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35e poolkamp

een woord vooraf
Van het C-team

Colofon

U

Nadat twee jaar geleden Rob van Tholen en Henk de Haan hun poolkampmutsen aan de
bladloze wilgen hingen, is nu ook Aries van der Helm definitief C-teamer in ruste. Daarmee
zijn nu de laatste mensen die er vanaf het begin bij waren afgezwaaid. Natuurlijk blijven ze
op de achtergrond nog wel aanwezig als kachelleverancier of inhoudelijk orakel.
Bovendien lieten zij in al hun eindeloze wijsheid het Poolkamp niet in stuurloze wanhoop
achter. Lenie en Lenze zijn immers ook allang niet meer nat achter de oren. Deze door de
warme winterwol geverfde C-teamleden, moeten samen met Johan, Mans en debutante
Eloise voor een mooi Poolkamp kunnen zorgen.
Toegegeven, de aanloop verliep niet vlekkeloos. Het C-team moet nog een beetje zijn
weg vinden in de takenverdeling en de locatie van het Poolkamp werd dan ook pas laat
bekend. Desalniettemin hebben de hikeleidingteams hun beste beentje voorgezet en zijn er
wonderwel in geslaagd om weer een aantal mooie, uitdagende hikes te organiseren.
De grootste tegenslag in de aanloop naar het kamp was de tegenvallende aanmelding.
Met name de D-hike, de ‘trappershike’, bleek op weinig enthousiasme van jonge scouts in
den lande te kunnen rekenen. Moeten wij dan constateren dat de tijd dat scouts bereid
waren tot compromisloos kilometervreten en trappersbanen verslonden als wijfelende
drempels, voorbij is? Dit jaar hebben we in ieder geval de stekker uit de D-hike moeten
trekken. Vooralsnog weigeren wij ons hier klakkeloos bij neer te leggen. Ben jij volgend jaar
van D-hikegerechtigde leeftijd, neem dan de handschoen op en laat de honende generaties
boven jullie je schoenzolen zien! Wel zijn we hard aan het denken over een mogelijk
aangepaste invulling van de D-hike, bijvoorbeeld in de vorm van een groepstrappershike.
Houd nieuws hierover in de gaten!
Het epicentrum (fout gespeld, maar even waar: episch centrum) van het Poolkamp ligt
dit jaar in Ellertshaar, bij kampeerboerderij De Klonie. Een vertrouwde locatie voor de
poolkampveteranen onder ons. Daarnaast is het, naast Wouda in Appelscha en de Duinhoeve
op Schiermonnikoog, de laatste locatie die over voldoende capaciteit beschikt om onderdak
te kunnen bieden aan het Poolkamp. Hierbij dan ook de oproep: weet iemand naast
voorgenoemde nog andere locaties in Noord-Nederland die over ongeveer tweehonderd
bedden beschikken én ruimte bieden aan de krant, de bar en de A-hike? Indien ja, neem dan
contact op met het C-team.
Wij hopen op een leuk kamp dit jaar. Als je dit leest, weet je of dat gelukt is.

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

Redactie
Siemen Boelkens
Scott Pilgrim (Scott Pilgrim vs the World)
Jan Jaap de Boer
Ryan
(Saving private Ryan)
Marc Jan Bonder
Dr. John Watson
(Sherlock holmes)
Steven Bonder
Sam Keenan
(Second in command)
Rogier Falkena
Aragorn
(Return of the King)
Mervyn Hofmann
Johnny Gault
(The outsider)
Suzanne Keuter
Crush		
(Finding nemo)
Wolter Meems
Lt. Aldo Raine
(Inglorious Bastard)
Sieger van der Meer
Dave Lizewski
(Kick-Ass)
Maartje Molema
Tante Sidonia
(Suske en Wiske)
Jeroen Oostinga
Professor Barrabas
(Suske en Wiske)
Hester Westra
Puss in Boots
(Puss in Boots)

Een stevige linker,
Lenze van den Berg
Website en foto’s
Johan Hettinga
Boswachteraanspreekpunt
Mans Schepers
Mansje van alles
Eloise Suiveer
Elo-tionele steun
Lenie Winters
Ontcijferaar van deelnemerslijsten
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Oplage

De Poolbode verschijnt in een oplage
van 250 stuks.
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lopers, leiders & werkvolk
A-hike
Hikeleiding
Yvonne Suiveer
Ank Doorlag
Fraeylema Slochteren
A01 Ponnia Ferweda
Annebeth Ars
Burmania Leeuwarden
A02 Lars de Jong
Scouting Emmen

Eduard Bakker
Roos Braam
Esdoorn Leeuwarden
Eduard Bakker
Roos Braam
Esdoorn Leeuwarden

X02 Lars Veenstra
Jorgen Ars
Burmania Leeuwarden
X03 Stefan Grobbink
Radjin Feddema
Scouting Emmen

Tom van Vliet
Arnout Drost
Carolina Knegt
Scouting Emmen

X05 Renz Mulder
Bjorn Nijboer
Mensinghe Roden

Bernhard Bakker
Jan-Willem Beck
Zwervers Groningen

X06 Else Boogaard
Astrid Riesenkamp
De Jutters Groningen

A03 Guus Pennings
Tycho Siebum
Scouting Emmen

X07 Mike Kouwenberg
Maaike Felen
Esdoorn Leeuwarden

A04 Siemen Roorda
Jord Groenwold
Redger Barels
Fraeylema Slochteren

X08 Karin Moedt
Dian Roorda
Fraeylema Slochteren

A05 Endri Offens
Robert Schilder
Fraeylema Slochteren

X09 Dyonne Koopmans
Verena van Loon
Scouting Emmen

A06 Emil Niezen
Alle Niezen
Wâldswalkers Drachten
A07 Brian Bisschop
Its Keulman
Esdoorn Leeuwarden
Posthouders
Bram Renken
Edwin Kooistra
De Jutters Groningen
Mirjam Bakker
Fedor Schot
De Jutters Groningen
Beatmaster B.
Party Anne
De Jutters Groningen
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Subkampleiding
Gerda Doorlag
Inge Blokzijl
Fraeylema Slochteren
Tineke De Boer
Esdoorn Leeuwarden

X-hike
Hikeleiding
Jeroen Lamberts
Jeroen Zijlstra
Geert Schoemakers
Yekkostam Coevorden
X01 Nina Bakker
Merith Wolters
Drostengroep Coevorden

X10 Idsert land
Douwe-Jens Steensma
Brimzen Buitenpost
X11 Tietes Martens
Klaas Pieter Dam
Brimzen Buitenpost
Posthouders
Danielle Sewuster
Marcel Pilage
Maarten van Beek
Yekkostam Coevorden
Marco Bisschop
Mirjam Veltman
Esdoorn Leeuwarden
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Tom Wilting
Dolf Huls
Wouter Jansen
Chiel Funke
Drostengroep Coevorden
Richard Veenendaal
Simone Leidelmeijer
Martinistam
Frederique Reemer
Milou Rikkerink
Yekkostam Coevorden
Agnes Korenhof-Pel
Liset Sewuster
Drostengroep Coevorden
Bertien Delker
Koen Martens
Renée Broersma
Martinistam
Joep de Boer
Stefan Sjouw
Mark Veenstra
Thriantastam Assen
Subkampleiding
Christiaan Kersbergen
Rina Kersbergen
Caspar di Robles Harlingen

B-hike
Hikeleiding
Fennie Schuil
Trappers Hoogezand
Andre Boelens
KDS Groningen
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B01 Roland Wit
Kor Bolhuis
Fraeylema Slochteren
B02 Wessel Mulder
Koen Stuij
Mensinghe Roden
B03 Marcel Speelman
Johan Soek
Mensinghe Roden
B04 Eline Deen
Emma Hof
Carlijn Veenstra
De Jutters Groningen
B05 Arjan van Unen
Cas van de gruiter
Mensinghe Roden

Edwin Wietzes
Marjolein Luiken
De Trekvogels Paterswolde
Guido van Benten
Thomas Vedder
De Trekvogels Paterswolde
Jan Buls
Meinte Nutters
De Trekvogels Paterswolde
Subkampleiding
Jan Blok
Christiaan Water
Kirsten Wening
Denise Wening
Trappers Hoogezand

Posthouders
Erik Dieters
Wina Arendsen
Patricia Kor
Fivel Delfzijl
Ben Wieringa
Martijn van Ierland
Fraeylema Slochteren
Rogier van Mieghem
Niels Ruiter
Rianne Bos
Trappers Hoogezand

C-hike

Sharon Wessel
Harold Hermes
Milou Wessel
Drostengroep Coevorden

Hikeleiding
Bob Tjaarda
Elzo de Groot
Gerjan Arends
Mensinghe Roden

Richard Smink
Myrthe Kuiper
Esdoorn Leeuwarden

C01 Xander de Zoete
Jarno Uilders
Scouting Emmen

Johnny Nijland
Wieb Schuil
Mark Schriemer
Trappers Hoogezand

C02 Rosemarie Kloosterhuis
Joan Zaan
Scouting Emmen

Annemieke Loowijns
Josien de Boer
De Jutters Groningen

4

35e poolkamp

C03 Derk Fischer
Jeroen Katerberg
Scouting Emmen
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C04 Eva Van Bergen
Zola Bikouta NKaoulou
Noor Van den Bemt
De Jutters Groningen

Subkampleiding
Jorim van der Boon
Bob van Oorschot
Mensinghe Roden

C05 Niels van de Pol
Rick Boekelo
Trappers Hoogezand

E-hike

C06 Martijn Berg
Julian Huitema
Trappers Hoogezand
C07 Lisanne Goewie
Anneke Maring
Mensinghe Roden
C08 Jochem van der Veen
Wiebren van Lingen
Mensinghe Roden
C09 Peter Smith
Gerben Kroon
Mensinghe Roden
C10 Thomas Dekker
Willem-Jens Havenstein
Scouting Emmen
C11 Storm Langhout
Ilse Gosliga
Gertjan de Wilde
Wâldswalkers Drachten
C12 Bas de Haan
Jorit Boonstra
Johan Pops
Bevers Lettelbert
Posthouders
Erik van der Veen
Mark Meertens
Thriantastam Assen
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Wouter Tiddens
Marije Brink
Robbin de Zeeuw
Mensinghe Roden
Roelof ter Veld
David Westerhoff
Wouter Fournier
Arwen Slaman
Lenneke Zwellengrebel
Mensinghe Roden
Joost Tiddens
Nick Akkersma
Torben van der Boon
Mensinghe Roden

Hikeleiding
André Hundt
Arjan Kruidhof
Thomas Tammeling
Arnoud van Duren
Fivel Delfzijl
E01 Mark Toxopeus
Lex Ronde
Fivel Delfzijl
E02 Nils Meijer
Arjan Vedder
Scouting Stadskanaal
E03 Thijs Wijnmaalen
Alexander Mastenbroek
St.Vitus Winschoten
E04

Niels Rotteveel
Alwin Warringa
Ger de Haan
Marten Korenhof
Scouting Emmen
Ruben Bruins
Lotte de Jong
Ellen Bouma
Mensinghe Roden

Corine Miedema
Michèl Bos
Vinchem Winsum

E05 Soumia Zarrouki
Anne Kruit
Milou Dost
Guy de Fontgalland Ter Apel
E06 Thomas Derkink
Maro Weijer
Jasper Lamein
Scouting Veendam

Marjan Elderman-Feenstra
Gooitske Boom
Nienke Kruidhof
Brechtje Haarman
Suzan Super
Fivel Delfzijl
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Posthouders
Geuko Elderman
Leon van Vliet
Fivel Delfzijl
Dennis Roos
Olaf Zwaaneveldt
Biezenhutters Oosterwolde
Lisa van Vliet
Bryon Jorna
Jory Koolwijk
Scouting Emmen
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Chefkoks
Jorn van Diepen
Saskia van Diepen
Bas Dost
Kristiaan van der Meulen
Chaukenstam Groningen
Jeanet Spithorst
Mischa Bosman
Edwin Kosmeijer
Hilda Hettinga
Paulina van Bostelen
Fraeylema Slochteren
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C-team
Lenie Winters
Eloise Suiveer
Fivel Delfzijl
Johan Hettinga
Mans Schepers
Patrick Huizing
Fraeylema Slochteren
Lenze van den Berg
Mensinghe Roden

Jaap Schuurmans
Franz Muter
Cuno van Dijk
Scouting Emmen
Ria Oosterveld
Ellen de Boer
Annette Ottens
Fivel Delfzijl
Janneke Houtman
Ellen van Dongen
Fivel Delfzijl
Martijn Kors
Arnold Panman
Scouting Veendam
Renske Groeneveld
Katja Hesp
Zwervers Groningen
Wouter Gras
Tim van der Hulst
Esdoorn Leeuwarden
Sunkampleiding
Hans Ronde
Chris Ronde
Fivel Delfzijl

Barpersoneel
Lisette Vleeshouwer
Karlijn Groenland
Jurrien de Jager
Thriantastam Assen
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Tenten Cie
Rutger Oosterveld
Dirk Hundt
Ronald Arbeider
Martijn de Boer
Christer Oosterveld
Fivel Delfzijl

Werkploeg
Peter van der Kolk
Hendrik Knol
Luuk Stelder
Henk (P/B)uist
Jan Peter van der Steege
Jesse Slim
Bram van Houten
Dennie Kleijweg
Milenka Wiltjer
Willem Hofstede
Karst Jan Veenstra
De Haan uut Hellum
Fraeylema Slochteren

Krant
Rogier Falkena
Jeroen Oostinga
Suzanne Keuter
Jan Jaap de Boer
Steven Bonder
Marc Jan Bonder
Wolter Meems
Hester Westra
Siemen Boelkens
Maartje Molema
Sieger van der Meer
Chaukenstam Groningen
Mervyn Hoofdmann
Fivel Delfzijl
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Poolbode Thema-impressie
A-hike = CSI Ellertshaar

A

Iedereen kent CSI Miami en CSI New York op de commerciele
televisie, maar wisten jullie dat CSI zijn oorsprong kent in
Ellertshaar. In de jaren 80 heeft TV-Noord een eerste seizoen CSI
Ellertshaar opgenomen en uitgezonden. De serie was een groot
succes in het noorden van Nederland. De rest van Nederland keek
liever naar Duitse misdaadseries, zoals Derrick, Der Alte en Tatort.
Gedurende dit Poolkamp zal een winterserie van CSI Ellertshaar
opgenomen worden. Verwacht wordt dat CSI Ellertshaar voor een
doorbraak zal zorgen op de Nederlandse televisie. RTV Noord zal
niet alleen landelijk bekendheid krijgen, maar verwacht wordt dat
het ook internationaal zal doorbreken. De Amerikaanse CSI-series
zullen in de schaduw komen te staan van CSI Ellertshaar.

X-hike = Vloek van het zwarte water

X

Het is een groot mysterie, zelfs voor de Poolbodecrew. Vloek?
Zwart water? Niemand heeft een idee. Na de opening blijven alle
X-hikers in verwarring achter. Wat zal dit weekend gebeuren? De
redactie heeft nagevraagd bij de hikeleiding. Zij grinnikten wat en
zeiden “vol overtuiging” dat zij ook niet wisten wat de X-hikers dit
weekend te wachten staat. Zwart water kan op van alles slaan. Je
kunt denken aan aardolie, cola, koffie, espresso, Guinness, zwarte
zwientjes en welke zwarte vloeistoffen kennen we wel niet meer.
Maar wat zou dan de vloek zijn? Geheimzinnig is het wel, en
hopelijk loopt niemand van de Bond tegen Vloeken mee met de
X-hike, want dan is iedere vloek een vloek teveel.

B-hike = Boevenhike

B

De grootste boeven van het Poolkamp mogen dit jaar
gezamenlijk de B-hike lopen. Beter alle boeven bij elkaar dan
allemaal verdeeld over de hikes. Iedereen die de voorgaande jaren
op de zwarte lijst is terechtgekomen, loopt dit jaar de Boevenhike.
Gedrild zullen ze worden door hun hikeleiding en posthouders.
Nooit zullen ze meer een hike verpesten. Nee, zo zit de criminele
wereld jammer genoeg niet in elkaar. Dus waarschuwing voor alle
aanwezigen: LET OP AL UW SPULLEN. De eerste slaapzakken zijn
al gestolen, dus wees op je hoede. Het is erg koud slapen zonder
slaapzak. TIP: als je je slaapzak kwijt bent, neem dan direct contact
op met het C-team. Als het C-team zegt van niets te weten, dan is
iets anders duidelijk: C-team bestaat uit de allergrootste boeven met
de meeste ervaring (zij gaan al jaren op Poolkamp mee en weten
hoe ze de deelnemers moeten bestelen ;).
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C-hike = VOC-hike

C

VOC? Nooit van gehoord? Dat is raar, want VOC heeft vele
betekenissen. Vanaf de jaren ’90 is VOC bekend als het Vrienden
Organiserend Comité (ook wel Facebook genoemd in de Engelse
taal). Sinds het bestaan van de mensheid kennen we VOC ook
als het Vergaand Ondermijnend Complot (tegenwoordig ook
wel terroristen genoemd). VOC heeft ook andere betekenissen,
zoals Veel Onzinnige Concentratie (hebben vooral niet-scouts
last van) en Vage Onnodige Cijfers (woordgebruik van Lenie, de
penningmeester van het Poolkamp). Minst bekende betekenis
van de term VOC is “Verenigde Oostindische Compagnie”. De
Verenigde Oostindische Compagnie is opgericht in 1602 door
toenmalige topondernemers in Nederland. Ze waren de grootste
handelaren: van peper uit het Verre Oosten tot slaven uit Afrika.
Nederland is ontzettend rijk geworden van dergelijke handel.
De tegenwoordige politici roepen dat Nederlanders de VOCmentaliteit terug moeten krijgen, zodat Nederland weer op de
kaart komt. Politiek Den Haag heeft in de C-hikers een testgroep
gevonden om te onderzoeken of de VOC-mentaliteit nog aanwezig
is in de jeugd. De testgroep bestaat uit alle C-hikers en zij zullen
laten zien hoe ondernemend ze zijn en hoe goed hun gevoel voor
handel drijven is.

E-hike = Sociale media zonder batterijen

E

Iedereen zegt dan wel dat Facebook momenteel het
allermooiste sociale medium is, maar dat is natuurlijk niet waar.
Ooit van Scouting gehoord? Ooit van Poolkamp gehoord? Het is
onwaarschijnlijk dat het Poolkamp ooit zal voortbestaan als enkel
een digitaal medium. Daarom: Poolkamp als sociaal medium
zonder batterijen. Niets moeilijks aan. Alhoewel, zonder batterijen,
in weze zijn wij scouts natuurlijk de beste batterijen onder alle
mensen op de wereld. Wij zijn immers grote doorzetters die nooit
bij de pakken neer zullen zitten. Dat kun je van die luilakken op
Facebook niet zeggen. De E-hikers zullen daarom dit jaar het
oude sociale medium “Scouting” in een nieuw jasje steken, zodat
hoogstwaarschijnlijk alle mensen in de wereld zullen overstappen
van Facebook naar Scouting (red.: we moeten namelijk met alle
macht voorkomen dat Mark Zuckerberg de Baden-Powell van de
21e eeuw wordt).
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Vrijdag 16 December

Voor de opening

U

Om zeven uur stipt staan uw razende reporters in de
startblokken voor de opening van het 35e Poolkamp. Maar
er gebeurt helemaal niets. Dat klopt ook, zo weet een goed
geïnformeerde deelnemer te vertellen, de opening is pas om half
acht!

35e poolkamp

A

Eerste Poolkamp

Tycho en Guus (A03) beide 11 jaar, doen voor het eerst mee
aan het Poolkamp. Ze hopen de A-hike te winnen. Wel hebben ze
voorbereidingen getroffen, het logboek is gemaakt en ingeplakt.
En dit terwijl ze pas sinds de zomer bij Scouting zitten! Wij van
de Poolbode hopen dat ze een mooi weekend hebben hebben!

E

Niet meer vissen

Vlak voor de opening van Poolkamp 2011 stonden Milou,
Anne en Soumia “koppel weetikveel” (E05) met zijn drieën
bij elkaar te wachten. Ze waren net aangekomen. Op de weg
hierheen waren ze verdwaald geraakt, met gevolg dat ze zich
ook nog niet hadden ingeschreven. Hun motto is Winnen. Hier
valt niks meer te vissen, want de dames zijn alle drie al bezet.

De opening

U

Het 35ste Poolkamp is dit jaar te Ellertshaar. Als eerste was
natuurlijk de A-hike aan de beurt. Crime Scene Investigation, daar
draait het allemaal om voor de jongste bikkels van het Poolkamp.
Wat voor “crime” ze gaan oplossen weten ze nog niet helemaal, maar
waarschijnlijk zal er nog genoeg gebeuren om de lopers flink te laten
“investigaten”. Daarna was het de beurt aan de B-hike. Hun weekend
staat helemaal in het thema van boeven, ze zijn zélf de boeven wel
te verstaan. Zij gaan dit weekend een route lopen om zo de politie te
slim af te zijn. Dat botst direct al mooi met de A-hike die hier juist
zijn om alle boeven en ander gespuis op te pakken.
De C-hike gooit het over een hele andere boeg, de boeg van hun
16de eeuwse VOC-schip. Deze hike heeft lak aan de kredietcrisis en
gaat dit weekend een gouden eeuw tegemoet met veel internationale
handel en welvaart. Te hopen is dat zij niet in het vervloekte water
belanden van de X-hike, het zwarte water.
Bij de X-hike gaan ze namelijk proberen de vloek van het zwarte
water op te heffen, maar daarvoor moeten ze natuurlijk wel eerst
uitvinden wat het nou eigenlijk is en hoe ze de vloek überhaupt
moeten oplossen. En als het goed is zal dit hele weekend alles te
volgen zijn via de E-hike. Hun hike staat helemaal in het teken van
social media. Dus Twitter, Facebook en noem het maar op. Toch
zitten ook zij met een probleem want hoe moet je nou midden in het
bos aan stroom en andere benodigdheden komen?
Wij van de krant hebben er het grootste vertrouwen in. En dan
is het 35e Poolkamp nu toch echt begonnen. Namens de Poolbode
wensen we iedereen veel succes en hopen we dat de hikers dit
weekend net zoveel plezier zullen hebben als wij met het maken van
deze krant.
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C

Liefdesaanzoek

Een meisje genaamd Noor (C04) zoekt een leuke
jongen. Noor is 14 jaar en zoekt dan ook een jongen van
14 tot 18 jaar. De leiding wil dit liever niet, maar dat geeft
niet. Voor de rest moet hij de volgende kenmerken hebben:
krullend haar (rood?)
grappig zijn
goed kunnen zoenen
een hangmuts hebben
in de buurt van Groningen wonen
Interesse? Meld je bij de Poolbodecrew!

D

D-hikers lopen E-hike

E

Sommige groepen hadden dit jaar niet zoveel geluk, het
koppel E04 zou eigenlijk de D-hike lopen. Hierdoor zijn ze ook
geheel op het D-hikethema ingesteld. Dus de IKEA Zweedse
gehaktballen zijn aanwezig in hun tas. Ook doen ze aan socializen
op zijn Zweeds. Ze hopen de originaliteitsprijs te winnen, want
ze houden zich aan hun eigen ding. Het komt vast allemaal
wel goed met dit koppel: ze zijn al 10 jaar bevriend, misschien
ontstaat er nog wel wat dit weekend...... haar partner wilde niet
mee wilde, vanwege de kou, we zullen alleen geen namen noemen.
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C

Binnen op de bank zitten koppels C07, C08 en C09. Oftewel
Wiebren, Peter, Jochem, Gerben, Lisanne en Anneke. Zij zitten
bij scoutinggroep Mensinge in Roden. Nu al zitten ze languit op de
bank en de hike is nog niet eens begonnen! Voor sommige van hen is
dit het eerste keer Poolkamp. “Maar”, zegt een van de jongens: “Het
maakt niet uit, want iedere hike betekent fout lopen!” Ja, foutlopen
naar de Snackbar! De razende reporters vroegen aan de fanatieke
hikers of ze nog wat speciaals te vertellen hebben. Vervolgens kwam
een hele waslijst aan eten. Hun avondeten bestaat dit kamp uit: 80
frikandellen, 15 bitterballen, 64 kipnuckets en een halve kilo kipfriet.
Daarnaast dit hadden ze ook nog een grote voorraad snoep. Maar
hoe moeten koppel C07, C08 en C09 de 15 bitterballen nou klaar
maken? “Gewoon, een beetje meer vet in de pan!” Ik denk dat deze
hikers niet meer fout hoeven te lopen, want ze hebben een snackbar
in hun eigen tas.

Sneakers voor de dames

C

Rick Boekelo (C05) heeft in plaats van bergschoenen zijn nette
sneakers mee om op te lopen. Hiermee denkt hij beter met de
meisjes te kunnen socializen. Dus dames, ga je gang! hij hoort bij
scoutinggroep de Trappers uit Hoogezand.

Radio Poolkamp

U

Voor het eerst heeft Poolkamp een eigen radiostation! Stem je
radio af op FM 101.0 en je kunt genieten van heerlijke kersthits.
Sky Radio verbleekt bij het ruimte aanbod. Zo hoor je op Poolbode
Radio onder andere ‘Last Christmas’ van Wham, ‘All I Want For
Christmas’ van Mariah Carrey en rijdt Chris Rea nog altijd naar huis
voor de Kerst. Het radiostation wordt de ether ingeslingerd vanaf
een 25 MC bak. De populaire 27 MC is bewust niet gekozen: daar
zitten aleen maar Poolse truckers op. Het station wordt gedraaid
door de Tritonstam uit Wildevank. Deze waterscouts zijn regelmatig
te vinden op het Waterboschemeer.

Daar gaat het dus over...

X

De X-hikeleiding, uitgedost als lugubere geesten met zwarte
gewaden, geeft opheldering over het thema: er verdwijnen mensen
en de koppels moeten daar een oplossing voor zoeken.

Hand- en spandiensten

E

Leon en Geuko van de Armeriastam doen hand- en
spandiensten voor de posthouders van de E-hike. Arjan spant
zijn hand niet voor de posthouders, maar wel voor E-hikeleiders
Arnoud, Thomas en André.

16, 17 en 18 december 2011

Blues broertjes

ellertshaar

B

Het thema van de B-hike is ‘boeven’. B-hikeleidster Fannie heeft
de openingstune van de hike op mp3, maar de high-techapparaten
van onderdeel ‘licht en geluid’ snappen dat niet. We zullen het
zonder de Blues Brothers moeten doen op de opening.

Cous cous met voorgekookte eieren

X

Koppel X06 (Else en Astrid, Jutters Groningen) verbaast zich
over de thematische kennis van koppel X03, eerder geïnterviewd
deze avond. X03 heeft duidelijk de themabrief niet gelezen want het
gaat helemaal niet over spoken verjagen. Na gedronken te hebben
van vergiftigd water in Ellertshaar rust er een vloek op de koppels van
de X-hike. En deze vloek moet worden verdreven! Voorbereidingen
voor de slechte weersvoorspelling zijn getroffen in de vorm van een
poncho, een waterdichte jas en een heuse regenbroek. Morgenavond
gaan Else en Astrid cous cous maken, met thuis voorgekookte eieren
en groenten.

Ode aan Nijntje

U

Lieve Nijntje, jij sneeuwwit konijntje, oogverblindend mooi
kleintje, ik zag je staan op het pleintje, ik vind je zoooo fijntje! Een
klein zoentje van Heintje.

Hike-technieken

C

Het motto van de subkampleiding van de C-hike is: als
je op hike verdwaald raakt, beheers je de hiketechnieken niet
goed, en heeft je leiding het je niet goed uitgelegd. Wel moest de
subkampleiding toegeven dat de kinderen die mee zijn met de
C-hike van hun scoutinggroep, Mensinghe Roden, deze technieken
ook niet beheersen. Maar, zo verzekerde ze de Razende Reporters,
dit ligt toch echt aan de kinderen zelf en niet aan de leiding.

Hutje op de hei

X

De razende reporters kwamen rond middernacht aan op het
kampterrein van zowel de X-hike als de C-hike. De subkampleiding
van de C-hike zitten in een legertent met een houtkachel en even
verderop zit de subkampleiding X-hike in een echte houten hut
met een grote kampvuurbak in het midden met een afzuigkap.
De subkampleiding van de C-hike moet vast jaloers zijn. Heeft de
subkampleiding van de X-hike deze zelf gebouwd? Nee, dat was niet
zo. Maar ze hadden het gereedschap er wel voor mee. Dus wat voor
creatie gaan ze voor de zaterdagavond bouwen? De inspiratie en de
gereedschappen zijn er al, nu de wilskracht er nog voor zoeken…..
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X

Een koppel van de X-hike staat vol goede moed voor de
kampeerboerderij. Zij hebben lekkere hand- en voetwarmers bij
zich. Zakjes die uit zichzelf opwarmen, maar je kunt ze maar één
keer gebruiken. Om de koude te overleven moet je goed eten. Het
menu van zaterdagavond luidt: wonderstamppot en tomatensoep.
“Met als toetje creme brulé!”, voegt moeders toe.

Jongens tegen de meisjes

Raadsel van G.W. uit S.

U

Wie had de eerste iPad?
Antwoord:

C

Door de deur van de redactieruimte staat een heel bataljon
heren en dames van Scouting Emmen. Zij doen de C-hike en lopen
als koppels C01, C02 en C03. Koppel C04 is ook van Emmen,
maar die mag niet in één adem genoemd worden met de anderen.
Koppel C04, Eva en Zola, wordt namelijk laatste. Zij kunnen geen
tent opzetten en lopen erg langzaam. Binnen het topsegment heerst
er stevige competitie. De dames van C02 (Rosemarie en Joan)
vertellen dat het “jongens tegen de meisjes is”. De seksen kunnen
niet samenwerken en dat is een kwaal van de vrouwen. De heren
van C01 (Xander en Jamo) menen te gaan winnen op basis van hun
thema-outfit. Uitgedost als zeehelden van de VOC zijn zij er klaar
voor. Voor wie niet meer helder heeft wat de VOC ook alweer is,
vatten ze het even samen: het waren handelaren die via Kaap de
Goede Hoop naar Indië voeren, met donker gekleurde slaven. Het
waren Michiel de Ruyter en zijn kameraad die de firma hebben
opgetuigd. Uit koppel C03 (Derk en Jeroen) komt geen geluid. Stille
kracht is hun motto. Onzeker zijn ze allerminst, want ze denken een
goede kans te maken op de hoofdprijs. Koppel C02 wil nog een ding
kwijt: Scouting Emmen heeft de gezelligste en liefste leiding van de
hele wereld.

Spoken of zo

35e poolkamp

X

Op koppel X03 (Stefan en Radijn, Scouting Emmen) rust de
vloek van het Zwarte Water. Wat dit precies betekent weten ze niet,
want de themabrief was kwijt geraakt. Het vermoeden is iets met
‘spoken verjagen’.

Calimero, die had een eipet

ellertshaar

Al vele jaren plezier

X

Wij van de Poolbode willen graag iemand in het bijzonder
vermelden. Dit is Christiaan Kersbergen van scoutinggroep Caspar
di Robles uit Harlingen. Hij is dit jaar al voor de zesde keer mee
als subkampleiding bij de X-hike. Maar daarvoor was hij ook al zes
keer mee als posthouder bij de X-hike en daar weer voor heeft hij de
X-hike zes keer zelf gelopen. Dus dit is gewoon al de achttiende keer
dat hij bij de X-hike is betrokken.
Ook vertelde hij van de allereerste keer dat hij meeging met
de X-hike. Hij was direct de eerste dag volledig verkeerd gelopen
en verdwaald geraakt. Uiteindelijk, na lang zoeken, had hij het
kampterrein nog steeds niet gevonden en besloot hij zijn tent
maar ergens in de berm op te zetten en daar te gaan slapen. Toen
hij de volgende dag wakker werd en de omgeving in het daglicht
bekeek, bleek dat hij slechts vierhonderd meter verwijderd was van
Appelscha (waar het kamp dat jaar gehouden werd).

Authentieke VOC’ers

C

Er is één koppel van de C-hike, van Scouting Emmen, die
volledig voor het VOC-thema zijn uitgedost. Zo zijn ze volledig
gekleed in authentieke VOC-kleding en melden ze zich bij elke post
aan door een echte 16e eeuwse groet te doen waarbij ze een buiging
maken met hun hoed. Jullie zijn toppers! Waren de andere koppels
maar net zo goed bezig als jullie!

Belangrijke man

U

Nonchalant leunend tegen de muur staat Wolkje. Hij is algehele
coördinator. Verder doet hij ook nog iets bij de krant, maar niet zo
veel. Zijn prioriteit ligt bij het algehele.
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Het verloren briefje

Overlijdensbericht

Je was altijd zo’n vrolijke vrouw,
In het schoonmaken was jij ook altijd trouw.
Overal waar het schoon is was jij geweest,
Jij groot schoonmaakbeest..
Ik ga je wel heel erg missen,
Vooral die gezellige middagjes vissen.
Met jou was het altijd een groot festijn,
Zelfs het schoonmaken, ook al vond ik dat niet zo fijn.

Persbericht

De A staat voor Aardig, dit was jij!
De NN staat voor Nooit Niks te doen, want zo was jij!
De I staat voor Incredible, je bent en blijft geweldig.
En tot slot de E staat voor Eeuwige oma, jij bent en
blijft mijn liefste Oma!

J.J. de B. uit M. was trekker, maar hij voelde zich niet zo lekker.
Hij liet zijn maten in de steek, geen schoonheidsprijs voor deze
streek.
De reporters werden daarop razend, dat is echt niet zo
verbazend. Hopelijk heeft hij zijn lesje wel geleerd, in dat geval blijft
hij ongedeerd.

Vaarwel en veel liefs,
Je kleinste kleindochter

Zorgen in de keuken

U

Binnen de Poolboderedactie wordt er regelmatig vernieuwd.
Van onze grote, logge monitoren hebben we dit jaar afscheid
genomen. Er staat nu een RVS-rek met vier platte TFT-schermen,
vakmanschap van Wolter.

Mystery

U

In voorbereiding op het Poolkamp spraken enkele Razende
Reporters met Christer van de Armeriastam over zijn nieuwe
functie. Samen met mattie Martijn is hij vorig jaar gestopt met het
aansturen van de E-hike, maar het Poolkamp loslaten konden ze
maar moeilijk. Dolblij waren ze dan ook toen ze door het C-team
benaderd werden voor de functie van ‘E-hike adviseur’. Gisteravond
bleek echter dat dit niet helemaal juist is: ze zijn gevraagd als
leveranciers van hand- en spandiensten voor de E-hike. Net iets
minder chique: porta potties legen, tenten op bouwen en met
kachels slepen. De redactie wenst Christer en Martijn veel succes en
plezier in hun nieuwe functie!

16, 17 en 18 december 2011

U

De Poolbodecrew maakt zich een beetje zorgen: Jorn en Saskia
(keuken) hebben de rollen omgedraaid. Saskia zat zaterdagochtend
om 9 uur fris en fruitig aan de thee, om 12 uur was Jorn nog nergens
gesignaleerd. Wat is hier gebeurd? Wat staat er nog te gebeuren?
Stilte voor de storm?

U

Hoofd kampleider Johan staat te trappelen. Alles loopt voor op
schema, iets wat hij heeft overgehouden van zijn vorige groep. Vorige
groep? Jazaker, hij is niet altijd lid geweest van de Fraeylema...

Adviseurs

C

De reporters van de Poolbode zetten nog geen voet op het
kampterrein van de C-hikers of ze roken al een goed verhaal. Noor
en Eva (C04) liepen rond om te vragen of er ook iemand €10,- kwijt
was. Niels en Rick (C05) kwamen er ook bij staan. De jongens
hadden al een zware dag achter de rug, want ze waren heel erg ver
omgelopen. Na vier kilometer zijn ze weer terug naar het begin
gegaan om vervolgens opnieuw te beginnen. Ineens kwam Zola
(C04) ook bij ons staan en vertelde dat de gevonden €10,- van haar
was. Haar naam komt van het bekende merk Ola (ja, van die ijsjes)
maar dan met een Z er voor. Een van de jongens had haar muts
kapot gemaakt op een zeer agressieve wijze, die niet voor herhaling
vatbaar is. Waarom zou hij dat doen? Meisjes plagen, kusjes vragen?

Lieve Annie,

Poolbode

ellertshaar

Weerbericht in de keuken

U

De dikke jas kan uit en doe die wollen sjaal ook maar af. Want in
de keuken is het altijd zonnig: de dames en heren koks stralen met
hun ogen alle kanten uit. Later op de avond kan wel een plaatselijke
bui vallen, wees daarop alert! Ook kan het her en der wat glad zijn,
pas daarom je snelheid een beetje aan en je zult niet onderuit gaan.

Felicitatie

U

Tante Sidonia (Maartje) feliciteert, ook namens de andere
redactieleden, ex-razende reporter en tevens broer Marijn met de
geboorte van zijn zoon Kars, 23 november jl. ter wereld gekomen!
Namens de poolbodecrew: Kars, tot over een aantal jaren, op
Poolkamp!
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Ik Twitter dat
ik mijn vriend zoek
Hij heeft mij
gevonden op
Facebook

Het Leven kan
vreemd lopen.
Het lijkt Lucille
Werner wel

Laat je niet
leiden door
emoties.
Hou het
zakelijk.
12
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Zaterdag 17 December
Topcriminelen

B

Onderweg naar post 3 liepen onze journalisten tegen een duo
boeven aan. Deze anonieme top criminelen wilden ons wel wat
uitleggen van hun handelspatroon. Ze waren ontsnapt vanuit de
gevangenis en waren nu op de vlucht geslagen voor de politie. Ze
hebben hun sporen uitgewist door de landkaarten die ze gebruikten
te verbranden.
Wat de fanatieke journalisten op dat moment nog niet wisten is
dat ze te maken hadden met top-criminelen, namelijk handelaars in
wapens en drugs. Zo legde Mister B uit dat er een transport plaats
vond naar Amsterdam. Grote schepen met grote containers drugs
en wapens zouden daar maandelijks afmeren. Mister X vertelde dat
zijn vader een transportbedrijf heeft en dat vrachtwagens onder de
naam Graan en/of Asfalt van Amsterdam naar Ellertshaar zouden
rijden. Maar in werkelijkheid vervoerden ze natuurlijk geen Graan
en/of Asfalt. Aangekomen in Ellertshaar zou het illegale goed weer
doorverkocht worden aan een andere top-criminele organisatie. Tot
de grote schrik van de reporters, vertelde Mister B ook nog eens
dat ze een rugzak vol wapens hadden. Hij zou zo’n vijftien kilo aan
wapens bij zich hebben en zijn partner tien kilo. Zelfs zou er nog
twee kilo drugs mee genomen zijn, maar normaal was dat wel meer.
Ze drijven in heel Nederland handel, maar niet in Friesland, want
dat is buitenland.
Tot slote vroeg een van de journalisten, maar als we dit allemaal
publiceren in de Poolbode, krijgen jullie dan niet kans om opgepakt
te worden? Het antwoord hierop was dat ze tegen die tijd alweer weg
zouden zijn. Dat klopte ook want binnen een oogwenk waren ze
ineens verdwenen.

Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus

Opgeruimd opgestaan

X

Tietes en Klaas Pieter (X11) zijn zich om kwart over zeven
aan gaan kleden en om acht uur waren ze helemaal uit bed. Daarna
hebben beide Brimzen netjes de tent opgeruimd. Koud hebben ze
het niet gehad.

Koud nachtje

X

Dyonne en Verena (X09, Scouting Emmen) hebben het wel
koud gehad. De warmers in zakvorm, waar ze gisteravond over
vertelden, zijn alleen voor overdag. Koppel X05, Rens en Bjorn,
Mensinghe Roden, hebben het ook koud gehad. Ze hebben maar
twee uur geslapen. Dyonne twittert naar huis dat alles goed gaat.
Haar vader had ‘s ochtend ook al even gebeld om te vragen waar
de dames waren. Het thuisfront leeft mee! De Razende Reporters
hebben fel gele hesjes met het bekende eendenlogo achterop. Verana
vindt ze erg mooi en daar zijn de Reporters blij mee. Last van de
regen hebben de hikers niet.

Halloween logboek

X

Else en Astrid (X06, Jutters Groningen) hebben een top
logboek. Voor Sint Maarten hadden ze een pompoen omgetoverd in
een eng Halloweenmasker. Die is vervolgens in de vriezer beland en
vormt nu het logboek van de dames. Ondanks de vijfhonderd lagen
kleding, zijn ze toch onderkoeld. Afgelopen nacht heeft het gevroren
want er lag ijs op de plas. Else’s ouders hebben haar helaas niet de
warmste slaapzak meegegeven, maar de koudste. Dat wist ze thuis
eigenlijk ook al en toch is het fout gegaan. Bij Astrid was het andere
koek: zij stikte zowat in haar mummy slaapzak.
Gisteravond hebben ze spookjes achtervolgd. Ze hingen
aan galgen aan de bomen. Ook moesten ze met een zaklamp op
reflecterende doodshoofden schijnen. Probleem was alleen dat die
niet te vinden waren en daarom liepen ze verkeerd. Dat overkwam
alle X-hikers en zo liepen ze allemaal samen. O ja, de posthouders
van ‘jerrycan hijsen’ houden niet van Jutters.

16, 17 en 18 december 2011
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Dansende eenhoorns
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X

Bij koppels X07 en X08 is het een drukte van jewelste. Mieke,
die eigenlijk Mike heet, is het mannetje van de groep. Samen met
Maaike, collega Esdoorn, en Karin en Dian van de Fraeylema,
lopen ze met het kompas. Die van de Fraeylema is namelijk stuk.
De gespreksonderwerpen variëren enorm. Dian is van mening dat
je Goede Tijden, Slechte Tijden geen dag kunt missen. Elke dag
die je mist moet je terugkijken. Ze vindt het geen goed idee om
dat moment aan te grijpen om de serie niet meer te volgen. Mieke
krijgt allemaal snoep en zingt ‘de eenhoorn danst op de regenboog’.
Een zelf geschreven nummer, bedacht toen ze onderweg pony’s
tegen kwamen. Karin is verslaafd aan chips, maar ze zit nog in de
ontkenningsfase. De favoriete uitspraak van Dian is “WTF!” Het
kompas delen was leuk, maar de koppels splitsen zometeen weer.
“Dit is niet vol te houden”, aldus Dian.

Volgend jaar wordt alles beter

X

De Razende Reporters waren razend enthousiast onderweg naar
meer nieuws en tot hun grote vreugde kwamen zij Idsert, DouweJens, Tietes en Klaas Pieter van koppels X10 en X11 tegen, allen
uit Buitenpost. Deze jongens durfden na veel ge-das-trek toe te
geven dat ze niet helemaal eerlijk aan het oleaat van deze dag waren
gekomen, de leiding van de C-hike had deze namelijk voor ze
ingetekend. Ook waren ze erg verontwaardigd over de posthouders
van post 1 en 2. Deze waren namelijk te laat waardoor ze hele
stukken overnieuw moesten lopen. Op de vraag van uw reporter of
ze stiekem met een auto hadden gelift werd geen antwoord gegeven.
X05 heeft alleen maar lopen klagen, ze hebben slecht geslapen,
een slechte dag door de regen en ze vinden hagel ook niet leuk...
Als reporter zeg ik: Renz en Bjorn, kop op! Volgend jaar is
alles beter als ik het verhaal over de opwarming van de aarde mag
geloven.

Geen scouts

E

In een grote stationwagon zitten Klara, Pieternel, Johanna,
Geertje, Ella en Betsie. Ze zitten niet bij Scouting, maar bij de
padvinderij. Martijn, Ella’s mannetje, zit daar ook bij, alleen durft hij
daar niet zo goed voor uit te komen. De auto is van Ella, handig voor
alle kinderen. Pieternel is laatst naar de Smurfen geweest, in 3D, je
weet wel, met zo’n brilletje. Het was een prachtige film en ze kwam
daar ook de familie Ronde tegen. Het kippenhok vormt een post
voor de E-hikers. Klara is pas sinds kort lid van de padvinderij, ze zit
nog in haar proeffase. Ze mocht alleen mee op Poolkamp als ze thee
zou inschenken. Als ze niet bij de padvinderij is, staat ze achter de
kassa bij de pillenboer. Een tip: als je weet dat je veel gaat nuttigen,
moet je een cranberry snoepje onder je tong leggen. Pas op als het
snoepje op is, dan moet je in één keer heel nodig.

14

CSI Ellertshaar
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A

In het midden van nergens loopt troppel A04 van de Fraeylema.
Siemen, Redger en Jord hebben het goed naar hun zin. Redger is
trouwens een echte Groningse naam. Hij is vernoemd naar iemand
uit de familie, maar helemaal zeker weet hij het niet. Gister op de
kampeerboerderij was het super leuk: ze hebben tot 23:15 uur snoep
gegeten. Koppel A01, Annebeth en Ponnia van de Brimzen komen
er bij staan. De koppels wisselen luidkeels hun yell uit.
De A-hike staat in het teken van CSI. Het betreft hier niet de
afdeling Miami, maar die van Ellertshaar. Schoomaakster Annie,
eigenlijk een manwijf genaamd Anton, is vermoord. Annebeth en
Ponnia weten wie het is, want de moordenaar had een zonnebril op.
Annie lag onder de trap met veel bloed, ze hebben een nauwkeurige
schets gemaakt van de situatie. Vlak voor de moord had Annie een
gecodeerd bericht geschreven voor de A-hikers. Het ontcijferen was
makkelijk: ‘Help! Wie zit er achter mij aan? Ik ben zo bang!’
Het is de eerste hike voor de dames en heren. Gister hebben ze
les gehad in hiketechnieken en vandaag konden ze er direct mee aan
de slag, erg leuk! Ze hebben nog wel een klacht: er zijn geen kussens
in de Klonie! En Brian was Ponnia aan het plagen. Voor kusjes
natuurlijk! O ja, Annebeth snurkt heel hard, de nooduitgangbordjes
zijn te goed verlicht en Ponnia was haar sokken kwijt.

Tripple R

U

In Ella’s grote auto grijpt een roedel dames de gelegenheid aan
om Razende Reporter Rogier te interviewen. Rogier vindt het
Poolkamp best druk. Bij de krant hebben ze een strak programma:
je moet ‘s ochtend vroeg op en ‘s avond laat naar bed. Nieuwtjes
missen is geen optie. De krant maken is een echt team effort:
één voor allen en alleen voor één, de twaalf Musketiers zo u wilt.
Rogier vertelt dat er dit jaar maar één Armeriaan mee is, terwijl er
voorgaande jaren altijd veel meer mee gingen. De inzittenden van
de auto zwijmelen even terug naar vroegere tijden, mooie tijden. Op
de vraag hoe het kan dat er niet meer Armerianen mee zijn heeft
niemand een antwoord. De tijd is op, de Reporters moeten lunchen.

Good Noodles

C

Joan (C02, Scouting Emmen) houdt van noodles. Het allerliefste
naturel noodles, dus zonder het zakje prut. Ze moet met haar
koppelgenoot Rosemarie vragen over een landkaart beantwoorden.
Bijvoorbeeld waar Willen Barentsz strandde op zijn zoektocht
naar een route naar India. Dat is natuurlijk Nova Zembla, maar
dat hadden ze fout. Rosemarie wil geen noodles. Trots laat ze het
logboek zien, waar ‘Welkom aan boord’ op staat. Tietes en Klaas
Pieter (X11, Brimzen) komen plotseling langs. Ze zijn nog bezig
met hun X-hike post, maar daar iets te enthousiast mee doorgegaan.
Koppel C06, Martijn en Julian van de Trappers, heeft drie
landkaartvragen goed.
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VOC op de kaart

Bij een post van de C-hike leren de Razende Reporters dat
Bluetooth 4.0 wel tot vierhonderd meter werkt. De eigenaar van de
telefoon met deze plakker laat het zien door van zijn auto weg te
lopen, terwijl er nog steeds muziek uit komt. De Reporters snappen
er niets van: dat kan toch ook zonder telefoon?
Bij de post krijgen de C-hikers vijf vragen voorgeschoteld. De
antwoorden moeten worden aangewezen op de kaart. Waar strandde
Willem Barentsz? Waar ligt het Suezkanaal? Waar ging Barend B.
naar toe? En nog een paar in die hoek. De Reporters wisten zes van
de vijf vragen goed te beantwoorden.

Koppel A5 weet het mysterie

A

De leiding van de A-hike was vergeten aan de Poolbodecrew een
kaart te geven met waar de kinderen langs zouden lopen, maar met
gelukkig toeval kwamen wij een groepje tegen. Het koppel A05 was
op hun eerste Poolkamp. Het weer vonden ze wel oké. Ze zijn het
er wel over eens dat de A-hike het beste is! Al is de schoonmaakster
overleden, maar dit koppel weet wie het gedaan heeft. SSSTTTT niet
door vertellen maar het waren de Jutters! Wij hoorden dat ze erg
geheimzinnig deden.

Kerstsferen

A

De Kerst nadert en naast alle gezelligheid hoort een kerstboom.
Vandaag (zaterdag) had post 6 van de A-hike een opmerkelijke
ontdekking gedaan. Een staatsbosbeheerverkooppunt. Nou ja,
verkopen? Het was weer tijd voor de doe-het-zelf-hakkers om een
mooi exemplaar uit het bos mee te nemen. Om zo lekker goedkoop
een kerstboom te scoren. Wij zien liever een versierde boom in het
bos dan een kaal bos. Groetjes van posthouders van de Fraeylema.

Van het C-team: zaterdag

ellertshaar

U

bleef ons dat dit jaar gelukkig bespaard. Met dank niet in het
minst aan de prettige samenwerking met de lokale boswachterij.
’s Avonds is een sterke delegatie van het C-team langs een
aantal subkampterreinen geweest. Vooral het terrein van de X-hike,
´De Kijl´, met een grote overdekte kampvuurplek en een mooie
lange tafel om aan te koken heefts ons aangenaam verrast. Op ´De
Dennen´ moest de B-hike het stellen zonder voornoemde lange
tafel, maar ook daar was een sfeervolle overdekte kampvuurplaats
voorhanden, waardoor de opgebouwde tent in desolate
mistroostigheid opging in flarden mist. Sfeervol, maar weinig
effectief.
Na deze goed verlopen dag hebben we heel veel zin in de zondag.
Alweer de laatste dag van het Poolkamp. Voorzichtig beginnen we al
weer na te denken over volgend jaar en wat er anders zou kunnen…
We zullen zien!
Het C-team

De belevenissen van X02

X

De Razende Reporters van de Poolbode kwamen aan bij post 2
van de X-hike. Hier kwamen ze koppel X02 tegen. De X-hike gaat
over de vloek van het Zwarte Water, toevallig stonden we net naast
het meer genaamd het Zwarte Water. De post ging dus ook over het
ontrafelen van de vloek. Ze kregen hierbij een kaart. Met behulp
van deze kaart moesten ze voorwerpen zoeken, het koppel X02
had een verrekijker gevonden, een huisje en een skelet. Het koppel
X02 vinden het kamp wel leuk, maar vannacht toch wel heel koud
hadden. Ze hopen te winnen maar met hun jaren lange ervaring
moet dit vast lukken. Het is wel pas de tweede keer dat ze samen
lopen, maar het beviel vorig jaar nogal goed. Toen waren ze alleen
vierde en het scheelde heel weinig van de eerste plek.

Zoek de acht verschillen

16, 17 en 18 december 2011
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Enerverende dag
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B

Koppel B02 heeft een zeer enerverende dag achter de rug. Dit
is veroorzaakt door de eerste post, hier werden namelijk de tassen
gewogen. Het bleek dat de tas van Koen twee kg te zwaar was. Het
leek hem handig om zijn fles drinken weg te geven zo dat hij verder
mocht lopen. De route volgen vonden ze ook erg moeilijk, ze waren
dus ook meerdere keren verkeerd gelopen. Gelukkig werden ze
geholpen door de hikeleiding. Maar de tweede keer grepen ze toch
maar naar de noodbrief! Na het verre lopen en omlopen, had Koen
toch dorst gekregen. Maar ja, hij had zijn drinken afgestaan en had
dus niks te drinken. Dit tot gevolg dat hij na een tijdje duizelig werd
en bijna flauwgevallen was. Gelukkig was de hikeleiding dichtbij, die
hem mee namen naar de kampeerboerderij. Met een paar slokken
water kwam hij er wel weer bovenop, en werden ook nog gebracht
naar het subkamp terrein. Dit wel tot gevolg dat ze vrijwel zeker de
laatste worden.

Zwangerschap!

U

Om 3 uur ’s nachts hoor je nog eens wat! Nieuws uit het hoge
noorden: Ellen (spreek uit: El’n) is zwanger! Gefeliciteeeeeerd!

Speciale zaterdagavond

U

Voor de medewerkers, posthouders en hikeleiding is er deze
zaterdagavond van het Poolkamp een speciaal evenement, er komt
namelijk een band spelen. De band heet “Four Dudes and One For
The Dishes“. De Razende Reporters kwamen de gitarist van de band
tegen en stelden hem wat vragen. Hij heeft erg veel zin in! Ze hebben
nog nooit op een scoutingfeest gespeeld, maar het lijkt hen erg mooi
en de mensen zijn (tot nu toe) erg gezellig.
De muziekstijl van de band is erg veelzijdig, maar ze spelen toch
wel voornamelijk rock.
De bardames kwamen er op dat moment pas achter dat er een
band kwam. Wat de bardames ook te horen kregen was dat mischien
Korsakoff langs kwam? Maar ze hadden toch liever de Beatles of
Simon en Nick, want de laatste twee zijn toch de droom van elke
barvrouw?
Wat deze barvrouwen minder leuk vinden is dat Hester (bron die
ons deze naam gaf: S v/d M) van de Poolbode ‘s ochtend zo vroeg al
loopt te overleggen welke kleren ze aan gaat doen...
De tips van de bardames voor volgend jaar: liever geen bar. Zorg
voor een bus en ga naar een dorpsfeest met alle medewerkers.
De zangeres heeft in ieder geval erg veel zin in vanavond.

Een grapje

U

Professor Barrabas en tante Sidonia lopen samen over straat.
Vraagt professor Barrabas aan tante Sidonia: “Mag ik nu eens in
het midden lopen?” (Red.: Wat is professor Barrabas een sullige
professor zeg!)
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E-hike goes social media

Wat moet je tegenwoordig zonder ‘Twitter’, ‘Faceboek’ en
‘Google-kaarten’ in de duistere Drentse bossen? Kunnen we nog
wel zonder? Jammerlijke hiervan is dat allemaal zoveel van je accu
vergt! Daarom gaan wij op zoek naar bio-vriendelijke oplossingen!
Uiteraard zijn we niet te beroerd om terug te grijpen op ouderwetse
beproefde technologieën om dit te bereiken!!! Postduiven,
rookwolken, touwtje-blikje, morse, semaforen, tamtam etc.
Dit vergt echter wel inspanningen van de deelnemers! Hoe
luister je nog maar? Begrijp je elkaar wel? Wat zeg je? Dit gaat echter
allemaal voorspoedig. Alle koppels druppelen zaterdag netjes op tijd
op het subkamp binnen. Och ja... er waren wel wat hindernisjes...
iets met post 2 en 3. Post 4 die een kruisinkje te ver stond, maar dat
mag de pret allemaal niet drukken.
Hopelijk is er zondag genoeg energie verzameld en kunnen we
weer een beetje begrijpbaar communiceren!
Groetjes, de E-hikeleiding

Helpende handen van de CSI

A

Hebben jullie het al gehoord?? Onze schoonmaakster Annie is
vermoord!
Al snel kwamen we erachter dat ze in het verleden Anton
heette….. maar ja waarom is ze vermoord en hoe en door WIE?
De plaats delict hebben we afgezet en grootschalig
sporenonderzoek gedaan.Enkele A-hikers vonden het toch best
spannend! Maar ja, het is ook hun eerste moord die ze op moeten
lossen, logisch dat het spannend is!
Tijdens de posten onderweg was het natuurlijk opletten geblazen,
want ja, iedereen is verdacht! Er werd erg veel gepraat cq. gekletst
over de moord. We zijn in ieder geval tot de conclusie gekomen dat
het iemand van de A-hike moet zijn. Het is iemand die de aansteker
kwijt is (deze lag bij de plaats delict)!
Enkele posthouders zijn nog verdacht. Morgen nog een dag om
erachter te komen wie de moord nu heeft gepleegd. Met zulke goede
detectives als de A-hikers moet dit toch goed komen!
We hopen morgen te kunnen onthullen wie het heeft gedaan!
En dan nog een gepaste “straf ” bedenken….. een moord plegen kan
natuurlijk niet ongestraft!
Iemand ideeën?? (Br... tot volgend jaar!! :))
Een geslaagd, spannend en leerzaam weekend in Ellertshaar
en vooral ook een ‘rustig’ weekend. Schaakborden tekort en goed
gevulde logboeken…. Is wel eens anders geweest.
A-hikers bedankt en ook de posthouders van de A-hike bedankt
voor jullie inzet en het helpen van oplossen en plegen van de moord!
Tot volgend jaar!
Hike en subkampleiding
Ank, Yvonne, Gerda, Inge en Tineke

16, 17 en 18 december 2011
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Onbekende boef
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B

Iemand van de B-hike heeft een bivakmuts op. Hij heeft vandaag
iets gedaan en dat ‘iets’ was creatief. Wie deze persoon is en bij welk
koppel hij hoort blijft een raadsel. Zijn makker Arjen praat z’n
mond voorbij en zo komen de Razende Reporters er achter dat de
bivakmuts luistert naar de naam Cas. Zijn koppelgenoot heet Arjan.
Welk koppelnummer ze zijn mogen we helaas nog steeds niet weten.
Echte boeven kunnen al deze publiciteit niet gebruiken. Wel willen
ze kwijt dat ze zeven kilometer zijn omgelopen. Natuurlijk omdat
de hikeleiding een fout had gemaakt in de bolletje-pijltjeroute. Cas
en Arjan hebben alle posten gedaan. Cas vond de ‘blikopener’ post
het leukst. Ze moesten een blik openen zonder blikopener, met een
zakmes lukte het binnen veertig seconden. Arjan had het meeste
schik bij de ‘panorama- en horizonschets post’. Dat je kunt laten zien
waar je bent is belangrijk voor boeven. De trappersbaan ging niet
goed, bij het kruis was ‘ie te lastig.
Er zitten een stuk of wat verkenners van de Mensinghe
rond het vuur. Hun leiding is een beetje gek maar wel aardig. Met
rugby zijn ze altijd heel ruig. Een traditie binnen de groep is dat
je op hikes zoveel mogelijk frikadellen en hamburgers opeet. Het
liefste zonder saus. Cas en Arjan zijn overtuigd van de winst, ze
eindigen zeker in de top drie.
Koppel B03, Marcel en Johan, Mensinghe Roden, vonden
het vandaag lekker weer. De ‘schuilplaats bouwpost’ was het leukste.
Ze hebben het laatste stuk van de route samen gelopen met koppel
B01 van de Fraeylema. De samenwerking was goed. Marcel en Johan
zien zichzelf niet in de top drie, maar denken dat er in elk geval twee
plekken door Mensinghe worden bekleed en eentje door een koppel
van de Fraeylema.

Kokkerellen

X

Op het subkamp van de X-hike wordt druk gekookt. Koppel
X10, Idsert en Douwe-Jens van de Brimzen, hebben bruine bonen
gegeten, met gehaktballetjes in satésaus. Ze hebben zo’n donkerbruin
vermoeden dat het flink gaat meuren in de tent vannacht.
Tietes en Klaas Pieter (X11, Brimzen) deden het met
Adventure Food. Erg lekker; water er bij en klaar! De leukste post
was vandaag de trappersbaan. Klaas Pieter is tijdens het nemen van
de baan gewond geraakt in zijn knieholte, niets ernstigs.
Koppel X02, Lars en Jorgen, Burmania, hadden rijst met
kip op het menu. Een toetje zat er niet bij, hoewel, ze gaan zo nog
snoep eten in de tent. De heren hebben het meest genoten van de
‘Schotse hooglanders afknallenpost’. Niet met geweren natuurlijk,
maar met waterflessen. Fietspomp op de fles, pompen en schieten
maar. Als je de hooglander precies op zijn bips raakte kreeg je
honderd punten. Z’n hoofd leverde je vijfenzeventig punten op en
alle andere plekken waren vijftig.

16, 17 en 18 december 2011
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X

Koppels X01 en X06 zitten gezellig onder een dekentje bij het
kampvuur. Nina en Merith (X01, Drostengroep) hebben minstens
het dubbele gelopen van wat nodig was. Ze zijn verkeerd gelopen
maar konden er niets aan doen. Ze liepen namelijk met een
ander koppel en die had alles uitgezocht. Nina heeft licht getafeld
vanavond. Afwassen hoeft ze dan ook niet te doen.
Else en Astrid (X06, Jutters) hebben het mysterie van
het zwarte water opgelost. Lang, lang geleden was een vrouw
verdronken. Iedereen die haar probeerde te redden verdronk zelf
ook en werd spook. De X-hikers hebben vandaag voodoopoppetjes
gemaakt om de spoken te doden. De dames hebben een goed gevoel
over hun positie, ze gaan dik winnen!

Padje kwijt

X

Mieke en Maaike (X07, Esdoorn) zijn erg verdwaald: de
kampleiding heeft ze op moeten halen. Terecht, want het was
ook hun schuld dat Mieke en Maaike van het padje af waren. De
oleaat was te moeilijk. De leukste post vandaag was het maken van
broodbeleg van de ingewanden van een monster. Ze denken dat ze
laatste worden, of misschien een-na-laatste, als het goed gaat. Het is
de tweede hike die ze lopen. Vorig jaar zijn ze hun Pookampcarrière
begonnen bij de A-hike.

Liefde van de man gaat door de maag

E

Na een lange reis komen wij aan op het subkamp van de E-hike.
Zodra we de tent binnen lopen komt de warmte ons tegemoed en
raken we bedwelmd door de muffe lucht van zweetsokken. We
raken hier niet door gedemotiveerd en gaan meteen aan de slag om
alle sappige verhalen uit de lopers te krijgen.
Drie van onze slachtoffers zijn de dames van troppel E03,
Soumia, Anne en Milou van Scouting ter Apel wel te verstaan.
Naar eigen zeggen hebben ze een saaie dag gehad maar uit ons
diepteinterview blijkt toch echt dat ze vandaag weer veel beleefd
hebben.
Zo is voor hun het eerste gedeelte van de route erg goed
verlopen. Dit was dan ook te danken aan de jongens van Scouting
Veendam, troppel E06, die deze dames maar al te graag hielpen.
Toch is dit allemaal voor niets geweest want zo blijken al deze dames
al bezet te zijn. Uiteindelijk zijn de jongens dan ook een andere weg
in geslagen en hebben ze de dames alleen achter gelaten. De dames
hebben hierdoor de laatste drie posten gemist, maar zijn toch op tijd
op het subkamp aangekomen door erg zielig en hulpeloos te gaan
kijken en zo een lift te scoren.
Een van de jongens van Veendam, Marco, heeft nog wel
een goede indruk weten achter te laten bij de dames door ze te
verwennen met zijn zelfgebakken pannekoeken. En zoals Soumia
zelf zegt gaat de liefde toch nog echt altijd door de maag. Geef niet
op Marco!
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Occupy Ellertshaar
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Het eenzame tentje op de parkeerplaats roept in eerste instantie
geen vragen op. In de omgeving van de “De Klonie” staan dit
weekend wel meer tentjes. Maar tussen alle auto’s staat een speciaal
klein tentje, want met dit exemplaar is iets aan de hand. In navolging
van Wall Street en Amsterdam is er in Ellertshaar ook een Occupybeweging neergestreken. “We maken een vuist tegen het groot
kapitaal van Lenie en de bar”, vertelt de bezitter van de tent. “Dit is
eigenlijk Lenies parkeerplaats, maar ik sta er nu.”
“Fight the Power! Fuck the System!” waren de kreten die uit
de speakers van de televisie klonken. Live werd door CNN verslag
gedaan van de Occupy Movement in New York. Grote mensenmassa’s
hadden zich verzameld op Wallstreet, waarbij ze zich uitten tegen de
macht van de financiële wereld, die ze beschouwden als de oorzaak
van alle kwaad in de wereld. Ons geld, de centen waarvoor we ons
hele leven krom hebben gelegen, wordt verkwanseld door bankiers
en grootgeldbezitters. Dit moet een halt worden toegeroepen, want
anders belandt de wereld van de ene recessie in de andere, steeds
dieper en dieper, totdat de neerwaartse spiraal eindigt in een zwart
gat waarin alle wereldkapitaal verdwijnt. De euro zal niets meer
waard zijn.
Geïnpireerd door bovenstaande berichten op CNN kwam een
Fraeylemaventje van de Opbouwploeg tot een nieuw inzicht. Het
destructieve gedrag van de financiele baasjes wat zal leiden tot de
ineenstorting van wereldeconomie vergeleek hij met de situatie bij
het Poolkamp. Veel oudgedienden van de Fraeylema opbouwploeg
hebben gedurende hun Poolkamphistorie megahoeveelheden aan
kampgeld betaald. Voor sommigen is dit opgelopen tot honderden
euro’s. Maar wat gebeurt er met dit geld. De micro-economische
situatie van de Poolkamporganisatie belandt van de ene recessie
in de andere, terwijl het lijkt alsof de kampstaf haar kop telkens
in het zand steekt en mooi weer speelt: “De gezelligheid must
go on”. Het Fraeylemaventje dat, in tegenstelling tot alle andere
Poolkampgangers, tot het inzicht kwam dat dit niet langer zo door
kan gaan, riep op tot een nieuwe beweging: “Occupy Ellertshaar”.
Hij zette zijn tentje op op de parkeerplaats, pal voor de kapitale
bolide van de Poolkamppenningmeester Lenie. Occupy Ellertshaar
symboliseert zijn keiharde protest tegen de kapitale macht van het
Poolkamp dat kostte wat het kost gezelligheid nastreeft.
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Wist-je-dat...?!?!?
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- Lars (X02) 3 slaapzakken bij zich heeft, maar niet wil delen?
- De keukenploeg een heerlijke rollade klaar kan maken?
- Kruiwagens tegenwoordig ook op slot moeten?
- De coö van de Poolbode een dag te laat op het kamp aankwam?
- De bedden van de A-hike niet lekker liggen? (tip: neem een
						 matje mee.)
- Post 1 van de A-hike veel te lang duurde?
- Dian (X08) een grote boodschap achter de bosjes heeft gedaan?
- Wij dit te horen kregen terwijl ze ondersteboven in een 		
					
trappersbaan hing?
- Koppel X06 ontsnapte kippen heeft gezien?
- Zij deze kippen niet gevangen hebben omdat ze vegetarisch
							zijn?
- De E-hike één grote Fivelfamilie is?
- De heer van Duren geen hike routes kan maken?
- De Fraeylema niet op tijd een post kan opbouwen?
- Thomas van de Fivel een beetje verliefd is op Linda?
- En ook een dochter genaamd Chantal heeft?
- De subkampleiding van de E-hike naar Delfzijl is gereden om
		
een visje te eten en om hun auto te wassen?
- Lex van de Fivel een half uur over opruimen doet?
- Mervyn van de Poolbode zijn functie misbruikt?
- De E-hike promoot dat Arnoud en Thomas slecht in het 		
			
logboek van de deelnemers komt?
- Dat de E-hikers hiermee pluspunten krijgen?
- Marco (E06) 31 minuten en 46 seconden op klompen de vier
					
mijl heeft gelopen?
- Een deelnemer van de C-hike een relatie heeft met een staflid/
						medewerker?
- Hij daar trots op is?
- Jongens van de C-hike de meisjes hun tent laten opzetten? (dat
					
doe je toch niet!?)
- Als de meisjes dat niet deden ze hun tent niet terug kregen?
- Deze jongens hun spullen wel gedragen hebben?
- Bas (C12) een weddenschap heeft verloren?
- Deze weddenschap ging over dat hij de hele hike op klompen
						 zou lopen?
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Lieve Hester
Hester,
Ik zit met een probleempje… Ik ben echt al super lang verliefd
op een jongen, maar ik durf het niet tegen hem te zeggen. Ik ben
hem voor het eerst tegen gekomen op Poolkamp vorig jaar. Daarna
hebben we elkaar nog wel een paar keer gezien, maar dat was het
dan ook. Dit jaar loopt hij ook weer Poolkamp. Dezelfde hike als ik
doe, namelijk de E-hike. Hij is echt super knap. Wat moet ik doen?

Beste Hester,
Ik ben ergens helemaal niet blij mee. Telkens als ik ga lopen
voor de hike gaat het regenen. Dit vind ik heel erg frustrerend. Een
regenpak heb ik niet meegenomen. Hoe kan ik hier iets aan doen?
Groeten Jorit (Bevers)

Kus, Anoniempje
Lieve Anoniempje,
Als je deze jongen echt heel leuk vindt dan zou ik het hem
gewoon eerlijk vertellen. Makkelijker gezegd dan gedaan denk jij nu.
Dat klopt ook wel, maar anders loop jij de hele tijd met de vraag in
je hoofd wat als ik het hem vertel. Of het kamp is voorbij en je kans
is voorbij. Hoe dan ook, het komt wel goed.

Jorit,
Helaas kun je het weer niet sturen. Misschien is het een idee om
alternatieven te verzinnen. Je kunt Bijvoorbeeld van bladeren een
paraplu maken, of ergens gaan schuilen.
Succes nog met het hiken, Hester

Kus, Hester

Lieve Hester
Lieve Hester,
Dit is echt geen grapje, maar ik vind je ontzettend leuk! Ik heb
je gisteren flipperkast zien spelen, en later zag ik je in de bar. Ik heb
zelfs over je gedroomd! Wat moet ik doen?

Beste Hester,
Ik ben Lex van de Fivel en ik maak mij ernstig zorgen over een
vriend van mij, omdat het zo’n goede jongen is. Hij probeert zijn
ex-vriendin terug te winnen maar ik denk dat dit een heilloze zaak
is. Zijn ex had het uit gemaakt omdat hij te afhankelijk was van haar.
Vandaag heeft hij haar al meer dan drie keer gebeld. Wat is je advies?
Moi, Lex

Heel veel kusjes, P.

Beste P.,
Het spijt me heel erg dat ik je moet teleurstellen, maar ik ben al
bezet. Ik heb namelijk verkering met een hele lieve jongen. Maar,
wees gerust, er zijn nog genoeg andere leuke vrouwen in de wereld.

Lieve Lex,
Het is goed van je dat je je bekommert over je vriend, maar je
moet niet te negatief denken. Misschien komt het wel weer goed
tussen de twee. Ik denk dat het handig is als de twee met elkaar
gaan praten. Dan weten ze gelijk hoe ze er voor staan in hun relatie.
Als het gesprek negatief afloopt dan is dat gelijk duidelijk, maar als
het goed afloopt heeft je vriend zijn liefde terug, en je hebt toch het
beste voor met je vriend?

Een hartelijke groet, Hester
Groetjes Hester

Lieve Hester
16, 17 en 18 december 2011
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Zondag 18 December
X09 herenigd

X

Ja ja daar liep ik door het bos met mijn collega reporters komen
we X09 tegen, gister was dit meisje toch alleen? Na navraag leer ik
dat deze dames elkaar weer terug hebben gevonden, Verena was
gisteren ziek naar huis gegaan maar vandaag heel dapper weer terug
gekomen op kamp! Ook wilden ze nog melden dat ze dit jaar gaan
winnen, dat lukt ze normaal niet omdat ze zulke slechte leiding
hebben, ze leren niks van de leiding en krijgen helemaal geen uitleg
over hoe poolkamp werkt en gaat, wij van de poolbode vragen ons
af of deze dames soms scouting moe zijn dat ze dit over hun leiding
zeggen..

B09 en B05 kunnen posten niet vinden

B

B09 vinden dat ze wel heel vervelende posthouders hebben,
ze zijn steeds te laat en als ze er zijn zijn ze ook nog bijdehand...
op navraag van ons als reporters of ze ook wisten bij welke post
ze stonden konden ze ons vertellen dat ze bij post drie waren. Na
navraag aan de drie charmante posthoudsters kwamen wij er achter
dat ze bij post vier waren, met het gevolg dat ze weer terug konden
lopen naar post drie. wij vinden dat de jongens in het vervolg maar
iets minder zeker van hun zaak moeten zijn.
B05 vind de posten veel te moeilijk verder hebben ze niks te
melden wat heel belangrijk was, ik als reporter vond dit ook wel een
keer leuk: kort maar krachtig...

Vlot?

E

Na een uur bij de vlot post te hebben gezeten gaan de Razende
Reporters er weer vandoor. Waar zijn de E-hikers gebleven? Vlot
gaan ze in elk geval niet.

Zingen

E

Christer van de Armeristam, op dit kamp anwezig als Porta Potti
schoonmaakdienst, wil volgend jaar wel zingen op zaterdagavond
in de medewerkersbar. Kreeg de band er dit jaar een website voor
en vijf appel- en druivensap kaartjes, doet Christer het enkel voor
appelsap.

Lekker sociale media

U

Ik WhatsAppte dat ik op Facebook een krabbel had getweet.
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Communicerende blikken

E

Op post 2 hangt een stuk sisal in de boom, met aan beide
kanten een conservenblik. Er is net een groep van zes E-hikers langs
geweest, de andere zes worden verwacht. Posthouders Arnold en
Martijn (Tritonstam) leggen uit dat er een zelfbedachte boodschap
moet worden ingesproken in het ene blik en dat je die dan moet
opvangen in het andere. Het is een moeizame dag. De band in de
medewerkersbar was geweldig, alleen de zangeres had een schelle
stem en daarom doet het hoofd van Arnoud nog zeer. Het volgende
optreden van de band is aanstaande donderdag in de Rembrand in
Veendam.
Arnoud en Martijn hopen dat de Poolbode beter wordt dan het
Herfstblaadje van NHW. Dat stond bol van de spelvouten, was niet
in kleur en enige diepgang in de stukken miste.
De Tritonstam verzorgt Radio Poolkamp, op FM 101.0.
Afstemmen heeft helaas geen zin meer want de 25 MC is opgeblazen.
Volgend jaar gaan ze het weer proberen. Tot die tijd huurt Sky Radio
de frequentie van Radio Poolkamp.
Koppel E05 arriveert op de post. De dames hebben met z’n
vijfen in een 2.5 persoonstent gelegen en dat was warm. Nu dragen
ze sokken om hun handen, het zijn een soort van handschoenen.
Ze sturen een twitterbericht over de blikken met sisaltouw:
“apenstaartje Soenin Saroeki, vind jij dit ook zo leuk?” Na vijf keer
proberen is het bericht goed ontvangen.

Q-hike op Poolkamp

U

“Koppels Q04 en Q03 melden zich aan!” De Razende Reporters
krabben zichzelf eens achter de oren, zijn we hier wel op de goede
plek? Al snel wordt duidelijk wat er speelt. Posthouders Arnoud en
Martijn van de Tritonstam zijn Q-hikeleiding op NHW. Bij wijze van
promotie verplichten ze iedereen om de E van het koppelnummer af
te halen en er een Q voor te zetten. De hikers doen braaf wat er van
ze gevraagd wordt. De Q-hike is een creatieve hike. Dit jaar was het
thema ‘Kriminaal Polizei’
met Herr Tampert en zijn assistent Rudi. De traditionele
routetechnieken zul je er niet kunnen gebruiken. De routes bestaan
uit allerlei andere puzzels. Het niveau ligt hoog, op zaterdag raken
de meeste deelnemers vroeg of laat het pad kwijt.
Q03 en Q04 hebben een IKEA logboek vol persoonlijke
verhalen. Ze grijpen terug op gebroken benen in groep 8 en de
revalidatie daarvan.
Voor het hele verhaal kan contact worden opgenomen met de
Q-hikers.
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Woordzoeker

De te zoeken woorden:
gasbrander 			tentenkamp			kookgerei			uniform		
das				specerijen			crimineel			vloek
hiketas			CSI				tent				bospad
trappersbaan			kamperen			poolbode			lopen
hikers			post				logboek				snoep
kampliefde			boom				soep				twitter
scouting			route				occupy				koffie
bos 				wc				moord				hoed		ham
De overgebleven letters vormen een zin.

De regio Groningen organiseert:
Regioboerenkoolmaaltijd
voor leiding en stam van Groningse en
Drentse scoutinggroepen
Wanneer: zaterdag 21 januari 2012
Waar:
Dorpshuis Tonegido te Hellum
Wat:
Boerenkool eten, programma en
feesten natuurlijk!
Tijd:
18.30 uur zaal open
19.30 uur kok schept op
Kosten:
€ 5,- p.p.

Info: regioboerenkoolmaaltijd@scoutinggroningen.nl
Opgave voor 14 januari 2012 naar bovenstaand e-mailadres

De regio Groningen organiseert:
Regioboerenkoolmaaltijd
16, 17 en 18 december 2011

Zie ook: www.scoutinggroningen.nl
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Horrorscoop: Het jaar van Nijntje
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Waterman: Pas op dat je niet de vloek van het Zwarte Water
over je heen krijgt.
Maagd: Ga deze maand op zoek naar Alibaba en zijn veertig
maagden.
Stier: Geen rode kleding dragen, dit geeft gevaar voor je eigen
leven. Breid je rodeohobby wat uit.
Ram: Beheers je eens wat meer, anders ram je iedereen in elkaar.
Daar maak je geen vijanden mee.
Schorpioen: Niet zo hard schreeuwen, daar word je schor van
op Poolkamp. En stop ook met roken!
Tweelingen: Je moet meer je eigen hart volgen en niet maar
steeds je tweelingbroer of tweelingzus volgen.
Als je geen tweelingbroer of tweelingzus hebt, ga dan op zoek
naar hem of haar.
Weegschaal: Eet een gehaktballetje minder op Poolkamp, drink
light anders valt je gewicht boven de schaal van de weegschaal.
Vissen: Eet vaker een Hollandse Nieuwe en ga eens vaker vissen
(niet achter het net). Wedstrijdje pondje kibbeling vissen met
ravigatsiesaus.
Boogschutter: Gooi je leven even over een andere boog en focus
op het schot in de roos.
Leeuw: Wees niet zo’n grote ijdeltuit! Je moet je niet zo druk
maken om je manen, want die zien er toch niet uit.
Kreeft: Zit minder lang in de zon, je ziet al zo rood.
Steenbok: Gedraag je niet als een oude bok met een hart van
steen. De steentijd is voorbij.

35e poolkamp

WhatsApp van de Poolbode

U

Wat gebeurt er zoal in de WhatsAppgroep van de Poolbode? Een
kleine impressie.
In de voorbereiding naar het poolkampweekend toe:
Steven: Kan iemand mij het Voorblad mailen?
Marc Jan: Komt er aan.
Jan-Jaap: Jullie zijn echt goed bezig :)
Steven (stencilmeester): Niet dat ik hem ga printen!
Zaterdagmiddag:
Wolter: Ik heet Wolter en ik kan een dansje! (Red.: dames
die nog een goddelijke vent zoeken met losse heupen: Wolter is
beschikbaar.)
Zondagochtend:
Jan-Jaap: B is klaar. Welke hike moeten we nog meer
nemen?
Siemen: Doe maar iets leuks! ;)
Rogier: Hegeman. Wij gaan daar nu heen.
Rogier: Eten.
Rogier: Mmmmm, kroketten.
Jan-Jaap: Hoe gaan MJ enzo heen dan?
Rogier: Met brood.
Rogier: Twee.
Rogier: Met Jeroen. Meisje, hé, ben je doof? (Red.: beetje
monologisch verhaal, Rogier?)
Zondag lunchtijd:
Maartje (met telefoon van Hester): Gezellig zeg, beetje met
elkaar lullen via de lucht. Jeroen moet hier ook maar in meedoen,
wordt die wat minder lawaaiig.
Hester: Eetsmakelijk.
Rogier: Smaakt het allemaal? (Kan iemand dit ook
mondeling aan Sieger, Maartje en Jeroen vragen?)
Jan-Jaap: Ze zeggen dat het smaakt.
En dan kijken we op de klok, en in een oogwenk zitten we in de
auto: de deadline van de krant komt met rasse schreden dichterbij.

Boevenyell

B

Het koppel B04 heeft speciaal voor dit kamp een yell gemaakt
over hun hike:
De boeven stelen maar houden ook van een party!
Als er ergens een party is lopen de partyboefjes die nooit mis!
We pikken de party in dan hebben we het naar ons zin.
PS. Ze zijn bang voor vogels.
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Na een intensieve speurtocht door de A-hike is de moordenaar
van Annie eindelijk gevonden!
Slachtoffer: schoonmaakster Annie
Plaats van het delict: gevonden in de gang bij de A-hike
Moordwapen: soeplepel
Plaats van delict: keuken. Ze is vandaar versleept naar de gang
Moordenaar: BRAM alias Jacob
Motief: jaloezie!!

Dankwoord

GEZOCHT!

ellertshaar

U

Op zaterdag 17 december is Johan (C12) zijn jas verloren. De
kleur is zwart, hij heeft 2 mouwen en een gat er in. Maar dat gat zat
er al in toen hij hem had gekocht. Heb je deze jas gevonden? Geef
hem dan aan je hikeleiding of subkampleiding en zij zorgen ervoor
dat Johan hem weer terugkrijgt.

U

Poolkamp 2011 nadert zijn einde. Altijd veel te snel, want oh wat was het weer gezellig. Iedereen wordt heel hartelijk bedankt voor zijn/
haar bijdrage aan de gezellige sfeer.
Ook al is gezelligheid een essentieel ingrediënt voor een succesvol Poolkamp, toch is dat niet het enige dat nodig is voor een geslaagd
weekend. De hikeleidings zijn hard bezig geweest in de weken voorafgaand aan dit weekend: routes zijn uitgestippeld, posten zijn voorbereid
en nog veel meer. Zij worden bedankt voor het voortouw dat zij genomen hebben. De deelnemers hebben genoten. Ook posthouders en
subkampleiding hebben een belangrijk steentje bijgedragen: hartelijk dank allemaal!
De hikers zal het niet ontgaan zijn: de creatieve trappersbanen die bij de verschillende posten waren opgebouwd, waren dit jaar weer van
zeer hoge kwaliteit. De werkploeg is hier verantwoordelijk voor en heeft zich daarom zeer goed ingezet. Hartelijk dank!
Zonder eten en drinken geen Poolkamp. Daarom wordt de horeca-afdeling (de chefkoks en het barpersoneel) bedankt voor het vullen
van onze magen. Echt dorst en honger hebben we niet hoeven lijden. Hulde!
Een belangrijk onderdeel is de kampstaf, ofwel het C-team. Zonder hun tomeloze inzet geen Poolkamp. Bedankt en hopelijk organiseren
jullie volgend jaar weer een Poolkamp! Dit jaar werd het C-team voor het eerst in de geschiedenis bijgestaan door de zogenaamde Tenten Cie.
De naam suggereert dat zij verantwoordelijk waren voor alle tenten, maar hun taken omvatten veel meer. Voor alle hand- en spandiensten
konden zij opgetrommeld worden om “problemen” op te lossen (alhoewel zij altijd zeggen: problemen bestaan niet). Bedankt!
Last but not least: de Krant wil de Krant ontzettend veel bedanken. Met name Steven Bonder: heel erg bedankt voor de geweldige
coördinatie. Je bent vrijdag spontaan opgestaan als coö ad interim en binnen een dag uitgegroeid tot de grote baas van het redactieteam.
Steven, ontzettend bedankt en we zien je graag volgend jaar weer terug als “de grote baas”. De krant is weer zeer mooi geworden. Met de
Poolbode in de hand kunnen alle deelnemers en medewerkers thuis nog lekker nagenieten van het Poolkamp.
ALLE DEELNEMERS EN MEDEWERKERS HARTELIJK BEDANKT EN TOT VOLGEND JAAR: POOLKAMP 2012!

16, 17 en 18 december 2011
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