘s nachts!!  
Tas versieren was tot nu toe 
de leukste post. Volgend 
jaar willen ze graag weer 
meedoen, misschien met de 
B hike of de X hike mee. De 
sneeuwstorm was vreselijk, 
bij een post waren hele 
harde hagelstenen. Bert,  
Alies, Maarten en Johan zijn 
onze leiding, helaas hebben 
ze ons niet uitgelegd hoe 
een strippenkaart werkt!! 
 
B HIKE 
 
De weg kwijt! 
Collin, Jonathan, Bastiaan, 
Richard, Myron (B4, B8 en 
B9) van de Esdoorn en JPG  
zijn vlakbij de ganzenpoel 
hopeloos verdwaald, ze 
vertellen dat ze al wel vijf 
posten hebben gehad, maar 
nu weten ze echt niet welke 
kant ze op moeten. We 
hebben hun hikeleiders 
gebeld, kregen een 
kompasrichting door. We 
hebben de deelnemers weer 
wat opgepimpt en hup ze 
zijn weer on the move! Op 

naar post 6 en naar het 
subkamp bij Oude Willem, 
maar pssst dat mogen we 
nog niet vertellen… Dat ze 
het nu lezen, dat geeft niet! 
 

 
 
B11 
Sjourd en Rob, allebei 12 
jaar oud, van Scouting 
Hoogeveen vinden de B-hike 
zwaar en koud, maar 
gelukkig hebben ze goed 
geslapen vannacht. Door 
deze goede nachtrust 
vermaken zij zich opperbest. 
Volgend jaar verwachten wij 
ze dan ook weer terug te 
zien…. 
 
Miss Bling Glitterbabes  
Annette en Marit van het 
Mensinghe Vendel (B12) 
hebben ondanks het feit dat 
ze nog maar 14 jaar oud zijn 
al kans gezien om de 
hikeleiding, Gerd-Jan en 
Harold, op hun plaats te 
wijzen. Volgens hen is het 
aan hun te danken dat een 
post op de goede plaats 
terecht kwam. Deze 
betweterigheid heeft hun 
wel punten gekost, naar hun 
zeggen. 

 

Roddel 
Matthew van Scouting 
Hoogeveen heeft met Lotte 
van het Mensinghe Vendel 
liggen rotzooien in de tent. 
 

 
 
B16 
Else en Myrjam hebben 
ondanks hun jonge leeftijd 
al nachtelijk bezoek te 
verwerken gehad van twee 
jonge heren, Florian en Gijs, 
van de JPG. Deze heren 
hebben de tassen van de 
dames ‘gecontroleerd’. Als 
dank voor deze actie heeft 
Myrjam Florian die nacht 
eens goed geknuffeld. De 
dames zien Gijs en Florian, 
de laatste te herkennen aan 
zijn ‘vet schattige krulletjes 
en zijn vette spieren’ (aldus 
de meiden), graag nog eens 
terug. 
 
B15 
Robbin en Lars, allebei van 
de Trappers, vinden de hike 
erg leuk, maar zijn niet erg 
‘Bling’. Ze vinden het lopen 
erg leuk. Ze denken zelfs 
dat ze soms verkeerd lopen, 
terwijl dit niet zo is en da’s 
beter dan andersom!! Ga zo 
door. 
 
De vijf dwergen. (B1 & B3) 
Bij de B-hike zijn vijf 
dwergen gezien. Ze zijn te 
herkennen aan hun rode 
(kerst)mutsen, waarvan 
sommige op gepimpt zijn 
met lampjes. De dwergen 
luisteren naar de namen 
Robin, Rob, George, Arnoud 
en Martijn. Toen we naar 
hun leeftijden vroegen viel 
het op dat Arnoud graag een 
jaartje ouder wil zijn. Of het 
aan de mutsen gelegen 
heeft of niet, maar volgens 
hun verhaal waren zij eerder 
bij post 5 dan de 
posthouders. Misschien dat 
deze posthouders eens een 
kerstmuts kunnen proberen? 
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B2 
Thijs en Rik van Scouting 
Beilen troffen we bij de 
galabaan. Thijs vond het een 
erg mooie galabaan, maar 
hij vond hem te zwaar voor 
hem. Het was ook Rik aan te 
zien dat hij het er zwaar 
mee had, maar hij bikkelde 
stug door. Ze vonden de 
tocht erg leuk en zijn 1 keer 
fout gelopen doordat zij de 
perceelnummers door de 
hevige sneeuwval niet 
konden zien. 
 
   /\         /\ 
 / /\ \_____/ /\ \  
|   \       /     | 
|  @         @    | 
|       \/        | 
|       /\        | 
 \ _____________ / 
 
 
C HIKE 
 
C3, C1 en C19 hebben een 
klacht; 
We liepen vet voor  de 
posthouders waren een uur 
te laat en nu heeft iedereen 
ons ingehaald… 
 
We hebben een 2 seconde 
tent!! We hebben het record 
van vorig jaar van 15 
seconden verbeterd, en de 
tent in 5 seconden weer 
afgebroken! Een supertent 
dus!! 
Wiesje en Suzan, Fivelgroep 
 

 
 
D HIKE 
 
Als razende reporters gaan 
we natuurlijk graag op zoek 
naar leuke verhalen en 

sappige details. Zo gingen 
wij zaterdag op pad om eens 
de koppels van de D-hike uit 
te horen.  
 
Vlakbij post 4 kwamen wij 
melige koppels D 14 en D 15 
tegen die ons wisten te 
vertellen dat ze 
vrijdagavond zeer 
gefascineerd naar het 
paringsgedrag van twee 
schapen hadden gekeken.   
Wij vragen ons dan weer af 
of ze hier misschien een 
wijze les uit hebben 
getrokken. 
 
Troppel 19 is tot de 
conclusie gekomen dat een 
gasbrandertje niet het ideale 
middel is om kipburgers op 
te warmen veel beter gaat 
het met een benzinebrander. 
 
Koppels 3 en 16 (Veendam 
en Gieten) lopen met elkaar, 
maar dat gaat niet echt van 
harte. De dames en heren 
hebben een soort haat- 
liefdeverhouding. ………………. 
(nader uit te zoeken) 
 
Op post 6 was het Darth 
Vader gehalte zeer hoog. 
Zelf prinses Amandala 
(klinkt als) was hier in leven 
wijze aanwezig in de vorm 
van een inmiddels bijna on-
geschminckte Simone. 
 
 
Koppel D17, een stel dames 
van de Fraeylema, kwamen 
pas om 1.00 aan op het 
subkampterrein in de nacht 
van vrijdag op zaterdag en 
dit allemaal dankzij Martijn 
Kors! Enne bedankt dan he! 
Hierdoor zijn  ze eeergggg 
moe en verder niet bereid 
tot enig commentaar. 
 
Al rijdende over de diverse 
paarderoutes door het bos 
kwamen we koppel D6 
tegen. Emma en Irene van 
de St.George. Tijdens het 

rijdende interview wisten zij 
ons het één en ander mede 
te delen: 
Vrijdagnacht, lopende langs 
de snelweg, werden ze 
zomaar ineens aangehouden 
door de politie. En dat 
terwijl ze deze keer niet 
eens te snel liepen maar om 
het feit dat ze daar liepen. 
Met sirene en zwaaiende 
lampen werden ze met 
verhoogde snelheid 
afgeleverd bij post 2. Hierbij 
wisten de dames nog op te 
merken dat “K3 rules!”. Op 
de vraag of er nog leuke 
jongens bij de D-hike zitten 
werd er eerst ontkennend 
geantwoord maar na wat 
graafwerk kwamen er toch 
wat aanwijzingen uit. Een 
zeker jongen uit Fryslán met 
een nog vagere naam valt 
bij de dames in de smaak. 
DUUUSSSSS als je je 
aangesproken voelt als een 
“jongen met een vage friese 
naam” kan je je wellicht 
eens melden bij de dames. 
 
Subkamp D 
De zeer stoere 
subkampleiding van de D-
hike heeft in de vroege 
uurtjes voor een waar 
spektakel gezorgd. Stoer 
slippende met de auto door 
het bos, met een 
reusachtige snelheid van wel 
165+ km/uur kwam er een 
vroegtijdig einde aan deze 
zeer gewaagde acties… er 
stond een boom in de weg. 
Niet zomaar een boom maar 
een reuze BOOM. Aangezien 
deze nog wel eens harder 
willen zijn dan je auto loop 
je dan wat averij op. 
Gelukkig voor hem was er 
genoeg hulp en werd hij wat 
minder vrolijk afgesleept.  
Na wat navraag bij het 
slachtoffer bleek dat hij All-
risk verzekerd is bij OVZ. 
Hoe de boom ervan 
afgekomen is… is onbekend, 
wellicht kan hij ons 
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slachtoffer aansprakelijk 
stellen voor de opgelopen 
schade. 
 
Romances 
Ook tijdens dit Poolkamp 
wordt er weer volop geswopt 
van tent. Op het sub-
kampterrein van de D-hike 
houdt men gelukkig wel 
rekening met de privacy van 
anderen. Zo trof de sub-
kampleiding ’s nachts om 4 
uur Rutger en Liza 
(Veendam en Look-Wide) 
aan op het besneeuwde 
veld. Wat bleek: zijn 
koppelgenoot Joost had toch 
iets meer behoefte aan rust 
om eens rustig met Eva “bij 
te kletsen”. Of het een 
boeiend gesprek is geweest 
blijft onbekend. Zeker is wel 
dat Rutger en Joost de nacht 
hebben doorgebracht in een 
kapschuur. Eva en Liza 
werden gescheiden in een 
tent ondergebracht.  
 
Posthouders 
Ook dit jaar zijn er weer 
vele posthouder actief in het 
bos om de posten te 
bemannen. 
Zo troffen wij zaterdag de 
posthouders van de D-hike 
aan op post 5. Deze post 
bestond uit een 
trappersbaan met een blitse 
buikschuif waar de 
deelnemers onder een zijl 
door moesten kruipen. Dit 
leverde voor veel 
deelnemers de nodige 
halsbrekende toeren op. 
Daarnaast hing het touw 
boven een bramenstruik wat 
voor veel schrammen 
zorgde. Bij de posthouder 
van de X-hike bemand door 
de Martinistam kan je een 
kopje warme soep krijgen. 
Ook door andere hike’s 
wordt hier dankbaar gebruik 
van gemaakt. Ook collega- 
reporters vulden hun magen 
met het warme vocht 
(soep). 

Dankbaar als deze post is, 
hebben de Martinimensen 
zichzelf maar omgedoopt tot  
”Barmhartige 
Soepmaritanen”. Of deze 
naam het resultaat is van 
teveel gerstesapjes blijft in 
het midden…. 
 
Bij de posthouder van de C-
hike houden ze er wel erg 
rare methoden op na. Bij 
hun post moesten de 
deelnemers in 5 minuten 
met een hamer een steen 
helemaal tot moes slaan. 
Deze hamer kwam blijkbaar 
niet bij de Gamma (Praxis, 
Karwei, enzovoort) vandaan 
maar bij een of andere K#T-
bouwmarkt en lag dus al na 
de eerste slag finaal door 
midden. 
Bij gebrek aan alternatieven 
besloten de posthouder 
maar dat ze met blote 
handen de stenen moesten 
kapot gooien op de grond.  
Bij een vredelievende 
organisatie als Scouting 
waar men goed voor de 
natuur moet zorgen is dit 
toch wel een merkwaardige 
verschijning.   
Peace man! 
 

        
Pikant detail 
Bij deze post stonden Astrid 
en Roos van de Esdoorn uit 
Leeuwarden elk met een 
steen in de hand te 
verklaren dat ze het Fries 
toch maar een grrrrr-taal 
vinden. Gewapend met 
stenen durfden wij ze 
natuurlijk niet tegen te 
spreken….. maar het bewijst 
is weer geleverd . 
Verder wilden ze dit nog 
even kwijt:  
 
“DE ESDOORN BÔPPE !!!” 

E HIKE 
 
Post 4 van vrijdag brengt 
het er kwalitatief niet erg 
goed vanaf als wij de 
berichten mogen beluisteren 
van de hikers. De poeder-
soep bestond daadwerkelijk 
uit lauwe poeder en stukken 
groente. Als het nu nog 
warm was geweest hadden 
ze het er een stuk beter 
vanaf gebracht, maar nu 
was het net niks volgens de 
hikers. 

 
 
Razend en slippend kwam 
onze grijze metallickleurige 
bolide zaterdag tot stilstand 
bij de koppels van de E-
hike. Koppels E5 en E6, 
onder ander bestaande uit 
de Friese gezusters Taetske 
en Lenneke van de Jambowa 
Bolsward. Hierbij werd 
benadrukt dat Lenneke mee 
moest vanwege haar zeer 
positieve houding, 
overtollige energiereserves 
en omdat zuslief nou wel 
eens beter wil eindigen in de 
puntentelling. Met haar 
vriendje Bart en/of Bas 
gebeurde dit nooit. Beide 
zijn herkenbaar vanwege de 
volgende uitspraak: “In 
plaats van een barretje 
hebben wij hippe groene 
Pimp-petjes”. 
 
Bij post 6 werden 
posthouders van de 
Trappers meerdere keren 
betrapt op enkele 
onbewaakte momenten 
(lees: dutjes). Het schijnt 
dat je prima kan slapen aan 
de rand van het 
Doldummerveld. 
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Op het subkampterrein van 
de E-hike was het een 
drukte van belang: er 
werden wel vier mensen 
gelokaliseerd waaronder 
Suzanne en Sara. Zij zijn 
vreselijk gemotiveerd en 
waren als eerste op het 
subkamp, nog voor de 
subkampleiding aan! En dat 
allemaal terwijl één van de 
dames last heeft van een 
zeer moeilijke uit te spreken 
vorm van hernia. 
Dennis en Freek van de 
Voerman waren nog niet 
helemaal tevreden over hun 
al luxe onderkomen met als 
thema ‘natuur’. Het gebrek 
aan alles en vooral aan 
elektriciteit en dus warmte 
werd niet geheel op prijs 
gesteld. Misschien dat dit 
een puntje is voor Rob, alias 
T.O.M., de kachelman? 
 
Via ons talrijke 
luisterkanalen kregen wij  
nog te horen dat er twee 
zeer gewelddadige koppels 
van de Zwervers Assen zijn 
gesignaleerd, gelukkig 
hebben ze het op elkaar 
gemunt. (dan houd je het 
lekker binnen de groep). 
 

Subkamp-tour 
De razende reporters van dit 
jaar met chauffeur André, 
bijrijder Arjan en ouwe rot 
Christa trotseren we het 
winterse weer en gaan op 
weg naar de 
overnachtingsterreinen van 
de verschillende hikes. 
We komen als eerste in de 
subkamptent van de B-hike, 
het is gezellig druk, lekker 
warm en alle deelnemers 
zijn bezig om hun logboek te 
schrijven. 
 
B16 
Een deelneemster van B16 
wil ons graag een love-story 
vertellen, ze begint wat 

zenuwachtig te lachen en wil 
het ons graag buiten 
vertellen. Helaas helaas, de 
hoofdpersoon van de love-
story, die niet mocht weten 
dat er een verhaal over haar 
verteld gaat worden, komt 
de tent binnen en omhelst 
haar koppelgenoot met een 
innig hhhhhoooooiiiiii, ja 
jammer, nu kan het eerste 
meisje van B16 haar verhaal 
niet doen, maar we kunnen 
het wel raden…. 
 
B15 
Robbin van de Trappers 
Hoogezand vertelt over zijn 
dag; 
We waren de volgende 
morgen wakker geworden 
toen was de hele tent nat. 
Eerst was de tas thuis 12° 
en met de natte tent was ie 
15°. Robbin was degene die 
er mee moest lopen, dat 
was balen. 
 
Er ligt een lekker warme 
luchtslang door de tent, de 
deelnemers zitten er lekker 
met hun sokken op om 
warm te worden. 
 

 
 
D15 
(Thomas en Guido) 
Toen ik helemaal onder de 
indruk was van het 
romantische plaatje, een 
eenzame scout in het 
donker, in de sneeuw, 
helemaal te verkleumen 
voor z’n tent, slechts een 
klein vuurtje van de brander 
waarop hij zijn boerenkool 
op warm maakte, juist toen 
kwamen er 2 d-hikers bij 
staan, weg romatische 
plaatje! 
 

In de subkamptent van de 
C-hike zijn we blij verrast 
dat de vrouwelijke 
deelnemers van de 
Fivelgroep heel erg gezellig 
in een hoekje zitten te 
geinen met 2 olijke 
kornuiten van St. Vitus. De 
woorden die we horen zijn; 
hihihi, niet doen, hahaha 
 

 
C21 
3 Jongens van de 
Andromedagroep uit 
Franeker, Tom, Jeen en 
Bram hebben het koud 
gehad. Ze hebben 
knakworsten gehad om op 
te warmen! Ze zijn 
vanmorgen als laatste 
vertrokken en ze waren als 
eerste op het subkamp, 
goed zeg! Het vrouwelijk 
schoon valt ze tegen, want 
jeetje zij zijn al 17, de 
meisjes hier zijn nog maar 
14 of jonger. 
 
      
 
C18 en C9 
Joris en Rik (Henk z’n zoon) 
van de Fraeylema vertellen 
dat hun schoenen en sokken 
door de sneeuw helemaal 
doorweekt zijn. Al gauw 
komen de verhalen los, het 
blijkt dat Joris verliefd is op 
het meisje dat aan de 
andere kant van de tent zit, 
het is dat meisje met die 
kerstmuts, ze heeft een 
lekker kontje.  Ze hebben 
vandaag 5 posten gehad 
komt er daarna weer braaf 
uit, na de 5 posten zijn ze 
verdwaald en zijn ze gezellig 
samen met andere koppels 
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gaan lopen. Ze waren al om 
half 3 op het subkamp, dat 
was anderhalf uur te vroeg. 
Ze hadden dus alle tijd om 
het mooiste kontje eruit te 
kiezen! 
 
Heel wijs zegt Henk de Haan 
zijn zoon nog; 
“Ik denk als je getrouwd 
bent, dat je vrouw het niet 
leuk vindt als je naar een 
andere vrouw kijkt”.  
Nou Henk, hij lijkt toch echt 
op jou hoor! 
 
Woooow, bij de D-hike is het 
echt een knusse bende. 
Iedereen ligt over elkaar, 
het is geplet vlees, volgens 
Henk de Haan z’n dochter, 
jeetje Henk, is je hele 
familie mee? En allemaal 
even wijs? 
 

   
 
We krijgen hier het resultaat 
te horen van 1 nacht 
meedoen met de D-hike; De 
lovers die elkaar gevonden 
hebben zijn; 
Marianne en Perry 
Sanne en Gerard 
Arnold en Mirthe 
Mark en Martijn (???) 
 
Er komt een deelneemster 
nadrukkelijk naar ons toe, 
om te zeggen  dat er 
volgend jaar voor de 
subkampleiding vrouwelijk 
vermaak gevonden moet 
worden. Ze zijn nu jaloers 
op de deelnemers die zich 
wel met elkaar vermaken. 
 
Ouwe rot: Christa 

 
 
 
 
Sub-kamptour: 
vanuit ander perspectief 
Op het terrein van Sub-
kamp B, C, D, en X (dus 
eigenlijk alles behalve A en 
E) is het een gezellig 
gebeuren. Iedereen is zich 
aan het verwarmen bij de 
bekende gele buizen van de 
mobiele verwarmings-
installaties. Deze machines 
die elk jaar weer met grote 
precisie worden geplaatst 
door onze bezielende leiders 
Rob, Aries en Henk. Deze 
laatste twee waren ook op 
het kampterrein aanwezig. 
Tijdens onze rondgang langs 
de verschillende tenten 
bleven ze steeds achter ons 
aan lopen. 
Deze stalker neigingen doen 
ons vermoeden dat Henk en 
Aries met een klein 
aandachtsgebrek zitten. 
Wellicht zijn ze bang dat de 
poolbode ze dit jaar over het 
hoofd ziet. 
 
  Foto….(red. toch niet…. 
dit willen we de lezers niet 
aan doen.) 
 
Gelukkig roept iemand dat 
het toiletpapier op is. En 
weg zijn de heren weer. Op 
zoek naar een oplossing 
voor dit probleem. 
Bij het verlaten van het sub-
kampterrein zien we Henk 
en Aries alweer met een 
rijke voorraad papier 
richting toiletten lopen. 
Joepie de p….. 
 
Onze volgende stop 
(exclusief modderplas) is het 
sub-kampterrein van de E-
hike. Dit terrein ligt diep 
verscholen in het donkere 
woud. Hier aangekomen 
blijkt dat ook bij de E-hike 

het verdelen van de 
slaapplekken HET onderwerp 
van gesprek is.  
In de grote warme gezellig 
aromatische legertent (van 
de FIVEL!!!) staat een klein 
koepeltentje zonder 
buitentent. De buitentent is 
in de was (of was in de was) 
gekrompen en past niet 
meer over de binnentent(?) 
Daarnaast is er veel te 
weinig tent voor veel te veel 
mensen. Volgens de heren is 
het gewoon een zaak van 
belangenverstrengeling.  
“Help Suus de nacht door” 
valt dan ook erg in de 
smaak bij de heren. 
Later blijkt toch dat de 
heren “een goede nachtrust“ 
ook wel erg op prijs stellen.  
Misschien moeten ze iets 
beter naar de tent van de D-
hike kijken. Daar is heel 
duidelijk wel belangen-
verstrengeling aan de orde. 
Wij zetten ons geld op Freek 
en Sara. Of dit ook 
daadwerkelijk is gebeurd 
kun je (misschien) verderop 
lezen in de Poolbode… 
Verder word er in deze tent 
gefraudeerd door Gauke 
Kooistra en Arjen (meijer) 
van de Andromeda uit 
Franeker die al drie 
jaargangen 17 zijn. Dat dit 
eindelijk eens vruchten gaat 
afwerpen is een klein 
lichtpuntje. Want ze dreigen 
wel eens eerste te kunnen 
worden.  
 
Onze droge kelen dwingen 
ons uiteindelijk weer terug 
naar de redactie waar we 
zwetend onze deadline 
moeten halen…… 
 
Rappe reporter. 
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Plakkerige 
Afke(uren) 
Hé Afke (Martinistam), 
volgend jaar moet jij ons 
werkhok maar schoon-
maken, want je hebt het 
helemaal verknoeid! Het is 
nu één dikke plakkerige 
zooi! En dat keuren wij als 
Poolbodecrew helemaal af! 
(Afke wilde alleen 
schoonmaken als we de 
plakzooi vermelden. Dus, nu 
is het wel schoon. Heb je 
een beetje aandachttekort? 
 

Mjölkboer 
Wanneer ben je een echt 
mjölkboer? De vraag wordt 
gesteld aan Maartje met L 

en dubbel u, oftewel: 
Luurtje (Fraeylema). 
Hij vond het allemaal erg 
moeilijk en wist er eigenlijk 
ook geen antwoord op te 
geven. Maar daar was 
expert Bert, een mjolkboer 
in hart en nieren. Hij legt uit 
wat een mjölkkoe is. Dat is 
een koe die op een geheime 
locatie staat en met veel 
liefde wordt gemjölkt met de 
hand. De mjölk wordt 
verkocht aan de Lidl. Het 
verschil is dat een normale 
koe gewoon melk geeft! 
Degene die de mjölkkoe 
mjölkt, is dan de mjölkboer. 
Duidelijk Luurtje? 
 

Girlpower?! 
De ‘werkploeg’, het 
poolkamp kan niet zonder. 
In weer en wind bouwen zij 
alle posten voor de hikers 
op. Dit werk is niet voor 
mietjes, je moet van 
doorpakken weten. 
Saamhorig klaren de 
Fraeylema’s hun klus. Maar 
wat als je nu eens wat 
anders wilt? Enkele Fraeyle-
mavrouwen besloten om de 
stap van de trekker naar het 
posthouderschap te zetten. 
Dat is nog eens girlpower! 
 

Thema-
verwaarlozing 
Zo die Drostengroep toch, 
wat een groep. Daar hebben 
ze wel mensen die zich 
inleven in het thema kunnen 
kleden. Daar zijn er drie die 
zich wel verkleed hebben als 
zijnde nerd. De Drosten-
groep is sowieso altijd kop-
loper wat thema(kleding) 
betreft. 
Deze lieden behoren niets 
dan lofzang te krijgen voor 
wat zij wel voorelkaar 
krijgen. Want wat is er nou 
leuker dan een themafeestje 
waar je verkleed heen kan. 
Helemaal niets! Dus al die 

lieden die niks aan het 
thema deden, wat een  
slappe hap (hier is de 
redactie het helemaal mee 
eens, red.). Wat een manier 
om de organisatie zo in zijn 
hemd te laten staan. 
Dat is geen manier om met 
mensen om te gaan. Zij 
steken er moeite in om 
een leuk feestje aan ons 
allen te bezorgen. Dus 
waarom zou je niet met hun  
gedachtegoed meegaan? 
Want zeg nou zelf: het 
thema is een van de leukste  
die je kan verzinnen. En ik 
heb er niks op tegen om 
mezelf op de hak te nemen. 
Sterker nog, ik heb er veel 
plezier in. Want de mens-
heid heeft tegenwoordig 
toch al teveel mensen die 
zichzelf serieus nemen.  
Dus, de volgende keer als er 
weer een thema/verkleed- 
feestje wordt bedacht,  
schroom niet om eens wat 
moeite te steken in het 
thema. Dat vindt iedereen 
leuk en geeft je gesprekstof 
naar elkaar toe. Want als 
een zoutzak om je heen 
staan gapen met een 
bierflesje in je knuistjes is 
ook niet ‘je van het’. Of wel? 
;) Was getekend, een teleur-
gestelde verklede feestgan-
ger.         
PS Deze zelfverheerlijking is 
geoorloofd. 
 
 

 
 

Regioboerenkool 
 

 
 
Wanneer: 
21 januari 2006 
 
Waar: 
Postwagen te Tolbert 
 
Voor wie: 
- Leiding 
- Stamleden 
- Bestuursleden 
 
Wat: 
- Stampot boerenkool  
- Uitbuiken & programma 
- Voetjes van de vloer 
 
Aanvang: 
18:30 uur 
 
Kosten: 
5 euro 
 
Info/opgave: 
regiomaaltijd@chauken.nl 
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Het grote liefde 
interview 
Slaapzaal werkploeg/ 
redactielokaal, 02.15 uur 
 
“Het is 2.15 uur”, klinkt uit 
de monden van Rutger en 
Sonja. De nachtreporters 
gaan nog even op pad, door 
de feestzaal. We, Marijn 
(woordvoerder) en Christa 
(notulist), zijn op zoek naar 
een educatieve toevoeging 
voor de deelnemers. Ha, we 
zien M1 en M2 van de 
Voerman zitten. En zij zien 
elkaar ook zitten ;-) Marijn 
maakt ze duidelijk waarom 
we juist met hen graag even 
een interview willen. Tegen 
M1 zegt ie: “Jij hebt een pet 
op en jij M2, jij hebt een bril 
op, dat betekent dus dat 
jullie expliciete 
persoonlijkheden zijn. We 
loodsen ze mee naar een 
rustige ruimte waar we 
ongestoord een interviewtje 
kunnen plegen. We zijn nog 
maar net van wal gestoken, 
of we worden wreed 
onderbroken door twee 
werkploegers. Op zich is het 
wel schattig dat Karel-Jan 
Buurke opkomt voor de 
belangen van de matras van 
Koos, maar jeetje we doen 
niks verkeerds en misschien 
ontglippen ons wel een paar 
scheetjes, maar dat is toch 
niks vergeleken met het 
bedplassen wat er tijdens de 
schoolreisjes gebeurt?? Na 
dit incident zijn we met onze 
gesprekspartners een 
rustiger plekje gaan zoeken. 
Dit hebben we gevonden bij 
de krant, het is daar zoals 
het hele weekend al een 
oase van rust. 
Marijn: “Even terugkomen 
op het incident, wat heeft 
dat met jullie gedaan?”. M2: 
“We namen het vrij rustig 
op, ik nam wel het initiatief 
vind ik om het uit te praten. 
Achteraf blijkt de stoker een 

geinponem te zijn”. Het 
bleek dus storm in een glas 
water te zijn. Wel vinden M1 
en M2, dat Marijn wat 
arrogant overkwam. Marijn 
bekent onmiddelijk fout 
gehandeld te hebben. 
 

 
 
Maar nu verder over M1 en 
M2. Marijn: “Jullie hebben 
elkaar een jaar geleden 
leren kennen?” M1 en M2 
gelijk:   “ Neeeee, we 
kennen elkaar al veel 
langer!!” M1: “Ik had 
verkering met een vriend 
van M2 (red: Tjarko). 
Naderhand hebben we 
elkaar gelukkig bij elk 
scoutingkamp weer gezien, 
zoals het NPK en de NHW.” 
Marijn; “Probeer es aan 
jonge scouts uit te leggen 
hoe dat werkt, om naar 
elkaar toe te groeien. Noem 
bijvoorbeeld eens een goeie 
eigenschap van elkaar.” M1: 
“M2 is eigenlijk altijd 
dezelfde, hij doet nog steeds 
waar ie zin in heeft.” M2 
beaamt dit. M2: “M1 doet 
haar eigen ding, ze heeft 
(niet totaal) schijt aan wat 
anderen van haar denken.” 
Beide: “De opzet is om jezelf 
te blijven en bij 
scoutingweekenden moet je 
elkaar loslaten.” Ze hebben 
naast scouting elk hun eigen 
vrienden, dat is een behoud 
voor  hun relatie. Marijn 
bedankt de intens gelukkige 
scouts voor hun openheid. 
Kort samengevat is de 

boodschap, dat welpen, 
kabouters en Esta’s 
doorkrijgen dat je tijdens 
het Poolkamp mensen kan 
leren kennen en dat 
scouting niet alleen knopen 
leggen is! 
M1 en M2 kunnen het niet 
laten om hun relatie nog 
even te verhelderen: “Juist 
omdat we elkaar met rust 
laten, gaat het hartstikke 
mooi!” 
 

Luistervinkje 
Om 3 uur 40 waren Henk de 
Haan en Anthonie in 
geanimeerd gesprek 
verwikkeld. Juist toen het 
luistervinkje langs kwam, 
ving ze op dat Anthonie 
vertelde dat ie onderzoek 
doet naar slokdarmen als 
laborant. Anthonie vindt het 
mooi dat Henk gewoon geen 
druppel drinkt en dat ie de 
hele dag en nacht doorgaat 
in zijn coördinerende 
functie. Anthonie is eigenlijk 
niet te stoppen en hemelt 
Henk helemaal op. Henk 
vraagt zich af of ze Anthonie 
in het laboratorium wél 
serieus nemen. Henk geeft 
toe dat hij er wat verlegen 
van wordt. 
 

 
 
Even voor de niet-
ingewijden: Anthonie is al 
jaren lid van de VIP-
beweging. Dat is een 
beweging die ook graag iets 
in de melk te brokkelen wil 
hebben, het staat voor de 
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‘Vinger In de Pap beweging’. 
Henk zijn vraag is; Wat: 
vindt de VIP-beweging er 
nou van dat als het koud is, 
dat ze allemaal naar huis 
gaan?” Anthonie: “Echt 
stom!! Er was een 
deelnemer die op het 
subkamp werd opgehaald 
door zijn ouders, je kon 
lullen als brugman, maar ’t 
kereltje ging wel naar huis”. 
“Ja”, zegt Henk “jij lult ook 
als brugman”. Henk wil even 
heel kort weten wat de VIP-
beweging nou eigenlijk 
inhoudt en vraagt Anthonie 
om het in 3 woorden te 
zeggen. “Ha,” zegt Anthonie 
“help een ander!” 
Henk vindt het belangrijk 
dat er vermeld wordt, dat de 
ondertoon is, dat er ook 
serieuze conversatie 
plaatsvindt. Dat is toch wel 
even iets om bij stil te 
staan, helemaal nu 2006 
voor de deur staat. Het 
luistervinkje wil Henk vragen 
naar zijn goede 
voornemens, maar weg is ie 
………. Naar het toilet. Dat 
flikt ie me nou al voor de 2e 
keer vandaag!!! 
 

Kaboutermopje 
Er komen 3 kaboutertjes bij 
het Guinness Book of 
records, om erin te worden 
vermeld. 
Kabouter 1 gaat naar binnen 
en zegt: “Ik heb zulke kleine 
oren, die heeft niemand!” 
Kabouter 1 komt weer naar 
buiten en zegt: “Ja, ik heb 
de kleinste oortjes, ik word 
in het boek vermeld.” 
Kabouter 2 gaat bij de 
beoordelingscommissie naar 
binnen en zegt: “Ik heb 
zulke kleine voetjes, die 
moeten echt in het boek 
worden vermeld.” 
 
K1:       K2:       K3:  

Kabouter 2 komt weer naar 
buiten en roept: “Ja, ik heb 
het gehaald!” 
Kabouter 3 loopt naar 
binnen en zegt: “Ik heb zo’n 
klein piemeltje die heeft 
echt niemand ter wereld!” 
Kabouter 3 komt weer naar 
buiten en roept boos: “Wie 
is Frans Bauer!!!” 
Door: George, Martijn, 
Robin, Rob en Arnoud 
Scouting Veendam 
 

 
 
Zondag 
 
Blind spoor is zoek 
De D-hikers hebben op 
zondagmiddag lopen zoeken 
naar een blind spoor. Je 
kent het wel: een touwtje 
met dingetjes eraan 
geknupt. Maar het touwtje 
was zelf ook doorzichtig. 
Gelukkig voelden de jongens 
en meisjes de force. Met een 
das voor de ogen werden ze 
door hun koppelgenoot door 
het bos geloodst. 
 
Spreek uit: 
‘Jeeeeeedââââââi’ 
Jeda is uit Star Wars. Maar 
hoe spreek je het eigenlijk 
uit? Op z’n Gronings? Van: 
Jeeeeeedââââââi? (zoals: 
Tahomaaa, Cromaaa 
enzovoort) Of meer op z’n 
Engels? Dat gaat van: ‘Jet-
daìì’. De laatste variant kan 
voor veel verwarring zorgen. 
Zo dacht een D-hiker dat 
Jeda eigenlijk een 
‘vliegtuigoog’ was (jet-eye). 
Daarom pleit de redactie 
gewoon voor de Groningse 
variant: Jeeeeeedââââââi!!! 
 

Harde pimpwereld 
Waarom zijn er zoveel X-
hikers afgehaakt??? 
Posthouders ‘52’ en ‘Dubbel 
fris’ weten wel waarom. De 
pimpwereld is gewoon een 
keiharde wereld, waar alleen 
de echte gangsta’s 
overleven! 
 
Snoep, snoep en nog 
eens snoep 
In het bos moet je wel wat 
te snoepen hebben. Zo zat 
een aantal C-hikers druk te 
kauwen op een zak drop. 
Het was niet het enige wat 
ze mee hadden genomen: 
kauwgom, Bifi-worstjes, 
mueslirepen, Mentos en 
schepsnoep: het zat 
allemaal lekker in de tas. 
Lekkerrr hoor! 
 
1, 2, veel 
C-hikers Suzan en Wies van 
de Fivelgroep hebben niet 
veel tijd nodig om hun tent 
op te zetten. Ze hebben 
namelijk een ‘2-seconden- 
tent’. Je vouwt hem zomaar 
uit, gooit hem in de lucht en 
dan hoef je alleen nog maar 
zes haringen in de grond te 
stampen. Maar duurt het 
echt maar twee seconden? 
Nee, toch ietsjes langer.  
 
Domme mutsen 
Astrid en Roos van De 
Esdoorn uit Leeuwarden 
houden hun hoofd koel met 
zelfgebreide mutsen. Het 
maakt ze twee mutsjes, die 
daar ook gewoon voor 
uitkomen: ‘wij zijn gewoon 
domme, gezellige mutsen’. 
Dit wilden ze nog kwijt: ‘de 
posthouders hebben een lief, 
klein en schattig autootje’.  
 
Ingekomen post 
Wij van  scoutinggroep de 
Twirre moesten een stukje 
schrijven voor de Poolbode. 
Met name onze 
aanmeldingsyel en onze 
afmeldyel die gaan als volgt: 
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Aanmeld: “Bikkel bikkel 
bikkel bel, de Twirre is het 
beste stel. Ze zijn het beste 
van het kamp en de rest is 
maar een RAMP!!!” 
Afmeld: “Goeie Friezen 
kwaliteit, wij van de Twirre 
nemen afscheid.” 
namens Yvette & Samira 
van de Twirre 
Tytsjerkstradiel 
 
B-hike 
Na weer een paar lekkere 
sneeuwbuien worden de 
kinderen gewekt om op pad 
te gaan voor de laatste 
etappe. De terugreis naar 
huis/kampeerboerderij. De 
jongens van een koppel  
worden om 10 uur op 
gehaald door een van hun 
mama’s, omdat een oude 
enkelblessure opspeelt en je 
kunt niet de hele weg terug 
hinkelen. 
Bij post 1 moest men zo 
veel mogelijk figuurtjes 
maken van een enorme 
tangrampuzzel leggen in tien 
minuten. 
Het opstarten verliep lekker 
vlot en was het weer tijd 
voor ons om in actie te 
komen. Deze begon bij post 
2. Na de brug en stuw post, 
liep iedereen wel fout, 
omdat de kleine subtiele 
aanwijzingen die bij de route 
staan aangegeven niet 
gevolgd worden. Zo moest 
men doorlopen tot aan een 
kruispunt met een fietspad 
en een picknicktafel. Die 
waren niet op het eerste 
kruispunt, maar toch maar 
rechtsaf gaan… Wij hadden 
dit gelukkig snel door en 
konden een aantal koppels 
op tijd weer op de goede 
weg zetten. Een paar 
hadden per ongeluk zelf post 
4 al gevonden en een aantal 
kwamen via een telefoontje 
van de C hike weer boven 
water. Eigenlijk niks aan de 
hand dus. 

Bij post 3 moest men een 
boom blingen en was er een 
lekker kopje thee. 
Post  4 was op het mooiste 
stukje van de hele hike. Bij 
het grote veen, lekker in ’t 
zonnetje bij een bankje je 
middageten oppeuzelen.  
Ondertussen zit de grote 
meute bij post 5 en 6 en is 
het eerste koppel 
gearriveerd op de 
kampeerboerderij en kijkt 
naar Madagascar. Bij post 5 
is het weer tijd voor 
trappersbaan en bij post 6 
moet een rebus opgelost 
worden onder het genot van 
warme soep. 
Nu moeten we er alleen nog 
voor zorgen dat alle koppels 
goed blijven lopen en 
heelhuids binnen komen (en 
op tijd), de puntenlijsten en 
invoeren en andere kleine 
dingetjes… 
Bedankt: lieve subkamp-
leiding, werkploeg, kook-
ploeg, posthouders, lopers 
en weergoden (en de Pool-
bodecrew dan?, red.). Wij 
hebben een te gek weekend 
gehad! 
De B-hikeleiding: Petra, 
Ralph en Eloise. 
 
Koud hè? 
Poolkamp 2005, een 
weekend waarbij de 
temperatuur nauwelijks 
boven het vriespunt 
uitkomt. Als Poolbode crew 
heb ik toch een 
voorrechtspositie: lekker 
warm in de auto in de 
omgeving van Appelscha 
rondrijden terwijl de hikers 
in de kou ronddolen door de 
bossen van Appelscha. 
Natuurlijk heb ik ook ooit in 
hun schoenen gestaan, maar 
toch, het lijkt alsof ik het nu 
toch anders ervaar dan 
toen. De ene hiker is beter 
voorbereid op de kou en 
vochtigheid dan de andere 
hiker. De een heeft goede 
bergschoenen en een luxe 

regenpak, de ander loopt 
rond op gympies en een 
goed vochtabsorberend pak. 
Het aanzien van deze 
laatste, dat voelt pas koud. 
Met een kletsnatte 
spijkerbroek probeert deze 
hiker een buikschuif te doen 
over een nat besneeuwd 
stuk touw dat gespannen is 
tussen twee dennebomen.  

 
"Mijn handen doen zeer!", 
roept hij nog. "Niet zeuren, 
als je doorgaat en de 
trappersbaan afmaakt, dan 
krijg je tien punten!", roept 
de posthouder terug. 
Blijkbaar gaat de hiker voor 
de eer, want hij vergeet de 
kramp in zijn handen en zet 
door. Zo herken je de echte 
hiker die deelneemt aan het 
Poolkamp. Toch begrijp ik 
ook heel goed die andere 
hiker die dit weigert, maar 
wel dapper verder doorgaat 
met zijn hikeroute. Hopelijk 
is het volgend jaar minder 
koud! Maar wees eens 
eerlijk: "Wat is een 
poolkamp zonder sneeuw?"  
 
X-hike, rectificatie. 
Op eerdere pagina’s is al 
veelvuldig geschreven over 
Alexandra en Dorien. Maar, 
ze heet helemaal geen 
Dorien! Het is Jorien!! Ze 
hebben ook nog even een 
wist u datje: Het hele 
weekend volgen ze het 
laatste stukje van de route 
niet en post 4 is altijd eerder 
dan ze denken. Frappant is 
dat, dat het elke keer 
hetzelfde is. 
Gisteravond hebben ze met 
Anthonie en Michael over 
onzinnige dingen gepraat. 
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A-hikers op de 
draaimolen 
Lars Warink zit op de 
draaimolen, een goed 
moment om hem naar zijn 
belevenissen te vragen. Hij 
roept snel zijn koppelgenoot 
erbij. Ze beginnen te 
draaien en roepen om-
beurten wat: “Het was heel 
veel lopen. De eerste keer 
waren we verdwaald, maar 
dat klopte gewoon.” Al 
draaiend komen er steeds 
meer A-hikers in de 
carroussel. Robbin en Anton 
komen meedraaien. “De 
eerste dag was best 
moeilijk. De tweede dag was 
een eitje. We hebben best 
veel punten gehaald en we 
hebben ook een struisvogel 
gezien. Ik had kletspoten 
er was gisteren iemand die 
ging strippen.”  
 
Nachtelijke 
handvaardigheden… 
‘s Nachts als de hikers 
profiteren van hun 
welverdiende nachtrust gaan 
de medewerkers nog even 
los met de voetjes van de 
vloer. Zo gebeuren er na 
twaalven erg 
onbeschrijfelijke dingen. 
Zoals bijvoorbeeld het 
verhaal van de  
X–hikers Jeroen, alias 
Slurffie, en Cora. We zullen 
niet verder ingaan op de 
details. Het feit is wel dat ze 
gespot zijn tijdens het 
uitoefenen van nachtelijke 
handvaardigheden. We zijn 
echter wel benieuwd of 
Jeroen zijn bijnaam heeft 
waar gemaakt! 
 
Rondje door het Friese bos 
op een zomerse maar toch 
winterig aanvoelende 
zondag 
 
Sok 
Onze ranzige razende 
reporter probeerde de rest 
van de krant te verwennen 

met een ontbijtje op bed, dit 
resulteerde echter in een 
redelijk groot fiasco. Het 
overgrote deel van de koffie 
en thee lag op het dienblad, 
het andere deel op de 
grond. Tav trappermeisje 
met witte sokken: “Je 
sokken waren niet het 
mikpunt hoor!”  

 
Slip 
Wederom gingen we in de 
grijze metallic bolide op 
zoek naar posten en koppels 
met sappige verhalen. Al 
slippend bereikten wij een 
hele tros D-hikers die 
allemaal gedesillusioneerd 
om zich heen keken. De 
route bleek niet helemaal te 
kloppen wat leidde tot veel 
verwarring. Ook de 
posthouder zaten in een 
identiteitscrisis. Volgens de 
hike-leiding waren ze post 3, 
volgens de hikers echter 2. 
Post 2 (en een half) bestond 
uit een verborgen blindspoor 
waarbij ze geblinddoekt naar 
een paaltje werden 
gedirigeerd. Koppel 6 was 
hier zo bedreven in dat ze 
elkaar precies tegen het 
paaltje aanstuurden. Elso en 
Bob waren echter goed 
bezig, ze stuurden elkaar de 
drek in. 
 
Love Handels 
Aangekomen bij de 
Martinistam op Post 4 bleek 
dat deze net een liefdesquiz 
van de Fancy hadden 
afgerond. Marlous, Simone 
en Mascha blijken potentiële 
casanova ’s te zijn. Wander 
en Sander niet! Zij zijn 
potentieel wanhopig. De rest 
van de Posthouders zijn 
kansweigeraars en blijken 

niet geïnteresseerd te zijn in 
romances.  

 
Nawoord van het 
C-team∗ 
 
Het was koud, maar het was 
mooi! De gezelligheid was 
hoog en zelfs de zon lekker!  
Op het overnachtingsterrein 
waren weer een aantal grote 
tenten neergezet voorzien 
van een goede kachel. Dit 
jaar stonden bijna alle hikes 
op dezelfde lokatie. Aleen de 
E-hike had voor een andere 
plek gekozen.  's Avonds 
was het er erg gezellig en 
lekker warm.  
De zondagochtend gingen 
alle hikers vroeg beginnen 
met het opbreken van de 
tent. Doordat het 's nacht 
gesneeuwd had was het wel 
even bikkelen om de vorst 
van de tent af te krijgen.  
Vandaag was de zon er op 
tijd bij en had iedereen er 
weer veel zin in om de tocht 
te vervolgen. 
Op dit moment kunnen we 
de conclusie trekken dat het 
29ste Poolkamp een zeer 
geslaagd is. 
Op dit moment is nog niet 
bekend waar het 30 ste 
gehouden gaat worden. Voor 
info daarvoor houdt de web-
site goed in de gaten.  
Namens het c-team wensen 
wij alle deelnemers en m-
dewerkers een Fijne 
feestdagen toe! 
Aries. 
 
∗ Sorry Aries, we hebben het 
ietsjes ingekort om het op 
de bladzijde te krijgen… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gevonden voorwerpen 
 
U kunt terecht bij: 
Aries van der Helm 
Hoofdweg 34-a 
9939 PE Tjuchem 
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Deelnemers 
 

A-Hike  
  
A-Hikeleiding  
Ank Doorlag  
Yvonne Loois  
Fraeylema Slochteren  
Riekje Huisman  
St.Vitus Winschoten  
  
A01  
Vincent van Meer  
Max Poelstra  
St.George Assen  
  
A02  
Mirthe van Meer  
Wilstinique Alders  
St.George Assen  
  
A03  
Robin  De Jong  
Anton Grol  
Scouting Veendam  
  
A04  
Falko Wieringa  
Olivier Eilering  
Scouting Veendam  
  
A05  
Judith Veld  
Sjanna Westerhof  
Scouting Emmen  
  

  
A06  
Lars Warink  

Jeroen Briek  
Fivel Delfzijl  
  
A07  
Anaivienne Brazil  
Iris Veerman  
Esdoorn Leeuwarden  
  
A08  
Dennis Brouwer  
Ian Dijkstra  
 
A09  
Laura van der Heide  
Mariska Wiersma  
Esdoorn Leeuwarden  
  
A10  
Yne Scheper  
Dagmar Hoekstra  
Esdoorn Leeuwarden  
  
A11  
Eline Struiksma  
Silke Scheper  
Esdoorn Leeuwarden  
  
A12  
Luc Buizer  
Bart Camies  
Scouting Emmen  
  
A13  
Wouter van Gasteren  
Joris Prakken  
Beyloo ter Horst Beilen  
  
A14  
Guido Veenstra  
Arjen Potse  
Scouting Stadskanaal  
  
A15  
Stefan Klabbers  
Martijn Wester  
Ba-Ow Beetsterzwaag  
  
  
A16  
Ivette Zandstra  
Samera van Slooten  

Twirre Tytsjerkeradiel  
  
A17  
Sandra Grootjans  
Lisa Bezema  
St.George Assen  
  
Posthouders A-Hike  
Inge Blokzijl  
Margit Bol  
Daan Boon  
Mario Meijerink  
Ria Hut  
Ellen de Boer-van der Molen 
John Boertien  
Kim Oosterveen  
Marianne Luinstra  
Masja Heijne  
Frederik Mellema  
Tonny Temmink  
  
A-Subkampleiding  
Judith Blokzijl  
Gerda Doorlag  
Fraeylema Slochteren  
  

  
  

B-Hike  
  
B-Hikeleiding  
Petra Leistra  
Scouting Veendam  
Ralph van Mieghem  
Eloise Suiveer  
Trappers Hoogezand  
 
 
  
B01  
Rob Nijland  
Arnoud Bentum  
Scouting Veendam  
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B02  
Thijs van Gasteren  
Rik Horlings  
Beyloo ter Horst Beilen  
  
B03  
Martijn Bentum  
Robin Panman  
George Weinans  
Scouting Veendam  
  
B04  
Dennis Pijl  
Myron Wanrooy  
Esdoorn Leeuwarden  
  
B05  
Robert Boswijk  
Arend-Jan Weinans  
Scouting Veendam  
  
B06  
Jasper Roosdorp  
Hike Jansen  
Folkert Bil  
Brimzen Buitenpost  
  

  
  
B07  
Jorrit Remmers  
Koen van Bezu  
Brimzen Buitenpost  
  
B08  
Colin Greven  
Richard Schuur  
JPG Assen  
  

B09  
Jonathan Huizenga  
Sebastiaan Vijfschaft  
JPG Assen  
  
B10  
Harmanna Blik  
Iris Elsinga  
Vinchem Winsum  
  
B11  
Sjoerd Poppema  
Rob Kat  
Scouting Hoogeveen  
  
B12  
Annette Bouma  
Marit Spek  
Mensinghe Roden  
  
B14  
Josien de Boer  
Maaike Velema  
De Jutters Groningen  
  
B15  
Robbin Prins  
Lars Flikkema  
Trappers Hoogezand  
  
B16  
Else Swart  
Miryam van der Leij  
Zwervers Assen  
 
Posthouders B-Hike  
Annet Borgstede  
Florien Toxopeus  
Cora Breedveld  
Danny van Dorst  
Eddy Haveman  
Gerrit de Jong  
Harold Hermes  
Marcel Pilage  
Richard Smink  
David De Roest  
Geuko Elderman  
Leon van Vliet  
Danielle Spieard  
Martijn Heitling  
  

B-Subkampleiding  
Mirjam Metus  
Bert Oosting  
Allard Suiveer  
Martijn Metus  
Trappers Hoogezand  
  

  
  

C-Hike  
  
C-Hikeleiding  
Arjan Schuiling  
Lenze van den Berg  
Mensinghe Roden  
  
C01  
Astrid de  Jager  
Roos Braam  
Esdoorn Leeuwarden  
  
C02  
Edwin Kloosterman  
Thijmen van Vliet  
Mensinghe Roden  
  
C03  
Ruben Bruins  
Nick Akkersma  
Mensinghe Roden  
  
C04  
Danielle Sewuster  
Sharon Wessel  
Drostengroep Coevorden  
 
C05  
Gijs van Maanen  
Floriaan Thies  
JPG Assen  
  
C06  
Milou Wessel  
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Sarah van Beek  
Drostengroep Coevorden  
  

  
  
C07  
Sander Tensen  
Wouter Jansen  
Drostengroep Coevorden  
  
C08  
Rutger Weijenberg  
Nick de Jong  
Mitchel Oost  
JPG Assen  
  
C09  
Rik de Haan  
Bram van Houten  
Fraeylema Slochteren  
  
C10  
Wilco Bosman  
Chiel Funke  
Noud Belser  
Drostengroep Coevorden  
  
C11  
Amanda Kruize  
Lotte de Jong  
Mensinghe Roden  
  
C12  
Annemieke Lowijs  
Dita Schot  
De Jutters Groningen  
  
C13  
Sanne Bakker  
Mensinghe Roden  
Jennifer drenth  
Bevers Lettelbert  

  
C14  
Andre Kenter  
Anton Rozeboom  
Drostengroep Coevorden  
  
C15  
Mathijs Hoogland  
Jos Ruibing  
St.Vitus Winschoten  
  
C16  
Suzan Super  
Wiesje Westerhout  
Fivel Delfzijl  
  
C17  
Bram van der Veen  
Remko de Haan  
Schout bij Nacht Doorman 
Leeuwarden 
  
C18  
Jesse Slim  
Joris Bos  
Fraeylema Slochteren  
  
C19  
Bart Jonkers  
Matthew de Jong  
Bart Kroezen  
Scouting Hoogeveen  
  
C20  
Steven Bonder  
Govert te Velde  
Bevers Lettelbert  
  
C21  
Tom Lodewijks  
Jeen Bakker  
Andromeda Franeker  
Posthouders C-Hike  
Inger Spek  
Dorothee Swellengrebel  
Marije Brink  
Erik Dieters  
Ben Wieringa  
Lenie Winters  
Michiel Lepelaar  
Hanna van Wouwe  

Martijn Lanenga  
Andre Boelens  
Wieb Schuil  
Johnny Nijland  
Jurgen Kerstholt  
Rianne Bos  
Peter-Paul Luiken  
Ronald Ebbinge  
Ruut Eldering  
Marieke Oomen  
Inge Meijer  
Henri Woddema  
Annemieke Meijer  
Kyra Luijters  
Willem Bodde  
  
C-Subkampleiding  
Jan Mark Kroes  
Lute van de Bult  
Mensinghe Roden  
Iwan Dunning  
KDS Groningen  
  

  

D-Hike  
  
D-Hikeleiding  
Job Schepers  
Bram Timmer  
Fraeylema Slochteren  
 
  
D01  
Bob Tjaarda  
Elzo de Groot  
Mensinghe Roden  
  
D02  
Joost Tiddens  
Torben van der Boon  
Mensinghe Roden  
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D03  
Aletta Roode  
Mark Spijker  
Scouting Veendam  
  
D04  
Martijn Kors  
Arnold Panman  
Scouting Veendam  
  
D05  
Charlotte Bakker  
Robbin de Zeeuw  
Mensinghe Roden  
  
D06  
Irene van Meer  
Emma Morcus  
St.George Assen  
  
D07  
Els Ramm  
Marianne Moedt  
Fraeylema Slochteren  
D08  
Marloes Hoogeveen  
Sanne Weijer  
Fraeylema Slochteren  
  
D09  
Gerard Weinans  
Perry Kappen  
Scouting Veendam  
  
D10  

Eva Meijer  
Liza de Jong  
Look-Wide Haren  
  
D11  
Ginette de Haan  
Willemijn Ploeger  
Fraeylema Slochteren  
  
D12  
Inge Nijboer  
Myrthe Kuiper  
Reinout de Roest  
Esdoorn Leeuwarden  
  
D13  
Niels de Vries  
Wouter van Netten  
Scouting Veendam  
  
D14  
Ruben Barels  
Bianca Dusseljee  
De Trekvogels Paterswolde  
  
D15  
Thomas Vedder  
Guido van Benten  
De Trekvogels Paterswolde  
  

  
 
  
D16  
Mark van Egten  
Marcel Kleine  
Beyloo ter Horst Beilen  
  
D17  
Martine Lesterhuis  
Nicolet Homan  
Fraeylema Slochteren  
  
D18  
Rutger Kors  

Joost Nijland  
Scouting Veendam  
  
D19  
Jaap Nienhuis  
Dennis Groenwold  
Frank Takens  
Tecumseh Haren  
  
D21  
Anne-Jan Miedema  
Luuk Wolters  
Brimzen Buitenpost  
  
D22  
Jesse Jansen  
Yoram van der Weg  
Brimzen Buitenpost  
  
D23  
Bas Jansen  
Floris Roelfzema  
Mensinghe Roden  
  
Posthouders D-Hike  
Peter Meijer  
Annemiek Roolvink  
Tineke de Boer  
Elsemarie Valstar  
Jan Palma  
Robin Bergsma  
Willeke Roeterdink  
Barbara Vastenhoud  
Jelmer Bouma  
Mark de Munnik  
Marco Lanenga  
Harry Jager  
Wouter Groenwegen  
Edwin Wietzes  
Ronald Wietzes  
Peter van Dellen  
Paul van den Berg  
Ferdi Gijsen  
Petra Joustra  
Wander Elout  
Sander Akkerman  
Simone Leidelmeijer  
  
D-Subkampleiding  
Chris Blom  
Peter van Dijk  
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Derco Sportel  
Patrick Loonstra  
De Voerman Groningen  
  

  

E-Hike  
  
E-Hikeleiding  
Christer Oosterveld  
Martijn de Boer  
Fivel Delfzijl  
  
E01  
Jelte Hommes  
Stefan Sjouw  
Mark Veenstra  
Zwervers Assen  
  
E02  
Luuk Morcus  
Hinne Hengelmolen  
Zwervers Assen  
  
E03  
Mathias Wyrzke  
Emile Regtop  
Zwervers Assen  
 
  
E04  
Vera Floris  
Melissa Legger  
Look-Wide Haren  
  
E05  
Taetske Jansen  
Lenneke Jansen  
Jambowa Bolsward  
  
 
E06  
Gauke Kooistra  
Arjen Meijer  

Andromeda Franeker  
  
E07  
Leoni Helsdingen  
Jurrien de Jager  
Annabel Joustra  
Zwervers Assen  
  
E09  
Suus Diepstra  
Sara  van der Woerdt  
Vinchem Winsum  
  
Posthouders E-Hike  
Christiaan Kersbergen  
Rina de Boer  
Jop Reyntjes  
Christiaan Wijnholds  
Frank Mulder  
Hilbert Hofsteenge  
Anno Ham  
Niels Ruiter  
Sarina Westerbaan  
Christiaan Water  
Jorim van der Boon  
Joost van Bommel  
Mark Boelen  
Wina Arendsen  
Bianca Kor  
Rutger Oosterveld  
Dirk Hundt  
  
E-Subkampleiding  
Dennis Vesper  
Freek de Vries  
De Voerman Groningen  

X-Hike  
  
X-Hikeleiding  
Tjarko Dijkhuis  
Anthonie Groothhuismink  
Gabri Boonstra  
Michael Molijn  
Richard Veenstra  
Hans van Linschoten  
Jeroen Lamberts  
De Voerman Groningen  
Nienke Zeedijk  
Jutters Groningen  
  

X01  
Jelle Bakker  
Stefan Warink  
Fivel Delfzijl  
  
X02  
Alexandra Nicolai  
Jorien de Vries  
Schout bij Nacht Doorman  
Leeuwarden 
  
X03  
Rik-Jan Vos  
Peter Veninga  
Scouting Hoogeveen  
  
X04  
Bjorn Jacobs  
Jaron Twellaar  
Bevers Lettelbert  
  
X05  
Lisanne Groen  
Renske Smit  
Veedim Hoogeveen  
  
X06  
Hilk Smit  
Angela Everts  
Veedim Hoogeveen  
  
Posthouders X-Hike  
Sieneke Toering  
Anke Geertsema  
Menno Wester  
Kors Kuijper  
Peter Huibers  
Afke Bodewits  
Jitze Rienks  
Theo van Osch  
Jan-Willem Beck  
Bernhard Bakker  
Dolf Huls  
Jeroen Wiegman  
Erik van der Veen  
Mark Meertens  
Stefan Wildeman  
Kersten van Reekhoven  
Hilliebillie Hilhorst  
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X-Subkampleiding  
Tjarko Dijkhuis  
Gabri Boonstra  
  

C-Team  
  
  
Aries van der Helm  
Fraeylema Slochteren  
Rob van Tholen  
Lenie Winters  
Fivelgroep Delfzijl  
  

Kookploeg  

  
Jorn van Diepen  
Saskia van Diepen  
Bas Dost  
Kristiaan van der Meulen  
Hilko Vennema  
Chauken Groningen  
Micha Bosman  
Ger Wildeboer  
Edwin Kosmeijer  
Johan Hettinga  
Fraeylema Slochteren  

Bar  
  
Elmer Mols  
Judith Doorn  
Arnoud Heikens  
Joyce Oortwijn  
Thriantastam Assen  
  

Werkploeg  
  
Willem Pestman  
Frank Jan van Bostelen  
Lars Kruizinga  
Derk Jan Zuur  

Jan Erik Zuur  
Karel-Jan Buurke  
Erwin Renkema  
René Renkema  
Jeroen Renkema  
Willem Hofstede  
Auke Veninga  
Annelies Vermue  
Hendrik Knol  
Robert van Adrichem  
Wilco Timmer  
Leonard Tonkens  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paulina van Bostelen 
Luurt Glas  
Ger Folkersma  
Brenda Doorlag  
Sonja Hoogstra  
Hilda Sombetzki 
Fraeylema Slochteren 
 

Poolbodecrew 
 
Christa Knol 
André Hundt 
Josefa Wijnand 
Arjan Kruidhof 
Marije Klungel 
Annette Ottens 

Fivelgroep Delfzijl 
Jeroen Oostinga 
Bert Wever 
Marijn Molema 
Maartje Molema 
Rogier Falkena (op afstand) 
Chauken Groningen 
David Bos 
Jelle Teitsma 
Vinchem Winsum 
 
 
 

Poëziehoekje - Paul van Ostaijen 
 
 

P 
    O 
        O 
            L 
               K  A   M   P 

 
Sjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjomppp! 
  Sjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjomp! 

      PLETS! 
 
Route route route PLOETER 
 
PiMPERDEPIMPPIMPPIMPDERDPIMP 
 

Sjjjjomp! Sjjjjjjomp! Plets!! Brrrrrrrrrrrrkoud 
Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrkoud! 
Brrrrrrrrrrrrrrrrkoud! Sssssssssssst! Leiding! 
Lekker! SSSt. AriesHenkkkkk. Route. 
 
 
 


