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Een woord vooraf
U

Van het C-team

36e poolkamp
Colofon
De

Poolbode

een

gezamenlijke

in de strijd tegen de Wile E. Coyote. Deze
club vrijwilligers vindt het leuk om alle
deelnemers,

Als stukjesschrijver van het C-team zal ik eerlijk erkennen dat ik ieder jaar bij het

is

uitgave van de reporters die verenigd zijn

posthouders,

subkampleiding,

kookstaf,

hike-leiding,
opbouwers,

oneindig goed geordende archief van deze krant weer het stukje van het jaar ervoor opvraag.

algehele coördinatoren, barmannen en –

Ik denk dan daaruit weer enige inspiratie op te kunnen doen. Dat blijkt keer op keer een

vrouwen en alle andere mensen die op de

grove misrekening van de inspiratie die toch weer boven komt drijven onder invloed van de

een of andere manier bij het Poolkamp

inspirerende werking van een nieuwe hausse aan poolkampers. Het nieuwe stukje lijkt in

betrokken zijn te informeren over de

niets op dat van vorig jaar. Wel biedt het mooi de mogelijkheid om eens te kijken wat toen de

belangrijkste gebeurtenissen tijdens het

gemoederen bezighield. In het voorwoord van 2011 was dat vooral de locatie, destijds mede

kamp.

gevoed door het feit dat wij tamelijk laat de kampeerboerderij hadden weten vast te leggen.

Redactie

Wat is dan in 2012 de kampeerboerderij? De Hullen in Roden! Dat het voorwoord van
het 36e poolkamp getypt zou worden op deze locatie, mag gerust een kleine verrassing
genoemd worden. Verzuchtten wij van het C-team vorig jaar nog dat Ellertshaar, Appelscha
en Schiermonnikoog de laatste plaatsen waren waar we nog met een groep van deze omvang
terecht konden, inclusief emotionele oproep voor tips voor alternatieven, zijn we er in 2012
toch in geslaagd weer een nieuwe locatie te vinden.
Nou ja, nieuwe? Voor vrijwel alle huidige poolkampdeelnemers is dat inderdaad waar.
Toch zijn we hier al eerder geweest in een tijd dat het poolkamp nog niet zo groot was. De

Siemen Boelkens
Speedy Gonzales
Jan Jaap de Boer
Pepe le Pew
Marc Jan Bonder
Yosemite Sam
Steven Bonder

laatste keer dat De Hullen in Roden de basis van het poolkamp vormden was op het 16e

Sylvester

poolkamp in 1992. Een ander historisch feit dat niet onvermeld mag blijven is dat Micha van

Mervyn Hofmann

de keuken, zich liet ontvallen dat hij zijn eerste poolkamp hier beleefde. Wanneer dit precies

Marvin the Martian
Rogier Falkena

was, weten wij niet.
De Hullen wijkt in vier opzichten af van de andere recentelijk door ons gebruikte
kampeerboerderijen af. Het grootste verschil (1) is dat deze locatie, ondanks zijn behoorlijke
capaciteit, niet de mogelijkheid biedt om ook aan de posthouders onderdak te bieden. Deze

Bugs Bunny
Suzanne Keuter
Honey Bunny

voor het poolkamp zeer belangrijke groep is weer ouderwets op de tent aangewezen. Nu

Maartje Molema

waren er ieder jaar altijd al een paar bikkels die hieraan de voorkeur gaven, maar nu was er

Granny

dus simpelweg geen andere optie. Het was voor de organisatie wel even spannend of dit niet

Jeroen Oostinga

al te temperend zou werken op de aanmeldingscijfers. Dit viel gelukkig mee. Daarnaast (2)
is er geen parkeerterrein direct naast de kampeerboerderij. Gezien de beschikbaarheid van
enkele ruime parkeerterreinen op enkele honderden meters, mag dit echter niet als een al te

Elmer Fudd
Chris Ronde
Porky Pig

groot probleem worden beschouwd. Het C-team erkent wel dat hier in de toekomst betere

Tim Super

communicatie en regulering plaats zal moeten vinden. In het kader daarvan doen we bij deze

		 Tazmanian Devil

ook een oproep: Is er een posthoudersgroepje dat er iets in ziet volgend jaar als P-team op te

Hester Westra

treden? Wij zoeken een team van minimaal vier mensen dat volgend jaar zin heeft om niet

Tweety Pie

als posthouder, maar als parkeerwacht op Poolkamp te gaan. Richt je voor sollicitatie aan
het C-team. Ten derde (3) is van belang dat we dit jaar dicht op een woonwijk zitten, waar
de meeste van de nadere locaties in ‘the middle of nowhere’ liggen. Het vierde (4) verschil
hangt hiermee een beetje samen. In de omgeving van de Hullen zijn geen uitgestrekte bossen
te vinden. Volgens poolkampcorifee Henk de Haan is dit één van de redenen geweest dat de
locatie wat uit beeld is geraakt. Wij denken als C-team dat De Hullen een locatie is waar we
enorm blij mee moeten zijn en waar we in de toekomst nog graag vaker willen staan.
Fennechien Schuil (Fennie) heeft, naast haar drukke werkzaamheden als leiding van
de B-hike, tijd gevonden om haar talenten voor het poolkamp in te zetten voor een heus
officieel poolkamplogo. Het logo wordt al gebruikt in het draaiboek, op de T-shirts en
in de wegwijsborden, maar moet meer en meer doorgevoerd worden in de verschillende
poolkampparafernalia. Dankjewel Fennie!; opdat we dit logo nog vele jaren als sterk merk
mogen neerzetten!
Het C-Team
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Oplage

De Poolbode verschijnt in een oplage
van 250 stuks.
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lopers, leiders & werkvolk
A-hike
Hikeleiding

Posthouders
Arnout Drost
Tom van Vliet
Scouting Emmen

Yvonne Suiveer

Milou Wessel

Ank Doorlag

Sharon Wessel

Fraeylema Slochteren

Harold Hermes
Drostengroep Coevorden

A01 Gijs van de Gruiter
Lukas Kroon
Mensinghe Roden

Scouting Emmen
Chantal Bloem

A02 Marijn Mollee
Scouting Hoogeveen

Floor Bronkhorst

X05 Willemijn Drenth
Fieke Meeuwissen
St.George Assen

Eline Grobbink

Bram Vaandrig

Scouting Emmen

Edwin Kooistra
De Jutters Groningen

A04 Nikki Postma

X07 Gwen van der Schaaf
Sinne van der Schaaf
Drostengroep Coevorden

Finn Vosjan

Patrick Zijlstra

Trappers Hoogezand

Jaap Van wijngaarden
Woudlopers Borger

A05 Suzanne Nienhuis

Trappers Hoogezand

Robert Schilder
Fraeylema Slochteren

A03 Suzanne Kloosterhuis

Emma Kloosterhuis

X04 Endri Offens

Marcel van der Werf
Martinistam

Maud Bischoff

Radjin Feddema

Kyra Homan
De Jutters Groningen

Lucas Taams

X03 Stefan Grobbink

X08 Kaylee Landhuis
Noa Doornbos
Drostengroep Coevorden

Subkampleiding
Gerda Doorlag

X09 Annebeth Ars

Inge Blokzijl

Ponnia Ferwerda

Fraeylema Slochteren

Burmania Leeuwarden

A06 Tim de Vries
Harm Jan Dusseljee
Lieuwe Stuij
Mensinghe Roden
A07 Merel Teeuw

X-hike
Hikeleiding

X10 Jorgen Ars
Lars Veenstra
Burmania Leeuwarden
Posthouders

Joni Baarda

Geert Schoemakers

Nienke Pol

Zwervers Groningen

Jeroen Zijlstra

Martinistam

Jeroen Lamberts

Nienke Zeedijk

Drostengroep Coevorden

De Jutters Groningen

A08 Ghislaine Landhuis
Jolien Bakker
Drostengroep Coevorden

X01 Tobias Hendriksen

Lennard de Vries

Marten Smid

Lisa van Vliet

Mensinghe Roden

Bryon Jorna
Scouting Emmen

X02 Beau Valentijn
Jauke Reinders

Joost Behrendt

Mensinghe Rode

Jasper Heslinga
Annemieke Lowijs
De Jutters Groningen
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B04 Lars de Jong

36e poolkamp
C01 Cas van de Gruiter

Bonnie Huizenga

Stijn Ferringa

Jarno Dijk

Marjolein van Soelen

Scouting Emmen

Arjan van Unen

De Jutters Groningen

Mensinghe Roden
B05 Anna Somsen

Renske Groeneveld

Astrid Bieger

Katja Hesp

Zwervers Groningen

C02 Wessel Mulder
Koen Stuij
Mensinghe Roden

Zwervers Groningen
Posthouders

C03 Rosemarie Kloosterhuis

Niels Ruiter

Erik Dieters

Elisa Water

Wina Arendsen

Joan Zaan

Wilbert Dijkstra

Fivel Delfzijl

Eva Botermans

Trappers Hoogezand

Ben Wieringa

Scouting Emmen

Chauken Groningen
Subkampleiding

C04 Harben van Straaten

Rijk Korenhof

Richard Smink

Johan Soek

Agnes Korenhof

Maarten Nijboer

Mensinghe Roden

Liset Sewuster

Boer Henk

Drostengroep Coevorden

Esdoorn Leeuwarden

C05 Niels van de Pol
Rick Boekelo

Janneke Metselaar

Trappers Hoogezand

B-hike

Scouting Hoogeveen
Een van de twee zijn van een andere

De Jutters Groningen

Hikeleiding

groep

Mathijs Miedema

Kim Oosterveen
C06 Maaike de Vries

Vinchem Winsum

Fennechien Schuil
Trappers Hoogezand

Marjolein Luiken

Andre Boelens

Edwin Wietzes

KDS Groningen

Thomas Vedder

Jeroen Katerberg

Ronald Ebbinge

Scouting Emmen

B01 Renz Mulder

De Trekvogels Paterswolde
C08 Wenda Drenth

Marcel Speelman
Mensinghe Roden
B02 Damian Naafs

Christiaan Water

Machteld Meeuwissen

Chantal de Vries

St.George Assen

Trappers Hoogezand
C09 Gertjan Tooren

Scouting Stadskanaal
Kasper Alstein
De Voerman Groningen

C07 Derk Fischer

Subkampleiding
Masja Heijne

Boris Bouman
St.Vitus Winschoten

De Voerman Groningen
B03 Verena van Loon
Dyonne Koopmans

Wolters Meems
Tecumseh Haren

Scouting Emmen

C10 Emma van der Lichte
Eva mooi
St.Vitus Winschoten

C-hike
Hikeleiding

Posthouders
Niels Rotteveel
Alwin Warringa
Ger de Haan

Bob Tjaarda

Marten Korenhof

Elzo de Groot

Scouting Emmen

Gerjan Arends
Mensinghe Roden
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D02 Eva Bakker

Ditte Verhagen

Sophie Shönfeld

Pandora van der Woude

Wouter Jansen

Elise Schönfeld

Mensinghe Roden

Marcel Pilage

Renske Van der Meulen

Robert Beerta

Yekkostam Coevorden

Look-Wide Haren

Woudlopers Borger

Robbert Van Gool
Jan-Willem Beck

Bram Schmidt

Valerie Vermeire

Bernhard Bakker

Tecumseh Haren

Ginette de Haan

Zwervers Groningen

Kirsten Emmelkamp
D03 Lotte Bakker

Fraeylema Slochteren

Wouter Slaman

Natasja Schaafsma

Wouter Tiddens

Martin Childs

Martijn Kors

Pjotr Kooijmans

Martijn Bentum

Fivel Delfzijl

Arnold Panman

Mensinghe Roden

Triton Stam Wildervank

Marjan Elderman-Feenstra
Gooitske Boom

D04 Dian Roorda

Nienke Kruidhof

Karin Moedt

Ties van Houten

Brechtje Haarman

Fraeylema Slochteren

Andrea Kroon

Suzan Super
Fivel Delfzijl

Lisanne Van Es
Posthouders
Martijn Werkhoven

Roelof ter Veld

Arjan Zuidema

David Westerhoff

Vinchem Winsum

Mensinghe Roden

Vivian Bruins
Mensinghe Roden
Sunkampleiding
Patrick Loonstra

Tom Wilting

Derco Sportel

Olbrand de Vries

Yekkostam Coevorden

Hein Tukker

Torben van der Boon

Fred Geugies

Vinchem Winsum

Mensinghe Roden

Drostengroep Coevorden

Subkampleiding

Erik van der Veen

Jorim van der Boon

Mark Meertens

Bob van Oorschot

Thriantastam Assen

Mensinghe Roden

D-hike
Hikeleiding
Els Ramm
Judith Blokzijl
Kitty van der Steege
Fraeylema Slochteren
D01 Stijn Teuben
Jilt Heerink
Simon de Vries
Jasper Wortelboer
Dirk Matthijs Meijberg
Beyloo ter Horst Beilen
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Mark Toxepeus

Ger Folkersma

Fivel Delfzijl

Jan Erik Zuur
Jesse Slim

Hikeleiding
Arnoud van Duren
Marco Buntjer
Fivel Delfzijl

36e poolkamp

Job Schepers

Barpersoneel

Jorden Jonker
Hans Groenhof
Hendrik Knol
Karst Jan Veenstra

E01 Anne Kruit

Robbin de Zeeuw

Lieke te Winkel

Soumia Zarrouki

Mensinghe Roden

Luuk Stelder

Milou Dost

Jurrien de Jager

Marleen Wolt

Guy de Fontgalland Ter Apel

Thriantastam Assen

Marten Teule

Joost Watering

Martine Lesterhuis

Vincent Velthuizen

Nicola Fikkers

AVD Assen

Sanne Weijer

E02 Marco Weijer
Martijn Harkema
Scouting Veendam
E03 Xander de Zoete
Jarno Uilders
Scouting Emmen
E05 Martijn Berg

Willem Hofstede

Chefkoks
Jorn van Diepen

Julian Huitema

Saskia van Diepen

Trappers Hoogezand

Hilco Venema

Willemien Fikkers
Willemijn Ploeger
Fraeylema Slochteren

C-team

Chauken Groningen
Posthouders

Mischa Bosman

Lenie Winters

Joep de Boer

Jeanet Spithorst

Eloise Suiveer

Jaspar Moulijn

Paulina van Bostelen

Fivel Delfzijl

Stefan Sjouw

Fraeylema Slochteren

Johan Hettinga

Thriantastam Assen

Judith Doorn

Mans Schepers

Thriantastam Assen

Fraeylema Slochteren

Geuko Elderman
Leon van Vliet
Fivel Delfzijl
Nils Meijer

Krant

Wilco Berendsen

Rutger Oosterveld

Scouting Stadskanaal

Dirk Hundt

Rogier Falkena

Martijn de Boer

Jeroen Oostinga

Andre Hundt

Christer Oosterveld

Suzanne Keuter

Arjan Kruidhof

Jeroen Kuizenga

Jan Jaap de Boer

Fivel Delfzijl

Fivel Delfzijl

Steven Bonder

Bas de Haan
Sieger van der Meer
Johan Pops

Werkploeg

Marc Jan Bonder
Hester Westra
Siemen Boelkens
Maartje Molema

Wouter Senneker

Luurt Glas

Chauken Groningen

Chauken Groningen

Annelien Fikkers

Mervyn Hoofdmann

Auke Veninga

Chris Ronde

Sunkampleiding
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Kachel Cie

Bram Timmer

Tim Super

Hans Ronde

Demian Oudman

Fivel Delfzijl

Thomas Tammeling

Florentine Oenema
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Vrijdag 21 December
De opening

U

Op deze 21ste december, de kortste en donkerste dag van het jaar, zijn er exact
100 deelnemers bij elkaar gekomen om er een spectaculair en geweldig 36ste
poolkamp van te maken. Na een kleine vertraging, doordat de meeste deelnemers
liever warm binnen stonden dan buiten bij de opening in de kou, kon de opening
dan toch om 19:50 beginnen en ging het helemaal los, te beginnen met de X-hike.
Op het podium verscheen een tweetal schavuiten dat kwam opscheppen over het
feit dat zij superheld X gevangen hadden genomen! Hun dreigement was duidelijk,:
“Jullie hebben dit weekend om hem te bevrijden of je krijgt hem niet meer terug.”
Een beangstigende oproep voor alle aspirant superhelden van de X-hike om in actie
te komen.
Nadat de boeven het hazenpad hadden gekozen was het de beurt voor de

C

Beter kunnen tellen
dan de Mayas

A-hikeleiding om hun verhaal te vertellen. Deze zijn namelijk op zoek, op zoek naar

Rick en Niels geloven niet dat de

deelnemers met DE poolfactor. Ik zie u denken, “Weer een talentenshow?!” Maar dit

maya kalender waar is. Ze denken dat pas

is niet zomaar een talentenshow, bij de A-hike wordt niet gezocht naar deelnemers

volgende week de wereld vergaat en zijn

die goed kunnen zingen of dansen. Er wordt verwacht van de deelnemers dat zij

daarom niet bang vanavond in hun tent!

geen koukleumers zijn, grote afstanden onder ijzingwekkende omstandigheden
kunnen afleggen, over een bovengemiddeld doorzettingsvermogen beschikken en
nog talloze, niet nader te noemen, scoutingvaardigheden onder de duim hebben.
Oftewel ze moeten over de poolfactor beschikken.
Na deze presentatie is het tijd voor een wat serieuzer onderwerp dat de hele
wereld in zijn greep houd. We hebben het natuurlijk over de lugubere voorspelling
van de Maya’s. De deelnemers van de C-hike gaan dit weekend op een reis door
Mexico om dit illustere volk te vinden en hun voorspelling aan de tand te voelen. Na
een paar woorden van hun reisleiders was het tijd voor de C-Hikers om zich klaar te
maken aangezien zij de vrijdagavond direct al met hun zoektocht beginnen.
Bij de B-hike is het allemaal niet zo gecompliceerd, boer André is gewoon op
zoek naar een goede opvolger voor zijn boerderij. De B-hikers zullen dit weekend
dan ook simpelweg moeten laten zien dat zij echte boeren zijn. Koeien melken, hooi
steken, eieren rapen en trekker broez’n, het is allemaal niet zo moeilijk.
Door naar de E-hike waar het motto is: “All you need is love.” Onder leiding
van twee zelfbenoemde löve doktoren, gaan de lopers op zoek naar hun soul mate.

E

Te laat van start

De doktoren zijn er dan ook van overtuigd dat aan het einde van het weekend elke

Anne, Soumia en Milou, moeten

deelnemer van de E-hike een partner heeft. De redactie is echter van mening dat

zich tijdens de opening nog aanmelden en

een handvol rode glitters nog geen doktor maakt en wij zijn dan ook benieuwd hoe

beginnen al met een achterstand. Soumia

succesvol de methode van deze twee mannen is.

is ook erg bang dat haar naam niet goed in

Tot slot was het woord aan de hikeleiding van de D-hike. Deze hike gooit het dit
jaar over een andere boeg, namelijk door dit jaar zonder thema te beginnen en dit
on-the-go door de deelnemers te laten bedenken. Met als doel het bedenken van het
gaafste thema ooit, we zijn benieuwd!

de krant komt.

Dr. Love

Uiteindelijk hebben we weer veel leuke en originele thema’s voorgeschoteld
gekregen en we hopen dat alle deelnemers net zo enthousiast zijn geworden door
deze opening als wij, we hebben er zin in!
De Redactie
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Thema impressie van de redactie
A

A-Hike: De Poolfactor

B

B-Hike: Op de boerderie

Wie van alle Poolhikers heeft de ultieme “Poolfactor”

Boerderie of Kampeerboerderie, dat is de vraag! Voor de

waarnaar het C-Team al 35 jaar op zoek is? Geen idee, althans de

B-hikers is het geen vraag: “Boerderie, niet in de boerderie, maar

Poolbodereporters weten niet wat de Poolfactor überhaupt zou

op de boerderie”. Uit de luidsprekers galmt het nummer van Peter

kunnen zijn. Nou ja, dat is niet helemaal waar, want je kunt alleen

Koelewijn: “Kom van dat dak af, waarschuw niet meer, nee-nee-nee-

Poolbodecrew worden als je “het” in je hebt (red.: laten we “het” de

nee-neeee, kom van dat dak af, waarschuw voor de laatste keer!”

Poolfactor noemen). Lord Baden Powell dacht “het” ook te hebben

Alle B(oerderie)-hikers staan met z’n allen op de nok van het dak

en richtte in 1907 “het”op wat we nu scouting noemen. Hij had het

schreeuwend mee te zingen. De Kampeerboerderiebeheerder is er

inzicht dat je geen Lord hoeft te zijn om de Poolfactor te bezitten.

niet blij mee. Z’n gezicht loopt felrood aan en begint z’n geduld te

Sterker nog: hij wist dat het vooral die nuchtere noorderlingen in de

verliezen. Zo hard als hij kan schreeuwt hij dwingend: “Wat doen

Lage Landen waren die de Poolfactor in zag hadden. Toch duurde

jullie op de boerderie, kom direct er vanaf!” De Boerderiehikers zijn

het tot 1977. Toen hadden deze noordelingen pas door dat zij die

oostindisch doof en zingen vrolijk door. Ze zitten helemaal in het

opperscouts waren met “het”: de Poolfactor.

thema “op de boerderie” en het liefst het hele weekend.

X-Hike: Superhelden

X

C

C-Hike: Op de boerderie

Wie is toch die jongen met die jas met een grote “X”? Hij

“Maya-maya Maja de Bij, wie kent haar niet, wie kent haar niet!”

verscheen tijdens de opening, vloog een rondje om alle X-hikers

Zo klonk de openingstune van een oude kindertekenfilmserie. Maya

en schreeuwde vervolgens luidkeels: “X-mannen, het is vandaag 21

de Bij is een onschuldig bijenmeisje die vele avonturen beleefde

december 2012, de laatste dag van de Mayakalender, de eerste dag

met haar bijenvriendjes en –vriendinnetjes in de groene weiden

des onheils waarna de wereld ten onder zal gaan”. Een grote stilte valt

van Roden. De bijtjes en de bloemetjes, dat vonden kinderen en

onder de ouders van de X-mannen, terwijl de ogen van de X-mannen

hun ouders erg leuk om naar te kijken. Maar anno 2012 worden de

krachtig beginnen te schitteren. De jongen met de “X”op zijn rug

avonturen van Maya de Bij anders uitgelegd. Alsof Maya de Bij op 21

vervolgt zijn verhaal: “Wij X-mannen moeten de wereld redden van

december 2012, op het moment dat de Mayakalender afloopt, niet

deze ondergang. We hebben geen minuut te verliezen. Volg mij”.

alleen haar fantasiewereld, maar ook het verhaal van onze werkelijke

Hij spreidde zijn armen en vormde met zijn X-jas grote vleugels. In

wereld “uit” zal prikken. Over en uit, dat is wat sommige mensen

een fractie van een seconde vloog hij met de geluidssnelheid weg.

verwachten op 21 december 2012. Maya de Bij zou worden ontvoerd

Er volgde een harde klap. De X-mannen reageerden direct. Zonder

door UFO’s en meegenomen worden naar Mars (red.: is dit het Mars

enige twijfel vormden ook zij met hun jassen grote vleugels en vlogen

One Project?). Alleen de C-hikers kunnen Maya de Bij redden van

met dezelfde snelheid achter hun leider aan. De ouders bleven stil

een ontvoering uit de weilanden van Roden.

van verbazing achter in Roden. Ze hadden het volste vertrouwen in
hun kinderen. Hun kinderen zouden de geschiedenisboeken in gaan
als de Superhelden!

D

D-Hike: Doe maar wat

E

E-Hike: All you need is love

All you need is love? Maar dat past niet de rugzak, denken vele
E-hikers. De rugzak is gevuld met een tent, slaapzak, kookbrandertje
met pannetje, eten en drinken, daar past niets meer bij, ook geen

Wat? Doe maar wat! D-hike moderne stijl, want anders wil “de

“love”. Dit mag dan wel het thema zijn, maar de rugzak is al vol

jeugd van tegenwoordig” geen D-hike meer lopen. Niemand die

genoeg. Je hoort ze denken. De hikeleiding hoor je nog luider

hun een thema zal opleggen. Nee, zij bepalen zelf wat ze doen. Ze

denken: “Moeten we die hikers nou alles uitleggen? Het zijn de

willen doen waar ze zin in hebben. Realiseer je wel dat dit vooral

oudste hikers, bijna uitgepuberd en nog steeds weten ze niet wat

niet datgene dat anderen zouden willen dat ze doen. Tegendraads,

“love” is? Dit thema is een schot in de roos, een thema waarvan de

rebels, dat is wat de puberende D-hikers willen. Daarvan is de D(oe

E-hikers nog veel kunnen leren.” Wat is een leven zonder “love”?

maar wat)-hikeleiding zich terdege bewust. Zo slim als de leiding is,

Wat is een hike zonder “love”? Dat is wat de E-hikers dit weekend

bedachten ze het thema “Doe maar wat”, daarbij de D-hikers in de

zullen leren. Juist tijdens koude Poolkampdagen is de warmte de

waan laten dat ze geen thema hebben. Hulde voor de hikeleiding van

ander zo belangrijk! Laat je rugzak maar thuis, want “all you need

puberende Poolhikertjes.

is love!”
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Woordzoeker
Zoek de onderstaande woorden.
de overgebleven letters vormen een zin.
ADORER			
C-TEAM
DAS
DE MAYAS
DOE MAAR WAT
ETTER				
ROUTES
IJS
KAMPEERBOERDERIJ		
KAMPVOEDSEL			
KOPPEL
KOUD
LOVE			
PEGELMEESTER
POOLBODE
PRET
POOLFACTOR
POOLKAMP
POST
TREKHUT
POSTHOUDER
SUPERHELDEN
PROOST
ROLADE

		

TRACTOR

Zaterdag 22 December
Hester en de Sopranos
Zaterdag 22 december 2012: “the day after”. Geen UFO gezien, dus de wereld kan door blijven draaien zonder een Mayakalender. Nu
maar snel op zoek naar een kalender uit een andere cultuur. Een kalender die ook spoedig zal aflopen, maar niet te spoedig, want de UFO’s
moeten wel voldoende tijd hebben om zich voor te bereiden op een dergelijke dag. Hester van de Poolbodecrew (aka Tweetie) had zaterdag
de 22e aangegrepen om een mooi lied te componeren op haar telefoon, met de titel: “This is the day”. Hester is een echte sopraanzangeres
die zo hoog kan zingen, zodat niemand haar meer kan horen. Prachtig vindt iedereen dit. Niemand kent een ander die 15 octaven boven
de G-sleutel kan zingen. Twitterende Tweetie is de enige sopraan die dit kan. Ze staat in Europa bekend als Tweetie de Ultrasoprano. En
niemand minder dan haar zal vanavond “This is the day” voordragen in het zeventiende eeuwse operagebouw van Valthermond, vlakbij
Musselkanaal (bekend van de Musselwijn). Tweetie de Ultrasoprano zal in de voetsporen treden van Ria Valk die een halve eeuw geleden ook
in het Operagebouw stond te zingen: “Dans de bambamboo”. Met dit optreden is Ria Valk in 1959 doorgebroken, en hetzelfde zal vanavond
gebeuren met Tweetie de Ultrasoprano.

21, 22 en 23 december 2012
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Koe als pak ezel

C

Het quintet Jasper, Stijn, Simon, Dirk en Jilt van

Wij kwamen koppel C10 & C4 tegen bij een hek van een weiland

scoutinggroep Beyloo ter Horst doen dit jaar mee aan de D-hike. Ze

vol met ‘Schotse hooglanders’. Dit zijn van die grote bruine koeien

hebben vandaag even uitgerust voor de poorten van een gevangenis.

met lange horens. Eén van deze koeien wilden ze gaan vangen en

Simon moest helaas afhaken, omdat de griep hem zwaar getroffen

gaan gebruiken als pakezel, een zo genaamde pakkoe. Helaas

heeft. Gastvrij als de jongens zijn, hebben ze een kopje thee gezet

luisteren deze koeien zeer slecht en staakten ze het plan om een koe

voor de vader die Simon kwam ophalen en zelf hebben ze ook

te gebruiken snel. Ook denken wij dat ze het weiland niet in durfden,

meteen wat gedronken. Het kamp is voor de jongens met nogal

want die horens kunnen erg veel pijn doen! Ze hebben het hele kamp

wat tegenslag begonnen. Zo is Jasper op de vrijdagavond zijn tent

al pech, C4 heeft die avond ervoor al tien km omgelopen wat de

verloren en Dirk is vanochtend zijn portemonnee kwijtgeraakt. Ook

schuld is van posthouders, zeggen ze. En C10 heeft maar een halve

hebben de jongens de eerste post vanochtend overgeslagen en zijn ze

kaart omdat ze die andere helft zijn verloren, daarom moeten ze bij

van de route afgeraakt onderweg naar de tweede post.

C4 Blijven.

C

Warme chocolademelk

C12 is voor het eerst niet verkeerd gelopen. Hier waren ze heel
trots op en toen wij vroegen hoe dit voelde bleek dit het gevoel te zijn
van warme chocolademelk met slagroom!
Ook konden ze ons vertellen dat er wel groepen waren die wel
tien km waren omgelopen!

A

Reddende razende reporters

Koppel A08, oftewel Ghisliane en Jolien van de Drostengroep
uit Coevorden, waren hopeloos verdwaald. Tijdens een van de vele
speurtochten van de razende reporters kwamen wij het koppeltje
toevallig tegen. Wij vonden het al apart een koppel van de A-hike
tegen te komen terwijl wij opzoek waren naar C- en X- hikers.
Uiteindelijk bleken ze zo’n anderhalf kilometer van de route te zijn
gedwaald, dit omdat ze een ingewikkeld oleaat moesten gebruiken.
Het koppel was radeloos en wist niet meer wat ze moesten doen.
Gelukkig waren wij zo aardig om voor hun de hikeleiding van de
de meiden af te zetten bij hun 2e post, waar ze lekker pannekoeken

!?

gingen bakken en eten, zo konden ze de tocht vervolgen. Wij hopen

-

A-hike te bellen. En die stonden even later met de auto klaar om

dat ze vanaf post 2 wel op de route konden blijven!

Wist je datjes
C03 werd door hun eigen leiding de verkeerde kant op
gestuurd

-

Daardoor stonden ze één km van het startpunt.

-

C03 in een plas water wakker werden.

-

De E-hikedeelnemers niet door lopen.

-

Sommige posthouders scheppen graag op over hun cabrio

-

En ze ook nog in een caravan slapen voor iemand deur.

D

Slapen tussen de koeien

De deelnemers aan de D-hike hebben vannacht op een wel heel
merkwaardige plaats de nacht doorgebracht. Ze hebben namelijk
met zijn allen in een stal geslapen tussen de koeien. De koeien
schijnen nogal lawaaierig te zijn geweest, maar gelukkig kon een van
de jongens met koeien praten. Nadat hij ze stevig heeft toegesproken
zijn de koeien de rest van de nacht namelijk stilgebleven.

10
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Koplopers

D

Lieve Hester (1)

Ook de Fivelgroep was weer vertegenwoordigd bij de D-hike.

Ik heb al een tijdje een vriendje, echter ben ik op dit kamp een

De groep van Lotte, Natasja, Martin en Pjotr had in het begin

jongen tegen gekomen die eigenlijk samen te vatten is als één groot

van de hike al een aardige voorsprong opgebouwd op de andere

spektakel. Ik probeer een beetje hard-to-get spelen om hem toch wat

groepjes. Als echte scouts hadden ze namelijk andere groepjes in de

bij mij uit de buurt te houden. Ook helpt het niet mee dat hij ook met

war gebracht door ze de verkeerde kant op te sturen. Omdat ze toch

mijn troppelgenoten flirt. Wat moet ik doen, moet ik voor hem gaan

zo’n voorsprong hadden, was er wel even tijd om de laatste nieuwtjes

of niet? Help mij?!

met de Poolbode te delen. De sfeer zat er bij deze groep goed in en
ze waren druk bezig een heuze poolkampsong te schrijven. Helaas

XXX,

kunnen we de tekst in deze krant nog niet plaatsen, omdat deze nog

Een verward meisje

niet af is, maar wie weet krijgen we hem nog te horen tijdens de
sluiting.

C

Vrouwen hoeven niet te koken

D

Haastige spoed is zelden goed

De Fraeylemadames Dian en Karin zijn dit jaar van de partij
bij de D-hike. Karin heeft dit jaar een vliegende start gemaakt door

Koppel C07 en troppel C03 Liepen gezellig samen door de

in een regenplas te vallen. Tot overmaat van ramp schijnt ze daarna

straten van Lieveren. Wat ons meteen opviel was dat de dames van

ook nog flauwgevallen te zijn. Gelukkig is alles goed afgelopen en

het troppel, graag ijs eten van de bomen die ze tegenkomen. Toen

is zij goed verzorgd door Dirk van scoutinggroep Beyloo ter Horst.

ze ons vertelde dat ze honger hadden begrepen we dit beter, maar

Wij hebben vernomen dat tussen de twee inmiddels iets moois is

toch gek om dan díe keus te maken als je tegenover de snackbar

opgebloeid.

staat, maar dit is natuurlijk wel goedkoper! Uiteraard is dit logisch

Post uit het veld

als je nagaat dat de dames gisteravond niks hadden gegeten. Zij
zijn namelijk van mening dat vrouwen niet hoeven te koken, daar
hebben zij namelijk een werkster voor. Echter zijn ze deze vergeten

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat bij de B-hike best wel
luie deelnemers meedoen. Zo bleken bijna alle tenten lek te zijn,

in te pakken.

waarschijnlijk omdat iedereen niet de energie had om zijn tent goed
op te zetten. Tevens heeft iedere loper de noodbrief open gemaakt,
niet omdat ze de route niet meer snapten, maar omdat het te veel
moeite kostte om de route te lezen.

X

Nachtlopers

Koppel X03 heeft het voor elkaar gekrijgen op de zaterdag
goed te lopen, maar dit lukte ze niet op de vrijdagavond. Hierdoor
kwamen zij dan ook pas om half 12 op het overnachtingsterrein aan.
Ondanks dit mochten ze wel als eerste vertrekken op de zaterdag.
Wel vinden ze (natuurlijk) het Poolkamp geweldig, maar blijkt het ’s
nachts wel koud te zijn in de tent. Maar uiteraard gaat ook dit team
voor de overwinning.

D

Lekke band ...

Post uit het veld

De groep van Eva, Bram, Sophie, Robbert, Elise, Renske

De laatste post van de D-hike stond op de plaats waar het meisje

en Marleen van Look-Wide en Tecumseh had onderweg last van

van Yde uit het veen is gehaald. De posthouders leken geen last te

fietspech. Een van de fietsbanden was onderweg lek geraakt en de

hebben van de emotionele lading die op deze plaats rust, want zij

groep moest door de hikeleiding geholpen worden. Om de groep weer

zaten vrolijk te barbecuen in een partytent. De opdracht bij deze post

op weg te helpen naar de volgende post heeft de leiding een bericht

was om het Drentse landschap in beeld te brengen met een stift van

ingesproken op de mobiele telefoon van een van de groepsleden. De

ruim een meter lang. Omdat de posthouders wat moeite hadden om

groep had voor de rest van de dag dus een navigatiesysteem met de

zo’n lange stift te vinden, hebben ze geïmproviseerd door een meter

stem van de hikeleiding.

lange tentstok te gebruiken en hier een stift aan vast te binden.

21, 22 en 23 december 2012
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Verlengde Landrover

de

Fred en Tom van de Yekkostam beheren post 2. In hun

kampeerboerderij verlaten, treffen zij Lenie en Auke op het plein.

Landrover Defender 110 is het lekker warm van het hamburgers

Licht opgewonden vertelt Lenie dat ze het licht op de slaapzaal aan

bakken. De Defender is zelf in elkaar geklust en was precies op tijd

deed en toen zag dat er nog mensen lagen te slapen. “Johan deed

klaar voor Poolkamp. Er ligt een 2.5 liter TDI blok in, met 200K

het licht dus weer uit”, aldus Auke. Wina lag ook op de slaapzaal

op de teller (welke overigens is in te stellen naar eigen inzicht). De

en draaide zich nog eens om. Mans had het licht nog niet aan. De

wagen is groot genoeg voor de twee posthouders en vier reporters.

reporters hebben het idee dat ze er bij hadden moeten zijn om de

Binnen krijgen we naast een hamburger ook cola, een plak appel-

stress te begrijpen.

kaneel ontbijtkoek en een stafkaart. De hikers zijn uit de gevangenis

Wanneer

de

razende

reporters

in

alle

vroegte

Roger Rabbit versus Bugs Bunny

ontsnapt en moeten bij Fred en Tom door een touwweb heen.
Eigenlijk is het geen touw maar zijn het laserstralen die je niet mag
aanraken. Er is al een groepje van de Fivel langsgeweest en toch kan

Twee konijnen, de een heet Bugs Bunny en de ander heet Roger
Rabbit. Konijn is konijn, dus wat is het verschil tussen Roger Rabbit

er geen tussenstand worden afgegeven. De posthouders nivelleren
de puntentelling als iedereen is langs geweest.

en Bugs Bunny? Beide hebben lange oren en zijn erg irritant:
worteltjes stelen uit een wortelveld en vervolgens de wortelboer
bijdehand uitlachen (red.: “what’s up doc?”). Dat vindt het boertje
Elmer Fudd niet leuk. Op televisie zie je vaak genoeg hoe Elmer

X

In de plomp

mopperend en met een geweer schietende achter de wortelknagende

Annebeth en Ponja (X9) hebben het naar hun zin. Ze lopen

Bugs Bunny aanrent. Roger Rabbit is niet minder irritant, vraag dat

samen met Lars en Jorgen (met streepje door de o) (X10), want

maar aan DeGreasey Brothers. Zowel DeGreasey Brothers als Elmer

Jorgen (met streepje door de o) is Ponja’s broer. Gister zijn ze

Fudd zijn het er unaniem over eens: een konijn hoort op de grill.

samen verkeerd gelopen na post 2. “Annebeth en Ponja hebben

Gegrilde Bugs Bunny, gegrilde Roger Rabbit, gegrilde Broer Konijn,

geen kompas en als ze wel hadden gehad, konden ze het nog niet

ze krijgen al lekkere trek als ze eraan denken, met name tijdens de

lezen”, aldus Jorgen (streepje). Annebeth werd gister bijna in de plas

naderende kerstdagen. De Poolbodecrew begrijpt Elmer Fudd en

geduwd door Endry (Fraeylema) en reageert daar nogal hysterisch

DeGreasey Brothers heel goed, want ook zij hebben last van een raar

op. Ponja zei: “niet zeuren, het is maar een kleine plas!” Ze ging even

(water)konijn. Hij heeft een voorliefde voor Roger Rabbit en laat

kijken en viel toen zelf in de plas! Tot haar knieën was ze nat. Heel

zich in de Poolbode benoemen als Bugs Bunny. Het is dat de crew

koud heeft ze vervolgens twee kilometer moeten lopen. Ponja sliep

niet van gegrild konijn houdt, maar anders…

gisternacht in een jas, thermo ondergoed, shirt, roze pyjama, een
trui en een sjaal maar nog had ze het koud! De moraal binnen de
groep ligt hoog: ze gaan de hike uitlopen! Ze streven er naar de tent
voor het donker op te zetten. De razende reporters doneert de groep
hun zak M&M’s ter bemoediging.

D

Gevangenis

Opzoek naar de post bij ‘het monument’ van Veenhuizen treffen
de reporters een groepje D-hikers bij de gevangenis. Er is geen post,
de jongens drinken er een warme kop thee. De moraal in de groep

A

Waterscouts

ligt laag want het regent. Koud heeft quintent D1 van Beyloo ter
Horst het echter niet. D1 staat op het punt een kwartet te worden,
legt vader uit. Hij komt zijn zoon halen. Ondanks de griep wilde hij

Fin en Nikki (A4) komen binnen met een pittig statement:

toch op Poolkamp, maar de 25 wandel kilometers van gisteravond

“waterscouts hebben geen humor, waterscouting is fake”. Nikki doet

waren teveel van het goede. Beterschap! Vader weet veel van de

nog een duit in het zakje: “waterscouting boeit niet, waterscouts zie

omgeving. Veenhuizen is bezig om op de Werelderfgoedlijst van

je nooit. Ze zitten altijd op het water”. De reporters vragen zich af

Unesco te komen. Het dorp huist de in 1823 gestichte gevangenis en

hoe het koppel aan deze mening komt en Nikki legt uit dat ze dit

alle daarbij horende opzichterhuisjes. Een prachtig gezicht, Geheel

van haar moeder Adja heeft. “Mijn moeder heeft een hekel aan

in stijl is ook brouwerij Maallust, waar ze volgens oude traditie

waterscouts, die verspillen alleen maar geld aan boten.”

dubbels en trippers brouwen. Restaurant ‘Bitter & zoet’ serveert een

Fin en Nikki zijn niet alleen op Poolkamp een koppel. Ze hebben
sinds NPK verkering en het gaat hartstikke goed. Ze hebben allebei

uitstekende lijst a la carte gerechten. Als laatste toch nog even iets
over het winterse weer: slechter kun je niet krijgen.

de broek aan en doen alles in liefdevolle harmonie.
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Lekker nat

C

Op weg naar het hunebed stuiten de razende reporters op een

Koppels C10 en C12 zijn lichtelijk de weg kijwt, maar ze weten

bijzonder tafereeltje. Het veenlijkje van de D-hikeleiding is aan het

wel precies waar ze zijn. De kaart is drijfnat en een beetje gescheurd.

banden plakken! “Dat gaat veel sneller dan als Elise het zelf doet”,

Hoe nu bij post 5 te komen? Reporter Jan Jaap helpt ze uit de

ze deelt het meisje van Yde mee. Elise van groepje D2 was lekker

brand. Nokia Maps wordt opgestart en binnen en mum van tijd

aan het fietsen maar vond dat ze haar band wel erg vaak op moest

weten de jongens welke kant ze op moeten lopen. De groepsmoraal:

pompen. Gelukkig doet de fiets het nu weer goed, er zat een klein

alles is lekker nat! In een natte tent slapen is niet erg, heb je

steentje in de band. Elise heeft het gisternacht niet koud gehad.

tenminste iets te vertellen na afloop van het kamp.

Niet omdat ze een lekker slaapzak had, maar omdat ze thuis sliep!
Elise hoest nogal en ze wil haar mede-hikers daar niet wakker mee
houden. De D-hikers hebben het trouwens allemaal lekker warm
gehad want ze hebben in de stal geslapen bij de koeien.

A

Routetechnieken

D

Het monument

In de hoofdstraat van Veenhuizen richten de reporters zich tot
een mevrouw die haar hond uit laat: “Weet u misschien waar het
monument is?”. Het antwoord verbaast de reporters een beetje,

Tim, Harm Jan en Liewe (A6) vertellen dat ze de

gegeven de grootte van het dorp: “Welk monument bedoelt u precies,

routetechnieken best lastig vonden. Door andere koppels te volgen

er zijn er hier heel veel”. “Tsja, het lijkt op een ster en is van steen”,

kwamen ze toch weer op de kampeerboerderij aan. Gijs en Lukas

leggen we uit. Het helpt niet. Wat wel helpt is buurman Jan Pier bij

(A1) waren zo’n gevolg koppel. Bij hun gingen de route technieken

het gesprek betrekken. Hij laat ook zijn hond uit en weet daarbij

goed, ze zijn maar vier keer verkeerd gelopen. Dat kwam omdat de

ook nog eens welk monument we waarschijnlijk zoeken. “Er is een

uitleg niet goed gegeven werd en de route onduidelijk getekend was.

monument van de Tweede Wereldoorlog, vlakbij de gevangenis.” Het

Gratis gas

D

klinkt ons goed in de oren dus we snellen er heen. Onderweg treffen
we Dian en Karin (D4) want ook zij zijn op zoek. De teleurstelling
is groot: het monument is er niet. Ten einde raad bellen we de

“Groepje D1 ligt op kop, gevolgd door D3”, vertelt Martijn.

D-hikeleiding en met hun tips is het echte monument snel gevonden.

Het is rustig op de soeppost 5. Martijn en Arjan (Vinchem) eten

Karin en Dian hebben het zonder hulp van de hikeleiding gevonden.

pannenkoeken. Tip van Arjan: je moet altijd voor de eetpost kiezen,
daar krijg je een gasfles bij! Veel later vernemen de razende reporters
dat D1 een beetje vals gespeeld heeft door twee posten over te slaan.

Lieve Hester (2)

Dr. Love
		

Beste dokter love,

Ik ben al een tijdje verliefd op meisje H. Eerst liet ik dit maar

Liefde is voor mij altijd een lastige kwestie. Ik zoek namelijk

voor wat het was, want ze had een vriendje. Maar sinds kort is het

iemand die net als ik voor scouting leeft. Ik heb niet veel eisen. Zelf

uit. Nu heb ik priveles van haar en vroeg ik mij af hoe ik haar het

vind ik poolkamp erg leuk, maar ik wil nog wel eens klagen over

beste kan verleiden. Is het verstandig hier nu al mee te beginnen of

de keuken, de krant, de E-hike en de posten. Dat komt omdat ik

kan ik beter nog een tijdje wachten.

eigenlijk in de keuken hoor te staan. Dan zou poolkamp er al een
stuk rooskleuriger uitzien.

Liefs,
Desperado

XXX een grote jongen

Echte liefde is

Beste grote jongen,

-

een illusie

-

een beetje rode kool bij mijn hachee

steeds te hoog. Ik hoor het graag als ik het fout heb, maar volgens

-

het water knuffelen

mij val jij op grote vrouwen. En ik kan je vertellen dat deze er genoeg

-

je knakworst delen in de regen

rondlopen op poolkamp. Je moet echter bereid zijn om op te houden

-

een mooie tattoo

met klagen en eens een aardig woordje over hebben voor de mensen

-

een droom die uitkomt

die bereid zijn jou te vertroetelen.

-

samen in de tent

-

het laatste flesje delen

Ik wens je succes,

-

los kunnen laten

Dokter love <3

21, 22 en 23 december 2012
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Stafvergadering zaterdagavond
Wat wordt er allemaal besproken in die achterkamertjes van de kampeerboerderij tussen kamp- en hikeleiding en andere diensten? Een
reporter heeft geïnfiltreerd; ineengedoken achter een grote stoel bekleed met stoffen uit Damascus, waarachter vandaan de zware stem van
de grote directeur van het Poolkamp zich liet bijpraten over de stand van zaken. Zijn onderdanen, diep onder de indruk, antwoordden kort
en bondig.
B-hike:

Niet allemaal goed gelopen, maar iedereen om 18.30 uur binnen.

C-hike:

Gaat goed. Koppel Co8 helaas naar huis gegaan.

D-hike.

Koppel D04 als een speer naar huis. D02 erbij. Qua saldo valt het verlies dus mee.

A-hike:

Routetechnieken vinden de kinderen erg moeilijk. Sommige koppels kunnen maar beter nog vier keer de 			

		

A-hike lopen, want die moeten nog veel leren.

X-hike:

Gaat moeilijk.

Bar: 		

Vanmiddag genoeg frisdrank bijgehaald, dus vanavond kan iedereen weer een frisje halen.

Keuken:

Ging super vandaag [logisch, hulp was ingevlogen van een razende reporter].

Krant:

Wordt zondag rond 16.30 uitgereikt. Inleveren van puntenlijsten kan tot 15.30 uur.

D

Op het subkamp

De D-hike heeft haar subkamp opgeslagen in het clubgebouw van Look Wide. Binnen is het lekker warm. We nodigen groepje D2 uit om
te komen vertellen over de belevenissen van de dag. Robbert en Sophie zijn beverleiding bij Tecumseh en Look Wide. Tecumseh is voor
jongens en Look Wide voor meisjes, maar voor de bevers was het handig om te mengen en dat levert natuurlijk ook een gemengd leidingteam
op. Vandaar dus.
De route van vandaag was apart. Hij liep kris kras over de kaart. Het was lang donker en bovendien erg koud. Onderweg werd een
verscheidenheid aan sights aangedaan. Zo kwam de route langs de beroemde gevangenis van Veenhuizen, een hunnebed en het veenmeisje
van Yde.
Robbert en Sophie hebben gister nog iets spannends meegemaakt. Een meisje viel flauw en zij hebben haar toen gered. Verder willen ze
kwijt dat Mathijs van de C-hike een wimperkruller heeft en wel eens mascara gebruikt. Mathijs is zoon van een agrarisch ondernemer en
sms’t veel met Elise. Bram, ook van D2, snurkt heel hard. Als andere mensen snurken slaat hij ze meestal. Robbert is bot. Hij lag bijna bij
een dame in de slaapzak omdat hij dacht dat zijn bed daar was. Dat bleek niet zo te zijn. Hij stond bij dit alles in zijn onderbroek. Moeders
roddelen over het mogelijke vriendje van Sophie. Sophie houdt van busritjes met zekere iemanden (bijvoorbeeld ene Bastiaan). Niemans
mag Eva (D2) en ze wordt veel gestalkt. Wolter (Tecumseh) gaat veel naar de C1000. Eva weet dat omdat zij daar werkt. Wolter kan het
goed vinden met Masja. Masja speelt Yvonne Jaspers bij de B-hike en Wolter speelt boer Willem. Robbert ziet Wolter als volwassen man, dus
hij kan vast wel tegen een grapje. Eva’s vader is een held. Waarom dit zo is wil ze niet vertellen maar het zou ergens anders in de Poolbode
moeten staan.

E

Dieptegesprek met posthouders van de E-hike
Na een hoop wikken en wegen was het vanavond eindelijk zover. Twee van uw razende reporters hebben het
aangedurfd om eens te gaan kijken in de caravan van de posthouders van de E-hike.
Deze jongens hadden namelijk het geweldige plan om i.p.v. in een tent in een caravan te gaan slapen,
dit onder andere vanwege de temperatuur buiten en de geplande gezelligheid binnen. Toen wij als razende
reporters werden uitgenodigd kregen we coördinaten van een plek die midden in een woonwijk ligt. Navraag
leerde ons dat het niet de bedoeling was dat de caravan op het terrein van Poolkamp werd gebruikt. Nou wil het
toeval dat Bas de H. (één van het groepje posthouders) op nog geen 5 minuten afstand woont van de boerderij
en dat we dus op zijn oprit uitkwamen na het rijden van de route.
Na een beetje onzeker over de oprit te hebben gelopen, toch maar aangeklopt op de deur van de caravan.
De deur ging open en een aangename warme temperatuur kwam ons tegemoet. Eenmaal in de caravan waren
we toch wel benieuwd wie deze jongens nou eigenlijk zijn. We maakten kennis met de hyperactieve 20-jarige
Sieger v/d M., de beetje gekke cabrio-rijdende Wouter S., het grote brein Johan P. en de eigenaar van de
caravan, de eerder genoemde Bas de H.
Met ons schrijfblokje in de hand zaten we klaar voor het interview, de over-enthousiaste Sieger v/d M begon
het verhaal. Na 5 minuten gebral kregen we door dat de jongens toch wel de gezelligheid van de boerderij
misten en dat er geen interessante intrigerende stukjes voor de krant te halen waren.
Wij wensen de jongens veel succes en plezier in de caravan en trekken ons terug naar onze redactieruimte.
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Mopperen over Hachee

Er schijnt bij de E-hike een nieuwe trend te zijn. Er wordt

Bij de E-hike draait het allemaal om de liefde, echter is er ook

tegenwoordig niet meer naar de hikeleiding gebeld als er iets fout

een niet nader te noemen persoon, een echte mopperkoning, die zich

gaat tijdens het lopen, maar nu wordt er gebeld als het goed gaat met

juist niet op liefde richt. Wij treffen hem op het overnachtingsterrein

de tocht. Wij zijn er nog niet helemaal over uit waarom dit gebeurt,

van de E-hike al mopperend over het avondeten aan. Volgens hem

maar wij vermoeden dat het komt omdat de deelnemers graag naar

kan het niet door de beugel dat als er hachee geserveerd wordt,

de vriendelijke en geruststellende stem van de hikeleiding willen

zonder dat er rode kool naast ligt. Tevens is deze bestuurder van

luisteren.

een duplo auto van mening dat er bij de krant geen zinnig woord

Post uit het veld

op papier gezet kan worden. Toen deze persoon gevraagd werd waar
deze problemen vandaan komen, kon hij hier geen antwoord op
geven.

Vandaag was een vermoeiende dag. Alles was nat, dus de tas
was zwaar. We liepen vanuit onze overnachtingsplek met Veendam.
Toen we Hoogezand tegen kwamen. Dus we liepen bijna met de hele
E-hike. Gezellig. We liepen best wel goed. We hebben een paar keer
gebeld met Marco en Arnoud (onze hikeleiding), maar het bleek
dat we telkens goed liepen. Het waren ook erg leuke posten. Post

!?

Stelling

Als bovenstaand persoon van mening is dat het in de keuken en

bij de krant niet lekker gaat, dan kunnen er twee dingen gebeuren:

1: een slijmbrief schrijven, erg leuk (we zijn erg benieuwd naar de

Optie A: hij neemt per direct de krant en de keuken over.

reactie). Post 2: hartjes stapelen, maar door een leuk dansje waren

Optie B: hij is vanaf vandaag nooit meer op poolkamp te vinden.

de posthouders omgekocht. Post 3: ballonnen naar de overkant
brengen. Post 4: met een vlot over het water (minder leuke post,
haha). Post 5: trappersbaan, en die hebben wij gewoon gedaan!!!
Post 6: niet gehaald. En nu pannenkoeken eten en met zijn allen
gezellig in de tent. Wij willen iedereen alvast bedanken van de E-hike
voor de gezelligheid.
Liefs Soumia, Anne en Milou (E01)
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Geiten op kamp

Verena en Dyonne (B03) van scouting Emmen hebben
afgelopen zaterdagmiddag wel iets heel merkwaardigs meegemaakt.
Tijdens hun hike kwamen zij namelijk een geit tegen, terwijl het
midden in de winter is. Daar komt nog eens bij dat het niet zomaar
een geit was, maar een pratende geit! De geit eiste van de dames dat
ze hem hun logboek gaven. De dames konden tegen deze geit geen
nee zeggen en gaven hem het logboek. Op de een of andere wijze

D

Vals spelen

Koppel D2 (Elise van de Lookwide en Bram van de Tecumseh)
is dit jaar voor de eerste keer op Poolkamp. Na jaren leuke

hebben ze uiteindelijk het logboek teruggekregen, maar door de geit
is het wel heel erg nat geworden. Sorry leiding!

U

Werkploeg

ervaringen op NHW en HIT, vonden ze het dit jaar de hoogste tijd

De werkcrew doet op het poolkamp al sinds jaar en dag een

voor een Poolkamp. De vliegende reporters hoeven niet te vragen

grote variëteit aan diensten. We zijn de crew hier heel dankbaar

of ze het naar de zin hebben, want vol grappen en grollen zijn ze

voor, maar ook bij de beste mensen gaat er nog wel eens iets mis.

overduidelijk aanwezig en sfeerbepalend. Vol trots vertellen ze dat

Als poolbode kunnen wij onze ogen hier natuurlijk niet voor sluiten.

ze zaterdag 50 km gefietst hebben, maar na doorvragen blijkt het

Zo hebben wij vernomen dat de crew zich dit jaar niet zo netjes heeft

niet helemaal waar te zijn. Een groepsgenoot die ook de D-hike doet,

gedragen in beschermde natuurgebieden. De crew schijnt nogal

Eva genaamd, woont in de buurt. Eva was de motregen van de hele

luidruchtig te zijn geweest met hun tractoren en nalatig zijn geweest

dag meer dan zat. Ze belde haar vader om met de auto op de route

bij het sluiten van slagbomen. Tevens schijnt het navigatiesysteem

te komen. Eva’s vader vond dit blijkbaar een leuk idee en kwam met

van de crew niet optimaal te werken. Zowel voor de C- als de D-hike

aanhanger aangereden, waarop de fietsen werden gegooid. Even

zijn de trappersbanen namelijk op de verkeerde plaats opgebouwd.

voor de volgende post, buiten het zicht van de posthouders en de

Voor de C-hike zelfs in een weiland op een kilometer afstand van de

hikeleiding, werden de fietsen eraf gehaald. Na het doen van de post

plaats waar de baan opgebouwd had moeten worden.

kwam de vader weer aangereden en herhaalden ze deze truuk om
veel tijd te winnen. In totaal hebben ze op deze manier wel 25% van
de route niet hoeven fietsen. Slim op het eerste gezicht, maar het
vals spelen werd direct afgestraft, want Elise’s fiets had een lekke
band gekregen door het scherpe grint dat ook op de aanhangwagen
lag. De gewonnen tijdwinst waren ze hierdoor direct weer kwijt.
Leermoment: vals spelen wordt direct afgestraft.

B

Lidl schapen rookworst

Het koppel van Stijn en Lars (B04) van scouting Emmen doet
dit jaar mee aan de B-hike. Fanatiek als ze zijn, hebben ze dit jaar
hun logboek geheel in het thema van Boeren gedoopt. Ze hebben
namelijk hun hele logboek volgeplakt met schapen. Op de kaft van
hun logboek hebben ze de verpakking van Lidl rookworsten geplakt.
Naar eigen zeggen worden ze erg blij van deze rookworsten, maar
ook een menuutje shoarma van lamsvlees gaat er bij hun goed in.

C

Wouter & Niels & Wouter

Zoals elk jaar zijn er ook dit jaar weer veel verdwaalde hikers.

B

Mileuvriendelijk logen

Vaak komt dit doordat koppels hun route niet goed bekeken hebben,

De dames Anna en Astrid (B05) van Zwervers Groningen

maar posthouders vinden het ook erg leuk om koppels de verkeerde

doen dit jaar ook mee aan de B-hike. Zij hebben het echter iets

kant op te sturen. Wij willen bij deze alle koppels waarschuwen

milieuvriendelijker aangepakt. Zij hebben namelijk hun logboek van

voor Wouter & Wouter van de Mensinge en Niels van scouting

twee jaar geleden “gerecycled”. De eerste pagina’s van het logboek

Emmen, die dit erg leuk schijnen te vinden.

zijn namelijk dichtgeplakt, maar de crew heeft kunnen ontcijferen
dat deze van het NHW 2010 zijn.
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The B-hike life

De dokters Love van dit Poolkamp hebben voor elk mankement

De dames Astrid en Anna (B05) van zwervers Groningen

hetzelfde medicijn: “All you need is love”. Dit geldt ook voor Tim

hebben het grootste deel van hun hike samen gelopen met de heren

Super. Hij is een redactielid van de Poolbode en heeft een, zoals we

Lars en Stijn (B04) van scouting Emmen. Echter, toen de dames

dat in vakjargon noemen, een “leeg hart”. Dit wil niet per definitie

Verena en Dyonne (B03) van scouting Emmen tegenkwamen bij

zeggen dat Tim geen gevoel heeft, integendeel. Tim heeft juist een

de touwklimpost waren de heren wel verdacht snel weg. De poolbode

liefdesbehoevend hart dat tikt voor de perfecte dame die hier op

crew vraagt zich nu af, wat speelt zich hier? Zijn de heren bang

het Poolkamp rondloopt. Ik hoor u zeggen: “Perfecte dame? Dus hij

voor dames van dezelfde scoutinggroep? Desgevraagd verklaren de

heeft zijn liefde al gevonden?”.Ja, Tim heeft de perfecte kandidate

jongens: “Wij wilden gewoon als eerste aankomen, we hebben de

al gevonden. Het is nog slechts een kwestie van veroveren. Laat dit

dames dus de verkeerde kant opgestuurd en zijn zelf de goede kant

nou net het minst sterke punt van Tim zijn en daarom vragen wij

op gegaan. Daarom waren wij ook als eerste op het kampterrein.”

via deze weg de hulp van de dame in kwestie. Neem contact met de
redactie van de Poolbode op als je jezelf herkent in het volgende
profiel: Enthousiast.
Ben jij de meid van dit profiel? Stuur een berichtje naar
superloveboy43@DrLoveInAction.com en wie weet loopt deze
superheld binnenkort aan jouw zij!

U

De keuken

De keukenploeg is zoals ieder jaar een mix van verschillende
groepen. Sinds 2004 Fraeylema en Chauken, dit jaar aangevuld
met een Thriantaan. We hebben altijd voorafgaand aan NHW en
Poolkamp een vergadering om de menu’s te bespreken. Voor het

U

Kachel Cie

poolkamp is het het volgende geworden: 2 stampotten met hachee

Dit jaar was ook het Kachelteam aanwezig bij het poolkamp.

en een verukkelijk toetje. Ondanks dat we van verschillende groepen

Het kachelteam is vrij onbekend en onbemind, maar zet zich elk

komen zijn we een geoliede machine, een ieder is goed ingewerkt en

jaar weer in voor de verwarming van tenten op de verschillende

op vrijdag wordt er tot laat in de avond gewerkt om de barhapjes

kampterreinen. Dit lijkt iets wat net zo goed door de werkcrew

compleet te krijgen. Om vervolgens in de ochtend het ontbijt klaar

gedaan kan worden, maar volgens Christer Oosterveld is dit toch

te zetten en aan het begin van de middag over te gaan tot het

een zeer belangrijke functie. Zo belangrijk dat er in de ledenlijst geen

daadwerkelijke koken voor het diner. 80 kilo aardappelsschillen, 35

aparte functie voor is opgenomen. De taak van team Christer komt

kilo uien snijden, 20 kilo andijvie snijden etc.. om zo te komen tot

er dus eigenlijk op neer om het hele kamp door te kachelen. Omdat

een heerlijk diner voor al onze medewerkers en de deelnemers van

dit volgens het reglement alleen ’s avonds kan, staat Christer dus de

de A-hike.

rest van het kamp bij de crew van de Poolbode om commentaar te

Vol enthousiasme en gezelligheid zet de keukenploeg zich weer

leveren. Bij deze wil deze wil de crew van de Poolbode Christer hier

ieder jaar in om er voor iedereen een goed culinair weekend van te

dus heel vriendelijk voor bedanken. Wij zijn erg benieuwd hoeveel

maken. En wij als poolbodecrew willen hierbij ook de keuken weer

jaar Christer dit nog blijft doen.

bedanken voor hun harde werk!

C

Ongelukje met crew-auto

D

Tiny en Lau

Elise en Bram (koppel D2) zijn gek op Tiny & Lau (red.: een

Het is u vast al opgevallen dat een van onze crewauto’s een

real-life hype op internet). Bram kan Lau heel goed nabootsen. Lau

enorme deuk in de auto heeft. U hebt zich hier vast al bij afgevraagd

scheldt en tiert op zijn vrouw Tiny en Bram vindt dat geweldig. Bram

hoe deze deuk in de auto komt. Het koppel van Harben en Johan

schreeuwt naar Elise: “WAAROM STA JIJ NOU DAAR?” In dezelfde

(C04) van Mensinghe Roden heeft hierop het antwoord. Zij beweren

lijn is hij ook gek op de televisiehit “Kakniel”, maar die kennen de

namelijk bijna aangereden te zijn door deze auto van de redactie.

vliegende reporters niet. Naast scheldpartijen houdt Bram ook van

Ook de koppels C01 en C10 schijnen beide bijna aangereden te zijn

luchtigere dingen: “dansen op de Gangnam Style”. Zondag hoeven

door de redactie. Uit woede heeft een aantal van deze deelnemers

ze niet te fietsen, maar zullen ze naar de kampeerboerderie moeten

tegen de auto getrapt, waardoor er nu dus een enorme deuk in de

wandelen. Nou, Bram en Elise wisten de reporters te vertellen dat ze

auto zit. Nu maar hopen dat de verzekering deze schade van €2200,-

niet willen lopen, maar dansend terug naar de boerderij: Gangnam

dekt.

Style!
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Water is nat en vervelend

U zult het ongetwijfeld al gemerkt hebben. Het is slecht weer
tijdens het poolkamp 2012. Als het regent buiten ontstaan er
natuurlijk plassen. Het kan erg leuk zijn om in regenplassen te
spelen, maar tijdens het lopen van een hike kunnen ze ook erg
vervelend zijn. Lars van scouting Emmen en Karin van scouting
Fraeylema hebben dit gemerkt. Zij zijn namelijk gestruikeld en in
een plas gevallen.

Sudoku

D

Noedels roeren the movie (YouTube)

De Noedels Jostiband (Elise en Bram, Koppel D2) hebben een
grote passie. Ze hebben voor 40 euro twee grote dozen met noedels
gekocht en eten de hele dag niets anders dan noedels, want die zijn
heerlijk. Met NHW was deze passie ontstaan. Hun noedelbelevingen
wilden ze graag delen met anderen, dus hebben ze een mooie film
gemaakt en op youtube gezet (Noedels roeren the movie – part
1). Deel twee over de Poolkampnoedels zullen ze derde kerstdag
uploaden (dus gaat het zien).

!?
•

Wist je dat ?!?
Lars van scouting Emmen zijn vriendin heeft thuisgelaten
om op het poolkamp als vrijgezel door het leven te gaan?

•

Ook Stijn van scouting Emmen tijdens dit kamp single is?

•

Stefan en Radjin van scouting Emmen al twee dagen hun
logboek kwijt zijn?

18

•

Jeroen van scouting Emmen een waar spektakel is?

•

Koppel B05 in een wel heel erg klein tentje heeft geslapen?

•

Dit tentje niet eens waterdicht was?
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B

Vroeg verdwaald

Wij als de razende reporters waren in onze coole wagen op zoek

Poolkamptweets
sabinegrobbink Dec 22, 10:39am

naar hikers. We kwamen twee koppels van de B-hike tegen. B05

Rustig aan de dieren verzorgen,het is stil in huis,kids zijn op @

en B02 alleen waren ze op de vroege ochtend al verdwaald, met

Poolkamp,het is hier nog droog, hopelijk daar in Roden ook,#bikkels

hun wanhopige blikken en hun lieve stem haalde ze ons over om

#hike

hun een beetje op weg te helpen. Nadat we ze weer op een redelijk
goede weg hadden gebracht, kwamen de verhalen naar boven. Wist

DianRoorda Dec 22, 9:08pm

je bijvoorbeeld dat het gister zo mistig was, dat het koppel B02 de

Ondanks karin haar hoofd,de eerdere terugkomst,de bibberende

post niet kon vinden. Achteraf bleek dat vijf meter verderop de post

kou,de zware rugzak,de koeien waar we mee sliepen enz. was

stond.

poolkamp geweldig (:
soumiazarrouki Dec 21, 6:14pm
Daar gaan we dan. Weekendje survivalen in de Rodense bossen.

U

Opstandig C-team

Poolkamp, here we come!
martijnHarkema Dec 21, 5:59pm

Het C-Team. Een team verantwoordelijk voor de organisatie

oke mensen, wenst mij sterkte. ik ga de kou in. #poolkamp

van het gehele Poolkamp. Een belangrijke taak met grote
verantwoordelijkheden. Nu hebben wij van de redactie het genoegen

MathijsMiedema Dec 21, 4:32pm

om in de kampeerboerderij een ruimte te delen met dit team.

Tas ingepakt, mobiel opgeladen, legging van mn moeder aan,

Hierdoor komen wij nog wel eens in gesprek met deze mensen.

wifi uit, ik ben er klaar voor!! #poolkamp ik kom er aan!!

Maar uit deze gesprekken bleek dat, ook al hebben ze zoveel
verantwoordelijkheden, ze toch behoorlijk opstandig bleken te zijn.

sasvandiepen Dec 21, 4:00pm

Met het belachelijk maken van het redactieteam en het gewoon

Op weg naar Poolkamp, gezellig een weekend kokkerellen

algemeen vervelend zijn, werken zij de redactie bijzonder op de
zenuwen. Wij vinden dit kwalitatief uitermate teleurstellend van het
C-team.
Misschien moeten zij volgend jaar toch maar na gaan denken
over een andere indeling van de kampeerboerderij.

#scouting

!?

Terug naar het begin

Normaal gesproken lopen de meeste deelnemers bij een hike van
het beginpunt naar het eindpunt, eventueel met wat omwegen. Wij

E

Luiheid van de hikeleiding

van de Poolbode zijn er achter gekomen dat er ook deelnemers zijn
die liever van het beginpunt, via een aantal posten, weer naar het
beginpunt lopen. Ook zijn wij er achter gekomen waarom de dames

Vorig jaar is de hikeleiding van de E-hike er al op aangesproken,

van de Drostengroep dit hebben gedaan, want door weer op het

maar ook dit jaar hebben ze geen verbetering laten zien. Wij hebben

beginpunt uit te komen hebben zij het voor elkaar gekregen dat zij

het hier natuurlijk over de originaliteit en creativiteit van de route

met de auto naar het overnachtingsterrein gebracht konden worden.

en posten. Echter, dit jaar hebben zij weer een nieuw dieptepunt
bereikt. Ze hebben niet alleen bijna de hele route van zaterdag
verwerkt in de route van zondag, tevens hebben ze gebruikt gemaakt

E

Rennen voor je eten

van dezelfde posten. Iedereen begrijpt (op de de hikeleiding na) dat

Schijnbaar was het avondeten voor sommige deelnemers

dit natuurlijk niet de bedoeling is, het Poolkamp is ervoor bedoeld de

van de E-hike niet voldoende, een aantal hiervan vond het dan

deelnemers uit te dagen en te zorgen dat iedereen een hoger niveau

ook verstandig om ‘gewoon’ nog wat eten te gaan ophalen bij

op het gebied van routetechnieken kan bereiken. Hier zijn ze dit jaar

de dichtstbijzijnde cafetaria. Gelukkig was de afstand naar deze

weer niet in geslaagd. Maar nou zijn wij van de Poolbode de ergste

cafetaria maar 15 minuten joggen. Toen ze eenmaal terug waren met

niet, wij hebben de hikeleiding hier namelijk op geattendeerd en zij

hun eten, viel het ons van de Poolbode nog mee, ze hadden namelijk

hebben ons verbetering beloofd. Jammer genoeg zullen wij hier het

niet alleen voor zichzelf eten meegenomen maar ook voor de rest van

resultaat pas volgend jaar van zien, maar wij zullen iedereen op de

de deelnemers. Na met zijn allen gezellig gegeten te hebben was het

hoogte houden.

tijd om met zijn allen in slaap te vallen in de grote tent.
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Speurende reporters

B

In de keuken kom je een aantal personen tegen, die je je herinnert

Op onze zoektocht naar groepjes kwamen we de posthouders

van het jaar ervoor, of van het jaar daarvoor, of daarvoor. Dat wekte

van scouting Emmen tegen. Zij stonden op post bij de B-hike, maar

mijn nieuwsgierigheid en vroeg wat hun taak was: toekijken. Omdat

kwamen naar eigen zeggen niet verder dan de koffie. Er waren

ik me er niet direct een goed beeld van kon krijgen, vroeg ik wat

hier veel kinderen aanwezig hoewel eigenlijk niemand erg actief

dit dan inhoudt en wat de taken daarbij zijn. Het antwoord was:

was, de meesten lagen op hun rugzak of waren bezig hun lunch te

toekijken. En wat nog meer dan? Een van de toekijkers begint wat

bereiden. Renz en Marcel van de Mensinghe Roden deden dit

beleefd te lachen, ik zie hem denken over een formulering. Maar het

op een echt gourmetplaatje die werd vervoerd in een verbouwde

antwoord is simpel: niets. Wel een gemakkelijke taak, maar als je

boormachinekoffer. De posthouders zelf hadden ook nog een mooi

bedenkt dat ze tien uur later nog steeds op diezelfde tien vierkante

item die ze aan ons presenteerden, een grillplaat die je bovenop je

meter zaten, kreeg ik wel enig respect, want niet iedereen kan dat,

gasbrander kwijt kan met een klein framepje om je broodjes op te

toekijken. Mocht je ze niet hebben zien zitten, neem volgend jaar op

rooster. “Nog noooooit zulke lekkere broodjes shoarma gegeten.”

een willekeurig moment even een kijkje in de keuken, je ziet ze vast

Naar verluid kunnen we deze survival broodrooster voor het loutere

zitten, toekijken.

bedrag van 5 euro bij een bekende camping winkel in Roden op de

U

Glibberen in de keuken

kop tikken. Een echte aanrader voor de shoarma liefhebbers. Maar
bij deze gadgets hield het niet op, de meiden van koppels B03 en
B05 verbaasden ons met een handwarmer die warm wordt als je

Elk jaar gaan er weer kilo’s uien, wortelen, aardappels en andijvie

hem schud. Dit hebbedingetje was niet zo gemakkelijk te verkrijgen,

door bij de keuken. Daarvan worden de overheerlijkste stamppotten

de handwarmer was namelijk van de ANWB. Denkt u nu: Zo’n

gemaakt, zodat alle medewerkers en A-hikertjes zich lekker rond

handwarmer wil ik ook! dan zult u toch echt uw auto stuk moeten

kunnen eten. En voor het opvullen van de gaatjes is er een vladuo

rijden en wij van de redactie vragen ons dan ook af of dit het wel

met slagroom.

helemaal waard is. De meiden denken van wel want anders zouden

Dit kaar was de keuken een aantal mastrodonten armer. Ze

ze het hele weekend koude handen hebben gehad.

konden dus wel een handje hulp gebruiken. Een van de razende

23-12-12

Af drukken Kleurplaat Koeien in de stal

reporters vloog uit de bocht, zo de keuken in, om hand en
spandiensten te verrichten: een maratonnetje snijwerk. En daarbij
komen je dan bijzondere verhalen ter oren… Zo vertelde een van
de koks over haar liefdesleven. In geuren en kleuren begon ze te
vertellen en luisterden we naar haar verhalen over haar kanjer in
uniform. Meestal als iemand zo enthousiast is, zie je iemand groeien.
Maar dit keer was dat anders. Ze leek naarmate haar verhaal
vorderde, te krimpen. Maar dat bleek bedrog te zijn. We hebben
haar na een aantal minuten van de vloer moeten rapen, ze was zo
van de stoel gegleden.

D

Liefdesleed

Na wakker te zijn geworden, en de eerste koppen koffie te hebben
gedronken stapten we in de auto op zoek naar sappige verhalen.
D-hike. Hier troffen wij een plat gewaaide partytent aan met daarin

!?

een BBQ. Groepje D02 was hier net bezig met hun post. Het ging

-

We gingen onze neus achterna en kwamen terecht bij post 2 van de

bij deze groep niet helemaal lekker, de leden van het groepje missen
namelijk allemaal iemand. Elise mist namelijk Mathijs, Robbert

Wist je dat:
Koppel C10 eerder aanwezig was op de boerderij dan de
hikeleiding.

-

mist zowel Maaike als zijn moeder, Renske mist Bas, Sophie

De hikeleiding van de B-hike op vrijdag om 19.30 uur het

zoeken.kleuren.nu/kleurplaten/categorie/dieren/f ull/Koeien-in-de-stal.html
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eerste koppel al kwijt waren.
-

Natasha van de Fivel het hele kamp geen droog haar heeft

aan het dobberen waren in een echte tobbe op een rivier. Erg positief

-

De Geuk het heel zwaar heeft.

waren ze niet over hun prestaties. Ze zijn tot nu toe overal als laatste

-

Groepjes B03 en B05 zingend de overwinning tegemoet

mist ook iemand, maar dat blijkt eigenlijk Eva te zijn. Tot slot mist
Bram Roos ontzettend. De groep wist ons dit te vertellen terwijl ze

gehad.

aangekomen en zijn hun logboek ook kwijt geraakt. We hebben de
groep nog veel succes gewenst en zijn erg benieuwd als hoeveelste ze
aan gaan komen op het terrein.

20

lopen.
-

De koppels C09 en C06 maar 3 punten proberen te halen
en dit doen door alle posthouders te negeren.
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Andale, andale, arriba, arriba! Uit de verte komt een Mexicaanse hoed aangezoefd. Een grote zandwolk duidt erop dat dit Speedy Gonzales moet zijn. Binnen
een fractie van een seconde is hij vlakbij. Inderdaad, onder de sombrero zit een kleine muis: “Andale, andale, arriba, arriba! De kat Sylvester springt opzij. Maar zodra
hij beseft dat het Speedy Gonzales is, een Mexicaanse muis zo lekker als een pittige taco, spurt Sylvester achter hem aan. Op het eerste de beste zandpad van rechts, komt
Granny aangereden. Sylvester denkt dat hij voorrang heeft en remt niet af voor het naderende kruispunt. Granny is slechtziend en verschrikkelijk doof, maar heeft wel
voorrang. Sylvester is gefocust op de achtervolging en verwacht dat Granny hem wel ziet…….. (te laat)…… flits-flits BOEMMM !! Granny schrikt zich een hoedje. Plof
plof…plof……..plof…………..plof……, de motor draait nog haperend. Miauw….. miauw……miauw………auw-auw-auw, Sylvester heeft de oren scheef op z’n hoofd staan
en voelt zich total-loss. En daar komt het stinkdier Pepe le Pew aangesneld: “Ou-la-la, c’est Granny, la femme fatale”. Hij laat Sylvester links liggen, maar Granny moet
snel geholpen worden. Granny was onderweg naar Tweety om te helpen stampot worteltjes klaar te maken voor een groep gasten, maar nu kan ze daar nooit meer op
tijd komen. Pepe le Pew heeft een idee. Hij fluit op z’n vingers. Aan de horizon verschijnt een galloperend paard met een klein druk rood-gesnord mannetje in het zadel.
Het is Yosemite Sam. Vanaf zijn paard gooit hij een lasso om Granny en sleept haar met paardekracht uit de auto. Granny is blij dat ze uit de auto bevrijd is: “Maar hoe
kom ik zo snel mogelijk bij Tweety. Ik had daar al tien minuten geleden moeten zijn. Yosemite Sam en Pepe le Pew roepen in koor: “Elmer Fudd woont in die boerderij
daar”, waarbij ze wijzen in de richting van een vervallen boerderij. “Elmer moet thuis zijn, want zijn auto staat voor de deur”. Dit heeft Pepe le Pew nog maar net gezegd,
of Yosemite Sam spurt weg naar de boerderij. Binnen vijf minuten komt Elmer Fudd aangereden. “Kom maar snel in mijn auto, Granny, dan rij ik jou wel vliegensvlug
naar Tweety!” Granny is erg blij en dankbaar, en Pepe le Pew helpt haar in de auto. Ze zijn nog maar net weg of Yosemite Sam hoort wat geknaag en gekauw uit het
wortelveld. “Het is toch niet waar? Die rot Bugs Bunny zit weer stiekem wortels te eten uit het wortelveld, terwijl boer Elmer onderweg is naar Tweety.” Yosemite is
woest en rent met zijn paard het wortelveld in, achter Bugs Bunny aan, daarbij een vewoestend spoor achterlatend in het veld. “Ou-la-la, het wortelveld van Elmer Fudd
wordt totaal verwoest”. Bugs Bunny rent met een wortel in zijn mond door het veld en roept lachend naar Yosemite: “What’s up, Doc?” De venijnige lach van Bugs
Bunny maakt Yosemite nog woester dan hij al was. Hij loopt rood aan, zo rood als zijn grote rode snor. Maar Bugs Bunny is hem te snel af, hij springt in de boerderij
en verstopt zich met heerlijke wortels op de hooizolder. “Game over”, roept Bugs Bunny naar Yosemite. Yosemite besluit om snel Elmer Fudd te waarschuwen en gaat
zo snel als hij kan naar het huis van Tweety. Yosemite belt ongeduldig aan: “Ding-dong-ding-dong. Snel-snel-snel, Elmer, kom snel, Bugs Bunny eet je hele wortelveld
leeg. “ Elmer springt in z’n auto en maakt dat hij thuis komt, bijgestaan door Yosemite. “Zo, eindelijk weer rust!” zegt Tweety tegen Granny: “Nu kunnen we eindelijk
beginnen met de worteltjeshutspot”. Granny bedenk zich opeens dat ze door het ongeluk helemaal vergeten is om verse worteltjes te regelen. Granny pakt haar iPhone
en belt snel Bugs Bunny. Bugs Bunny de wortelredder in nood neemt direct de telefoon op: “What’s up, Doc”, roept hij. De boodschap is duidelijk, stilletjes verlaat Bugs
Bunny de hooizolder en sluipt weg (Elmer Fudd en Yosemite Sam hebben niets door). Tweety en Granny zijn superblij met de grote zak verse wortels. Nu kan bereiding
van het feestmaal beginnen. Net op tijd krijgen ze de stamppot klaar. Ding-dong-ding-dong, daar zijn alle gasten: Marvin the Martian, Tazmanian Devil en Porky Pig
komen met een hongerige maag binnen. Marvin the Martian heeft de meeste honger, want hij moest per UFO vanaf Mars komen. Tazmanian Devil heeft ook een lange
reis erop zitten en wil ook zo snel mogelijk eten. Porky Pig woont het dichtstbij, maar heeft minstens zoveel honger als de anderen. Porky Pig eet het liefst de hele dag
door. Porky rent de keuken in en duwt Tweety en Granny opzij. “Honger, honger, honger” en snel begint hij de hele pan met stamppot in z’n eentje soldaat te maken.
“Oh nee”, roept Granny: “Hoe moet het nu verder?” Marvin the Martian en Tazmanian Devil komen snel in de keuken en zien Granny en Tweety op de grond liggen,
terwijl Porky Pig de laatste happen worteltjesstampot weghapt. Bugs Bunny de worteltjesredder in nood, weet een oplossing: “Ik bel Honey Bunny, mijn neef, die kan
wel nieuwe worteltjes regelen. Bugs Bunny pakt zijn telefoon en belt zijn neef direct op. Honey Bunny heeft weinig woorden nodig. Binnen tien minuten gaat al de
deurbel ongeduldig: DING-DONG-DING-DONG-DING-DONG. Bugs Bunny opent de deur: “Oh-oh!” Daar staan Elmer Fudd en Yosemite Sam met een grote zak. Uit
de zak klinkt een wortelknagend geluid. Dit geluid herkent Bugs Bunny uit duizenden (het worteletende geluid van Honey Bunny). En voordat hij het weet, verdwijnt
ook Bugs Bunny in dezelfde zak. Elmer Fudd en Yosemite Sam stappen de woning in. “He, daar is Tweety, lekker voor een kuikenvleesgerecht”, roept Yosemite en stopt
Tweety ook in de zak. “He, en daar is de zichzelf vetgemeste Porky Pig”, zegt Elmer Fudd, waarbij het water uit z’n mond loopt. Ook Porky Pig verdwijnt in de zak. Elmer
loopt op Granny af: “Granny, wij hebben de ingredienten geregeld, wij zullen een lekkere stamppot bereiden, ga jij maar in de woonkamer bij de andere gasten zitten.”
Granny is zich van geen kwaad bewust en is in de veronderstelling dat de zakken gevuld zijn met worteltjes, uien en aardappelen. Marvin the Martian en Tazmanian
Devil vinden het gezellig dat Granny bij hun komt zitten. “Granny, kom d’r gezellig bij” en een half uur later komt een heerlijke grillucht in het huis hangen. “Oei, wat een
heerlijke geur, dit moeten de heerlijkste worteltjes zijn die we ooit gehad hebben”. Granny beaamt dit en schenkt voor iedereen een glas wijn in: “Proost op de heerlijkste
worteltjesstamppot die we straks gaan eten. Prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!”

Antwoorden van lieve Hester
Lief verward meisje,

Lieve Desperado,

Je moet voor je zelf na gaan wat jij wilt. Houd je van je vriendje

Ik denk dat het verstandig is dat je nog even wacht met haar

en wil je hem niet kwijt? Zo ja, dan heb je je antwoord gevonden. Dan

te verleiden. Mijn gevoel zegt dat ze even tijd nodig heeft om geen

moet je tegen het ‘spektakel’ zeggen dat je niets wil. Wil je voor deze

jongens in de kop te hebben, en als je over een tijdje nog steeds

andere jongen gaan, dan geldt: eerlijkheid boven alles. Ga eerst met

verliefd op haar bent dan kun je het haar wel vertellen. Meestal kun

je vriendje praten voor je actie onderneemt. Persoonlijk zou ik voor

je wel merken wanneer iemand weer ‘de oude’ is.

je vriendje gaan, want die flirt teminste niet met je troppelgenoten.
XoX Hester
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Uniek optreden van de Ben Valkenburg tijdens de sluiting

“Tien… negen… acht…zeven”, roepen de miljoenen Nederlanders die zich verzameld hebben bij Kampeerboerderie “De Hullen”. Van
ver zijn ze allemaal gekomen om de sluitingsceremonie van het 36e Poolkamp bij te wonen.
“Zes… vijf… vier…”, klinkt via de 30 meter hoge luidsprekertoren. Alle honderd hikers en tweehonderd Poolkampmedewerkers staan op
het podium voor microfoons luidkeels af te tellen.
“Drie… twee… een”, galmt door het dorp Roden. De spanning is om te snijden, want de sluitingsceremonie belooft een groots spektakel
te worden. De sluiting van de Olympische Spelen 2012 was de generale repetitie. Maar liefst tien miljoen euro had het Kabinet vrijgemaakt
voor de Poolkampsluiting (“Liever dit dan extra steun aan Griekenland”, had Mark Rutte in de media gezegd).
“…nul…”, en stil was het. Niets leek er te gebeuren. Daarom gingen alle Poolkampers door met aftellen.
“-1… -2… -3…”, en nog steeds gebeurde niets.
“-4… -5…. -6…”, werd doorgeteld om de indruk te wekken voor de miljoenen mensenmassa alsof alles zo gepland was. Daar kwam het
keukenpersoneel aangerend. De een met vuurpijlen onder de arm, de ander met een pan vol met gehaktballen en weer een ander met een
doos champagneflessen.
“-7… -8… -9…”, de vuurpijlen werden in lege flessen geplaatst en aangestoken, de champagneflessen werden hard geschud en de
gehaktballen werden uit het vet gehaald.
“…min…TIEN !!” Daar schoten de pijlen de lucht in, waarbij sterretjes in alle kleuren van de regenboog verschenen in de lucht. Heel
Roden werd hierdoor verlicht. Duidelijk leesbaar verscheen een tekst in de lucht: “Poolbodecrew bedankt voor de 35e Poolbode op het 36e
Poolkamp.” Een luid gejuich barstte los onder het miljoenenpubliek. En plotsklap was het weer donker. “Spot aan”, riep kampleider Johan
Hettinga en schijnwerpers uit alle hoeken schoten aan. In het focuspunt verscheen een onherkenbaar persoon in een burka. Het publiek
riep vrijwel synchroon: “Ben Valkenburgggggggggggggggggggg!” De burka werd afgeworpen en daar stond de bekende volkszanger uit
Drenthe. Iedereen herkende hem aan zijn karakteristieke loopje. Na het uitspreken van zijn eerste woorden: “Hallo Poolkamp!” barstte
een nog harder gejuich los. Hij speelde de bekende openingstune op zijn accordeon “Levensmedley”, daarbij begeleid door zijn oude maat
“Toetsenist Henkie”. Bij zijn eerste couplet werd het eerst weer stil, maar bij het horen van het refrein zong iedereen mee:
“O-jij-jij-jij, O-jij, jij raakt me kwijt, want ik krijg van jou geen enkel gebaar en dat wordt te zwaar voor mij”. De sluitingsceremonie kon
niet spettender zijn. De herinnering aan Paul McCartney bij de sluiting van de Olympische Spelen viel hierbij in het niets. Ook daar hadden
ze liever Ben Valkenburg gehad, maar daarvoor had Ben afgezegd. Hij hield niet van zo’n onpersoonlijk optreden en had afgezegd. Hij wilde
zich meer dan 100% voorbereiden op de persoonlijke Poolkampsluiting. Woorden schoten tekort, zo indrukwekkend was de ceremonie, de
miljoenen mensen moesten huilen van blijdschap. De teksten van Ben Valkenburg raakten te diep. Voor alle ouders van de hikertjes die het
gemist hebben, een ding is overduidelijk: zij hebben ECHT iets groots gemist, hopelijk zorgen ze dat ze er volgend jaar wel bij zijn.

U

Van het C-team

Het is inmiddels zondagochtend. De laatste dag van een Poolkamp met onophoudelijke (miezer)regen. Hulde aan alle deelnemers die
zich door deze toch wat deprimerende omstandigheden niet van het pad lieten brengen en stoer hun hikes gelopen hebben. Op het moment
dat je dit leest, is iedereen weer teruggekeerd op de kampeerboerderij en zit je misschien zelfs al thuis met een lekkere warme deken op de
bank.
Hoe kijken we terug op dit poolkamp? Als C-team hebben wij het gevoel dat De Hullen een mooie aanvulling is op Wouda (Appelscha),
Klonie (Ellertshaar) en de Duinhoeve (Schiermonnikoog). Evenals vorig jaar staan wij open voor andere suggesties. Terugkerend
discussiepunt vormde de parkeerfaciliteiten voor posthouders. Dit zullen we als organisatie beter moeten stroomlijnen bij een volgende keer
hier. We zijn er dit keer helaas niet volledig in geslaagd om alle omwonenden volledig tevreden te houden. We wijzen vooral de posthouders
nogmaals op hun verantwoordelijkheid in deze. Bij teveel weerstand vanuit de buurt, dalen onze kansen om hier nog eens terug te keren.
We zijn blij dat we dit jaar alle hikes weer hebben kunnen lopen. De D-hike, die vorig jaar door onvoldoende aanmeldingen niet doorging,
is dit jaar in een volkomen andere vorm gegoten. We hopen dat de hikers en de hikeleiding dit als een succes ervaren hebben, zodat we ook
volgend jaar weer een D-hike kunnen organiseren. Dus C-hikers van nu: pak je kans! Over de gehele linie zouden we best nog wat extra
deelnemers kunnen gebruiken. Vanuit de organisatie gaan we meer doen aan de promotie van het kamp, mede door een intensiever gebruik
van sociale media als Twitter en Facebook, maar ook gewoon door de bestaande website een vernieuwingsslag te geven. Hopelijk weten dan
volgend jaar weer meer mensen hun weg naar het Poolkamp te vinden.
Goede kerst en een gezond 2013,
Het C-team
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