27ste jaargang

Poolbode

Voorwoord
Van het C-Team
Het 28ste Poolkamp werd om
19.30 uur geopend door Henk
de Haan. Dit is reeds de vierde
keer dat we met het Poolkamp
gekozen hebben voor de locatie
Drouwen.
Vorig
jaar
zaten
we
in
Ellertshaar. Bij een aantal
deelnemers wel bekend omdat
zij ook dit jaar weer van de
partij zijn.
De
eerste
voorbereidende
vergadering werd in oktober
gehouden en in de zomer
periode
werd
reeds
de
programmatuur
geschreven
voor het digitaal inschrijven.
Dit is toen zeer goed getest en
in oktober zijn we op onze
website
met
het
digitaal
inschrijven begonnen. Ja, ja,
ook wij gaan met onze tijd
mee. Lenze van den Berg,
hikeleider bij de C-hike is zeer
druk doende geweest om alles
op tijd klaar te hebben. Nou
proficiat, voor mij betekende
dit dat ik niet meer alle
onduidelijk
geschreven
gegevens van deelnemers en
medewerkers
moest
over
nemen.

Dit jaar heeft de helft zich
digitaal ingeschreven en de
andere helft schriftelijk. Zoals
het nu lijkt gaan we volgend
jaar volledig digitaal. Het is
maar even dat u het weet.
Dit jaar is het poolkamp één
week voor de schoolvakanties
en bleek ook dat het totaal
aantal deelnemers een klein
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beetje lager ligt dan vorig jaar.
Begrijpelijk en we hadden er
van tevoren ook al rekening
mee gehouden.
Ook dit jaar hebben we de
beschikking
over
twee
kampeerboerderijen. Naast op
“De Kwartjesberg” slapen er
ook
posthouders
op
“De
Alinghoek”,
welke
zich
ongeveer 800 meter verderop
bevindt. Ook dit jaar rijdt taxi
“Henkie” weer pendel diensten
om de medewerkers veilig
terug te brengen. Ongetwijfeld
leest u verderop in deze krant
meer over “taxi Henkie”.
Overdag is Henk samen met
Rob ook verantwoordelijk voor
het bezorgen van kachels en
aggregaten
op
de
overnachtingterreinen.
Om alles volgens de ARBO
regels goed te krijgen heeft
Yvonne zich dit jaar weer
ingezet om alle gegevens in het
draaiboek
te
zetten.
Vanmiddag heb ik een gesprek
gehad met een medewerker
van de meldkamer in Drenthe.
Mocht zich onverhoopt iets
voordoen
dan
zijn
alle
overheidsinstanties daarvan op
de hoogte. Wij gaan ervan uit
dat er niets gebeurt maar met
zo’n grote groep weet je maar
nooit.
De weersomstandigheden bij
de start waren niet zoals dat bij
een
Poolkamp
hoort.
De
temperatuur ligt aan de hoge
kant en tijdens
de opening
regende het een klein beetje,
hopelijk ondervinden jullie daar
als
deelnemer
niet
teveel
hinder van.
Verderop komen we weer bij u
terug. Voor nu willen we
iedereen
een
spetterend
Poolkamp toewensen!
Henk de Haan
Algemene coördinatie
Aries van der Helm
Administratie
inschrijvingen
Rob van Tholen
Communicatie
Lenie Winters
De penningen

Colofon
De
Poolbode
is
een
gezamenlijke uitgave van de
Poolbode crew en de Vliegende
Reporters.
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 belangrijke
gebeurtenissen
tijdens
het
kamp.
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Reporter
Marijn Molema
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Evert Tigchelaar
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Artwork
Rogier Falkena
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Alies Wever
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Janneke Houtman
Spelling & reporter
Ellen van Dongen
Reporter
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Oplage
De Poolbode verschijnt in een
oplage van 380 stuks en wordt
uitgereikt aan alle deelnemers
van het Poolkamp.
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Deelnemers
A-hike
Hikeleiding
Yvonne Loois
Ank Doorlag
Fraeylema Slochteren
Riekje Huisman
St.Vitus Winschoten

A07
Ramon Mengerink
Tim Darwinkel
Fivel Delfzijl
A09
Richard Schuur
Pascal Thies
JPG Assen

A11
Jerry de Vos
Chris van Wageningen
Vinchem Winsum

A02
Tim Super
Stefan Warrink
Fivel Delfzijl

A12
Harm Valk
Marc Greuter
David Bor
Bevers Lettelbert
A13
Ishana Koopman
Florentine Oenema
De Voerman Groningen
A14
Lars Mulder
Rob Kamps
Fivel Delfzijl
A15
Rowina bij de Ley
Brit van der Drift
Biezenhutters Oosterwolde

A04
Milou van der Maat
Jelle Bakker
Fivel Delfzijl
A05
Remco van der Maat
Jeroen Briek
Fivel Delfzijl
A06
Amber de Gruijter
Laura Meijer
De Jutters Groningen

28ste Poolkamp

Hikeleiding
Eloise Suiveer
Ralph van Mieghem
Trappers Hoogezand
Petra Leistra
Scouting Veendam

A10
Marloes Verstappen
Chantal Smid
Carolien v.d. He lm
Vinchem Winsum

Deelnemers
A01
Rob Nijland
Arnoud Bentum
Scouting Veendam

A03
Kjell Bolsenbroek
Ilona Frijlink
Scouting Emmen

B-hike

Subkampleiding
Danny Bierling
Sandra Lockhorn
Trappers Hoogezand
Posthouders
Riemer Adema
Folkert Swart
Janneke Visser
Marise Wagner
Sjoukje Heidstra
Niels Ruiter
Christiaan
Andre Boelens
Edwin Wietzes
Ronald Wietzes
Peter-Paul
Jitze Rienks
Theo van Osch

B01
Robin Panman
Martijn Bentum
Scouting Veendam
B02
Joost Nijland
Nick Siepel
Scouting Veendam
B04
Marry Smit
Wiesje Westerhout
Fivel Delfzijl
B05
Auke Westerhout
Chris Ronde
Fivel Delfzijl
B06
Jonathan Huizinga
Collin Greven
JPG Assen
B08
Irene van Meer
Anna Vanderveen
St.George Assen
B09
Bernd Goeree
Peter van Leeuwen
Vinchem Winsum
B10
Ruben Kroon
Tim Drevel
Vinchem Winsum
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B11
Linda Vijfschaft
Jennifer Drenth
Bevers Lettelbert
Else Swart
Biezenhutters Oosterwolde
B13
Warner Michel
Tim Buining
Scouting Hoogeveen
B14
Ruben Barels
Pepijn Schaafsma
De Havik Groningen

Gabri Boonstra
Masja Heijne
Richard Veenstra

C08
Alexander Pors
Steven Pietersma
Guy de Fontgalland Ter Apel

C-hike

C09
Liza de Jong
Eva Meijer
Look-Wide Haren

Hikeleiding
Lenze van den Berg
Arjan Schuiling
Mensinghe Roden
C01
Jelmer Komen
Peter Smallenbroek
JPG Assen

B15
Meinte Nutters
Thijs Keulen
Geert Niesshing
Trekvogels Paterswolde/Haren

B18
Eva Dambrink
Rianne van 't Klooster
Biezenhutters Oosterwolde
Subkampleiding
Bert Oosting
Mirjam Huyzen
Allard Suiveer
Martijn Metus
Trappers Hoogezand
Posthouders
Michiel Lepelaar
Hanna van Wouwe
Martijn Lanenga
Jeroen Wiegman
Dolf Huls
Sieneke Toering
Anke Geertsema
Geert Schoemakers
Jeroen Lamberts
Micheal Molijn
Tjarko Dijkhuis
Anthonie Groothuismink
Liselotte de Blaauw
4

C11
Jonno Klok
Floriaan Thies
Gijs van Maanen
JPG Assen
C12
Bram van der Weide
Roy Does
Scouting Emmen

B16
Robert Boswijk
Hergen Schuringa
Arent-Jan Weinans
Scouting Veendam
B17
Gerlean Lap
Jabic Stornebrink
Jeroen Appelboom
Andromeda Franeker

C10
Luuk Wolters
Anne-Jan Miedema
Brimzen Buitenpost

C02
Nicolet Homan
Ginette de Haan
Marloes Hoogeveen
Fraeylema Slochteren
C03
Martijn Kors
Gerard Weinans
Scouting Veendam
C04
Jeroen Zwart
Arno v Schaik
JPG Assen
C05
Rutger Kors
Scouting Veendam
Sara van der woerdt
Vinchem Winsum

C13
Jesse Jansen
Brimzen Buitenpost
Hedwig Jansen
Tibrag en Greate Pier Sneek
C14
Stefan van der Hoek
Iris Resnick
Michel Stinstra
De Jutters Groningen
C16
Danielle Sewuster
Sarah van Beek
Milou Wessel
Drostengroep Coevorden
C17
Marcel van der Veen
Gijs Bouwmeester
Veedim Vendel Hoogeveen

C06
Arnold Panman
Theo Lambers
Scouting Veendam

C18
Simon Raap
Frank Wieringa
Ivo van Linschoten
De Havik Groningen

C07
Michel Slagter
Thijs Vugteveen
JPG Assen

C19
Myrthe Kuiper
Ivon Pieterse
Esdoorn Leeuwarden
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C20
Noud Belser
Chiel Funke
Drostengroep Coevorden
C21
Aletta Roode
Perry Kappen
Scouting Veendam
Subkampleiding
Jan Mark Kroes
Lute van de Bult
Harry Jager
De Havik Groningen

D02
Bauke Molenaar
Raymond
Eduard Bakker
Esdoorn Leeuwarden

D12
Marco Couperus
Jelte van der Zee
Vincent Huitema
Andromeda Franeker

D03
Mark van Egten
Marcel Kleine
Beyloo ter Horst Beilen

D13
Carlo Laversna
Reinout Roest
Esdoorn Leeuwarden

D04
Jaap Vink
Martijn Werkhoven
Dave Pieltjes
Vinchem Winsum

D14
Loulou de Vries
Mirjam Ruiten
Wâldswalkers Drachten

D05
Elze de Groot
Bob Tjaarda
Mensinghe Ro den

Posthouders
Tineke de Boer
Elsemarie Valstar
Hilbert Hofsteenge
Anno Ham
Annemiek Roolvink
Peter Meijer
Peter van Bommel
Rik Sportel
Rutger van der Noord
Jeroen Londeman
Mark Dijkema
Marieke Oomen
Inge Meijer
Henri Woddema
Gijs Overbeek
Jorim van der Boon
Robert Menninga
Joost van Bommel
Iwan Dunning
Kyra Luijters

D-hike
Hikeleiding
Johan Hettinga
Mans Schepers
Bram Timmer
Fraeylema Slochteren
D01
Maarten Nijboer
David de Roest
Esdoorn Leeuwarden
28ste Poolkamp

D06
Charlotte Bakker
Robbin de Zeeuw
Mensinghe Roden
D07
Bianca Dusseljee
Guido Benten
Trekvogels Paterswolde/Haren
D08
Wouter Woldring
Esther Hoogstraten
Scouting Veendam
D09
Jeen Bakker
Tom Lodewijks
Vincent Huitema
Andromeda Franeker
D10
Berry Kraaienoord
Joost te Slaa
Esdoorn Leeuwarden
D11
Maarten van Beek
Wilco Tensen
Drostengroep Coevorden

D15
Astrid Jager
Inge Nijboer
Esdoorn Leeuwarden
D16
Jeroen Zijlstra
Fred Geogies
Drostengroep Coevorden
D17
Bas Jansen
Siemen Duursema
Mensinghe Roden
D18
Torben v.d. Boon
Joost Tiddens
Mensinghe Roden
D19
Bauke Molenaar
Sander Bakker
Esdoorn Leeuwarden
Subkampleiding
Derco Sportel
Chris Blom
Peter van Dijk
Patrick Loonstra
Posthouders
Ferdi Gijsen
Richard Smink
Ruben Loby
gerben schats
Wander Elout
Leidelmeijer Simone
Bernhard Bakker
Jan Willem Beck
Danny van Dorst
Anne van Dorst
Eddy Haveman
Erik Dieters
Lenie Winters
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Wouter van Bommel
Maaike Faber
Nynke Wilma Klompsma
Jelle Teitsma
Robert de Vries
Petra Joustra
Gerjan de Roest
Alwin Warringa
Frank Valeton
Jaap Schuurmans
Willem Eelsing
Menno Wester
Mark Loeffen
Kors Kuijper
Cora Breedveld
Annet Borgstede
Florien Toxopeus
Paul van den Berg
Peter van Dellen

E-hike
Hikeleiding
Christer Oosterveld
Ria Hut
Fivel Delfzijl

E05
Elise Eilert
Willemijn Geluk
De Jutters Groningen
E06
Gauke Kooistra
Arjen Meijer
Andromeda Franeker
E07
Taetske Jambowa
Jambowa Bolsward
Bram Jorissen
Caspar di Robles Harlingen
E08
Stefan Sjouw
Jelte Hommes
Joep de Boer
Zwervers Assen
E09
Mark Veenstra
Peter Huibers
Luuk Morcus
Zwervers Assen
E10
Anne Broekema
Wija Grijze
Impeesa Pekela
E11
Chantal Bloem
Ronald Keuning
Stephan de Vries
De Jutters Groningen

E01
Edwin Barth
Johan de Ruiter
St.Vitus Winschoten

E12
Joost Behrendt
Werner Veldman
De Jutters Groningen

E02
Albert de Ruiter
Lydia Fifield
St.Vitus Winschoten

E13
Yentl Schneider
Rinske Sevinga
Look-Wide Groningen

E03
Elise Kooi
Margo van Timmeren
Fraeylema Slochteren

E14
Sjoerd van Soelen
Leon Klunder
De Havik Groningen

E04
Luuk Stelder
Hans Veenstra
Fraeylema Slochteren

E15
Peter van der Gaauw
Dennis Vesper
Voerman

Freek de Vries
Posthouders
Christiaan Kersbergen
Rina de Boer
Egbert de Boer
Richard Veenendaal
Stefan Wildeman
Sytze Hilhorst
Rinske Borstlap
Marja van der Heide
Onco Holtkamp
Godert van der Noord
tonnie van rijen
teun liemburg
richard arends
Jop Reijntjes
Chris Wijnholds
Frank Mulder
Martijn Heitling
Johan-Peter Ouweneel
André Hundt
Marjan Feenstra
Wina Arendsen
Arnoud van Duren
Geuko Elderman
Ronald Arbeider
Dirk Hundt
Gerard van Wijk
Arjan Kruidhof

Bar
Frouwke van Weering
Sander Vos
Elmer Mols
Judith Doorn
Thriantastam Assen

Klusteam
Leonie Wijnholds
Bernadette Pors
Anouk Oldenburger
Guy de Fontgalland

Kookploeg
Jorn van Diepen
Saskia van Diepen
Ger Wildeboer
Bas Dost

Subkampleiding
Dolf Klijn
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Hilko Vennema
Mischa Bosman
Theo van der Meulen
Ger Wildeboer
Mischa Bosman
Edwin Kosmeier

Werkploeg

Margit Bol
Reinder Buurke
Karel-Jan Buurke
Jos Buurke
Brenda Doorlag
Ger Folkertsma
Luurt Glas
Willem Hofstede
Koos Holtjer
Sonja Hoogstra
Hendrik Knol
Lars Kruizenga
Rene Renkema
Erwin Renkema
Job Schepers
Hilda Sombetzki
Sander van Adrichem
Frank Jan van Bostelen
Paulina van Bostelen
Martijn van Ierland
Jeroen van Ruulo
Auke Veninga
Richard Vermue
Jan Erik Zuur
Derk Jan Zuur

C-team
Aries v.d. Helm (Fraeylema)
Henk de Haan (Fraeylema)
Lenie Winters (Fivel)
Rob van Tholen (Fivel)

Krant
Marijn Molema
Maartje Molema
Rogier Falkena
Jeroen Oostinga
Evert Tigchelaar
Ellen van Dongen
Janneke Houtman
Christa Knol
Stienka Verkleij
Annette Ottens
Alies Wever
28ste Poolkamp

De Poolbode is mede mogelijk gemaakt door:

Me-Po Reproservice Handelsonderneming heeft een groot aanbod aan
kantoorartikelen en een uitgebreide drukwerkservice. Het bedrijf kan
voor u al uw drukwerk verzorgen in het reproductiecentrum. Dit gaat
van een fullcolour kopieermachine tot sneldruk. Uw drukwerk is bij MePo in goede handen. Ook is het bedrijf totaalleverancier van
copyprinters en kopieermachines. Het levert machines op maat. Het is
mogelijk een machine te huren of te leasen.
Ook is het mogelijk dat Me-Po op uw bedrijf een kopieermachine
plaatst op basis van het volume. Kopieermachines van 10 tot 85
kopieën per minuut zijn leverbaar en kopieermachines voor degene die
weinig kopieert tot het bedrijf dat in groot volume kopieert. Alle
merken zijn in principe leverbaar maar het bedrijf heeft de complete
Ricoh en Mita lijn. Naast druk- en kopieermachines heeft het bedrijf
ook een complete lijn kantoormachines. Dit gaat van nietmachine via
fax en papiervernietiger tot de modernste printer.
Sinds de start van Me-Po enkele jaren geleden heeft het bedrijf een
grote groei door gemaakt. De combinatie dynamiek, service en kwaliteit
trekt inmiddels klanten uit het bedrijfsleven, overheid, semi-overheid en
verenigingen. Hiertoe behoort de Rijksuniversiteit Groningen. En zegt u
zelf, een bedrijf met maar dan 400 vaste klanten, dat moet toch goed
zijn.
Tevens uw leverancier voor al uw kantoorbenodigdheden zoals papier,
cartridges (o.a. HP), meubilair, enz. Ook al uw handelsdrukwerk en
verenigingsdrukwerk wordt door ons professioneel verzorgd.
• Kopieerwerk
• Inbindwerk
• Kopieermachines
• Kantoorartikelen
Me-Po Reproservice Handelsonderneming
Aldringastraat 7 - 9822 AM Niekerk
Tel. (0594) 505985
Fax (0594) 507150
Postbus 1 - 9822 Niekerk

Dealer van:
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Opening
Vrijdagavond
werd
het
Poolkamp geopend. Op de
boerenkar van de Fraeylema
was een podium gebouwd.
Daar vertelde de kampleiding
dat het Poolmap voor de vierde
keer te gast zou zijn in
Drouwen. De regels hoefden
niet meer verteld te worden.
Die zouden alle deelnemers
namelijk wel weten. Bovendien
wist de boswachter alle routes.
Big Brother Boswachter zou de
hikelopers dus in de gaten
houden. Tenminste, als alle
deelnemers
de
routebeschrijving in acht zouden
nemen …

Na
het
praatje
van
de
kampleiding
kwamen
de
themapresentaties.
Het thema van de A-hike is
“Kerst op Hawaï”. Ho, Ho, Ho,
Hawaï!
De
hike-leiding
had
het
weerbericht bekeken en het
leek een koud weekend te
worden. Geen probleem toch?
Ze hadden dit jaar eigenlijk zin
in een warme kerst en besloten
kerst op Hawaï te vieren. Zie
je het al voor je: rendieren op
het goudgele strand, luierend
onder de palmbomen?
Maar helaas … het weer voor
dit weekend lijkt toch roet in
het eten te gooien, dus de
rendieren zullen wel onder de
bomen liggen, schuilend voor
de regen of sneeuw, met
sneeuwkettingen onder hun
hoeven. Maar je weet het: ho,
ho, ho, je krijgt het niet
cadeau! Met een ruime dosis
fantasie en een goed regenpak,
waan je jezelf al gauw op
Hawaï.
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De deelnemers van de B-hike
krijgen
een
cursus
tot
brandweerman.
De
opper
brandweermannen
kwamen
binnen
onder
een
luid
brandweerwaardig lawaai. De
menigte
maakte
uiteraard
ruimte voor deze man en
vrouw die graag levens wilden
redden. Ook de deelnemers
hebben er erg veel zin in. Zo
ook Thijs, Geert en Mijnte van
de Trekvogels. Ze lieten weten
erg veel zin te hebben in dit
Poolkamp. Wanneer ze ergens
aan komen zullen ze zoals
echte
brandweermannen
betaamt duidelijk te horen zijn.
Ook de C-hikers zouden op de
proef
gesteld
worden.
Zij
moesten
het
spliksplinter
nieuwe cruiseschip “Queen Bea
II” gaan testen. Aan boord van
het schip moest alle techniek
uitgeprobeerd worden. De Dhike zou dit Poolkamp in het
teken van vampieren staan.
Er werd gewaarschuwd voor
Mister van Helsing, beroemd en
berucht van de gelijknamig
film. Tijdens hun tocht in het
donker zouden de deelnemers
extra goed uit moeten kijken
voor dit monster! Als laatste
kwamen twee bruingebrande
wintersporters ten tonele. In
passende kleding met hun ski’s
over de schouder, verheugden
zij de E-hikers op een groots
après-ski feest.

Na deze spetterende opening
gingen alle hikers huns weegs.
Lange en spannende tochten
stonden hun te wachten …

Vrijdag
Wisjou Marry X-mas
Kort na de opening kwamen we
twee meisjes van de B-hike
tegen: Wiesje en Marry (als in
‘Wis h you Merry Christmas’).

Beide, afkomstig van de Fivel
(!!), wisten ons te vertellen dat
zij een nieuw record tent
opzetten gevestigd hadden.
Wiesje en Marry hebben deze
complexe klus in 2 minuten
geklaard. Denk jij nou: “dat
kan ik sneller!!” meld je dan
aan bij de dames en bewijs je!!
Wie durft deze uitdaging aan?!

De trekkers van de
Fraeylema
Iedereen die het Poolkamp
kent, kent de twee trekkers
van de Fraeylema. Van de
opening tot de sluiting kom je
ze tegen. Maar waar komen die
rode kolossen, die door de
grootste baggerzooi ploegen,
eigenlijk vandaan? En waar
worden ze voor gebruikt?
Dat feest zou hun niet zomaar
aangeboden
worden.
Lange
skitochten over de pisten van
Drouwen en omgeving lagen in
het verschiet.

De trekkers zijn van de
Fraeylema, een scoutinggroep
uit Slochteren. De Fraeylema’s
gebruiken de trekkers voor het
vervoeren
van
materialen.
Deze zijn nodig om alle
kampen op te bouwen. Zoals
28ste Poolkamp
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het Pinksterkamp en natuurlijk
het Poolkamp!

•
•

Rob, Henk en Aries toen
hike-leiding waren en nu
kampleiding?
Het diner bestond uit: verse
sapjes, Casino schelpjes,
koude gebonden selderij
soep,
biefstuk,
gemixte
groente,
beboterde
bloemkool,
gesmoorde
worteltjes, , zoete koekjes,
duivelscake en koffie/thee?

De regels op een rij
Er worden altijd twee trekkers
meegenomen, een kleine en
een grote. De kleine heet “het
Fordje”. De naam komt van het
bekende automerk, ‘Ford’. Het
Fordje heeft de Fraeylema van
meneer
Koop
gekregen.
Meneer Koop is de directeur
van
een
grote
bouwonderneming. Twintig jaar
geleden schonk hij de trekker
aan scouting, omdat dit een
goed doel is. Overigens is dat
niet heel toevallig, meneer
Koop woont een paar kilometer
van Slochteren vandaan …
De grote trekker hebben de
Fraeylema’s zelf gemaakt. De
onderdelen die zij hier voor
nodig hadden, kwamen van
twee oude trekkers. Maar deze
trekker is wel van de grootste
gemakken voorzien. Ze heeft
een radio, een harde toeter en
een warme cabine (lekker
droog als het regent!). De
trekker heet “de Deutz”. Ook
de
naam
‘Deutz’
is
een
merknaam. De motor komt van
het merk ‘Deutz’ en daarom
wordt de trekker “de Deutz”
genoemd.
Overigens heeft de Fraeylema
nog twee trekkers. Deze staan
in een schuur, maar worden
niet
voor
het
Poolkamp
gebruikt.

Vrougah …
Wist je dat 20 jaar geleden:
• Poolkamp werd gehouden in
jeugdherberg “De Hullen” in
Roden?
28ste Poolkamp

Volgens de kampleiding weten
alle deelnemers de regels uit
hun hoofd. Ze hoeven dan ook
niet verteld te worden tijdens
een
centrale
opening.
De
redactie van de Poolbode zet
hier hun vraagtekens bij. Voor
alle zekerheid –niemand wil
natuurlijk dat het Poolkamp
een warboel wordt- herhaald
de kampkrant hier de regels.

vergaderen. We gaan dan zoal
stencilen of heel hard tikken.
Zelfs onze mooie muziek kan
niet gewaardeerd worden.
Tot onze grote spijt worden de
banden tussen de krant en de
personen
in
kwestie
niet
versterkt. Wij betreuren dit ten
zeerste, want wat is er nou
mooier
dan
dat
er
een
fantastische harmonie is tussen
de mensen van de hikeleiding
en
de krant. De lezer zou
natuurlijk kunnen denken dat
we bij de krant een stelletje
zeurzakken zij, maar als je ons
een beetje beter leert kennen
zou je dit wel ontkennen.
Groet’n en veel lees plezier in
de Poolbode.

Zijn laatste D-hike
Interview met Johan Hettinga

1. Geen gezoen in de tent.
2. Geen vuurwerk tegen de
bome n aan gooien.
3. Gooi je afval niet in het
bos, maar geef het aan de
posthouders.
4. Houd
deze
posthouders
overigens altijd voor de
gek.
5. Loop altijd op het midden
van de weg, dan zien de
automobilisten je goed.
6. Tenslotte nog dit: mensen
in blauwe truien (waar
Armeriastam of Chauken op
staat) hebben altijd gelijk
7. Zo niet, dan treedt regel 6
in werking.

Na vier jaar stopt Johan
Hettinga met leiding geven aan
de D-hike. Reden voor een
interview met de Poolbode.
Waarom stop je eigenlijk?
Ik heb het vier jaar gedaan en
ben nu erg druk met andere
scoutingbezigheden.
Binnen
mijn
eigen
groep,
de
Fraeylema,
ben
ik
groepsbegeleider
geworden.
Als
groepsbegeleider
ondersteun
je
de
leiding.
Wanneer
er
bijvoorbeeld
problemen zijn, dan moet ik
helpen deze op te lossen.

Vergaderen
Wij van de Poolbode vermaken
ons
altijd
prima
op
het
Poolkamp.
Wij ergeren ons
echter aan de mensen die het
nodig vinden om in onze
redactieruimte
te
gaan
vergaderen. Soms kunnen deze
mensen ons behoorlijk storen,
bij het uitvoeren van onze
taak. Wij proberen meerdere
malen duidelijk te maken dat
zij beter een andere ruimte
kunnen betrekken om te gaan

Wat in de D-hike trok jou aan?
De D-hike trok mij aan omdat
het
vooral
een
echte
trappershike is. Dat betekent
dat er lange afstanden gelopen
en
zware
posten
gedaan
9
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moeten worden. We hebben
bijvoorbeeld altijd een semigalabaan. Dan moet er een
hindernisbaan
afgelegd
worden, met een buikschuif,
een
klimtouwtje
en
een
kabelbaan.
Heb je een mooi verhaal over
een van jou hike-lopers?
Nou, niet echt een erg sappig
verhaal ofzo. Elk Poolkamp
heeft zijn mooie herinneringen.
Bovendien zie je als hikeleiding
de kinderen niet zoveel. Het
zijn vooral de posthouders die
de kinderen begeleiden. En
natuurlijk de subkampleiding,
die
bij
de
overnachting
aanwezig zijn. Maar als leiding
krijg je een tevreden gevoel
van een hike. Stel je voor;
dertig kinderen met de hele
dag 15 kilo op hun rug. Na een
weekend gaan zij moe maar
voldaan naar huis. Dat geeft
een kick.
Kom je volgend jaar nog bij het
Poolkamp?
Weet ik nog niet, dat zien we
volgend jaar wel weer.

Centjes
Henk de Haan weet vast waar
onze centjes heen gaan!!!

dan eigenlijk €21,- voor twee?
Ik en met mij vele anderen zijn
hier erg nieuwsgierig naar.
Stemmen achter mij zeggen:
Zet alle bonnetjes op internet.
Maar goed dat
is onzinnig,
maar
bijvoorbeeld
een
begroting of kostenplaatje zou
wel kewl (wat is dit voor raar
woord? Red.) zijn. Ik hoop dat
hier
(omdat net achter mij
gezegd wordt dat er al vier jaar
geen berichtjes betreffende dit
onderwerp geplaatst worden
[heb jij de Poolbode wel een
beetje bijgehouden de laatste
vier jaren? Het lijkt er niet op!
Red.]) een mooie actie/reactie
op komt.
Heel veel liefs en groetjes
(slijmbal, red.) van trouwe
Poolkamp bezoeker Jeroen en
al zijn medestanders/vriendjes.

Bosgebruikers
Ik ben nu net wakker en heb
gisteravond op post gestaan bij
de E-hike erg leuk hoor!
De eerste twee uur kwamen er
geen E-hikers op onze mooie
automobiel af maar vooral
andere
bosgebruikers
(een
dropping van de gemeente
Zwolle).
Deze mensen moesten alleen
met kompaspeilingen ergens
uitkomen. Ze waren elke keer
weer verrast dat wij niet van
de dropping waren en dat onze
auto zo mooi verlicht was.
Nu ga ik denk ik eerst maar
eens een eitje eten.
Groetjes, Kobus

Beter één tent …
Beste Henk als ik je zo mag
noemen ... (me neer De Haan
voor jou, red.) Waarom kost
poolkamp €21,-???
Elk jaar weer als we ons trouw
opgeven voor Poolkamp is de
kampprijs gestegen met een
paar euri. NPK kost voor
stamleden €25,voor vijf
dagen. Waarom kost Poolkamp
10

Juist ja, het leven van de
posthouders: het zou over
rozen gaan. Ware het niet dat
je mij dan dat leven laat
beschrijven, want een leven in
het algemeen deugt niet, laat
staan die van een eenvoudige
padvinder. Goed aangekomen
en wel kregen we van Johan
(hare majesteit bij D-hike) te
horen dat eenieder die te laat

kwam op een post naar huis
kon gaan. Dat is drie keer
slikken en kijken hoe laat je
aanwezig moet zijn. 20:15 uur
op vrijdag! Dus wij zijn er om
19:30 uur, tja, dat de eerste
hikers pas rond een half elf
kwamen dan slik je zes keer:
moeten we ze nu echt allemaal
naar huis sturen??? Johan was
soepel en liet ze leven.
Wij leefden uiteraard niet
meer, zo dood waren we
gevroren van het permanent
stil staan op dezelfde plek.
Hulde aan het eerste koppel!
Zij wekten ons tot leven met
hun vreugde. Na zo’n tijd in
het veld stil staan snak je naar
een loden pijp, maar ze wisten
ons te motiveren voor een
dankbare
taak:
De
Post.
Anders waren we tenslotte voor
niks
gekomen.
Uiteindelijk
waren we na middernacht klaar
met onze dankbare taak. Eind
goed al goed zou je tot nu toe
denken. Dat dachten we dan
ook, hoe goed kan goed gaan?
Nou behoorlijk slecht. Geniet je
tevreden bij de naborrel van je
wel verdiende rust (onder
bezielde leiding van Elmer,
Judith, Frouwke en Sander)
totdat je van de stress aan het
bellenblazen raakt.

Afijn, wij genoten van onze
rust, totdat collega posthouder
netjes wat uit de tent wilde
halen … Wat blijkt, en nu willen
we de gevoelige liefhebbers
van
tenten
vragen
alleen
verder
te
lezen
onder
professionele begeleiding, onze
tent was platgewalst! Eén of
andere smerige hond is dwars
over
onze
tent
gelopen:
tentstokken kapot, niet meer
op te zetten.

28ste Poolkamp
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Tja waar slaap je dan? Aries,
onze held in donkere tijden,
bood een luisterend oor en we
kunnen hem zeker bij het
Maatschappelijk
Werk
en
Dienstverlening
aanbevelen:
het luchtte enorm op! Net als
dit stukje in de Poolbode: JIJ
die over onze tent heen liep…
Je bent een zak hooi! Gaarne
melden! Maar we zijn altijd lief
voor
mensen
met
een
algemene aansprakelijkheidsverzekering. Tot zover. Nu
gaan we nadenken over een
alternatieve slaapplek.
Menno, Thriantastam op de Dhike. De tent stond bij de
kampeerboerderij.

A-hike in de avond
Na de opening moesten alle A Hikers zich verzamelen in hun
eigen
deel
van
de
kampeerboerderij
waar
zij
heerlijke
warme
chocolade
melk kregen.

Onder het genot van deze
chocolademelk werden hun de
hike
technieken
nogmaals
duidelijk uitgelegd zodat ze niet
zouden verdwalen wanneer ze
een
echte
strippenkaart
moesten
gaan
lopen.
Het
kompas schieten is niet tijdens
deze
uitleg
naar
voren
gekomen. Dit was namelijk een
onderdeel wat ze de volgende
dag zouden leren. De uitleg
hadden de meeste A-hikers
uiteraard niet nodig maar de
chocolademelk vonden ze wel
erg
lekker.
Na
dit
erg
belangrijke onderdeel hadden
de hikers even de tijd om hun
slaapzalen in te richten. De
slaapkamers
zagen
er
overigens erg gezellig uit!

28ste Poolkamp

B-hike ‘s avonds
Om ons een voorstelling te
kunnen
maken
van
het
vrijdagavond programma van
de B-hike, zijn we naar de
Alinghoek gereden. Vanwege
het slechte weer was er
besloten om het subkamp te
verplaatsen. Het weilandje was
te drassig en de kinderen
waren te verkleumd.
Toen
we
de
slaapzaal
binnenkwamen, werd onze blik
direct getrokken door de lange
rij bergschoenen onder de
verwarming, en de kleren die
lagen te drogen. Ook met onze
ogen dicht hadden we dit wel
opgemerkt, de geur was ook
niet echt om over naar huis te
schrijven.
Onze gastvrouw van de B-hike
slaapzaal was Marry van de
Fivelgroep. Zij begon ons heel
enthousiast te vertellen over
het avondprogramma van de
eerste avond.
Na de opening zijn ze in een
recordtijd
hun
tent
gaan
opzetten, om maar niets te
hoeven
missen
van
het
volgende
programmaonderdeel. Ze moesten allerlei
ringtones ontdekken in het
donkere bos. Bij elk gevonden
ringtone kregen ze een krabbel
en uiteraard hadden zij alle 8
krabbels in mum van tijd
verzameld.

Tegen half 9 lagen (??) ze in
hun tentje. De jongens in het
tentje naast ze mochten nog
wel even langskomen omdat ze
hele lekkere chocopinda's en
pepernoten (vast over datum)

bij zich hadden. Zo gauw ze
het lekkers achter de kiezen
hadden konden jongens weer
vertrekken.
Het is nog wel enige tijd
onrustig
geweest
op
het
overnachtingsterein, men vindt
het dan nodig om elkaar de
laatste moppen nog even toe te
schreeuwen, maar als dan de
laatste energie verdwenen is,
vallen
de
oogjes
toch
uiteindelijk wel dicht.
Marry wist ons te vertellen dat
het best wel koud was, ze zei,
als het ietsje kouder was
geweest,
had
ze
het
waarschijnlijk niet gered. Tot
slot
wil
Marry
graag
de
vermelding terug zien: "met
dank aan alle kids van de Bhike!"
Okay. ook aan dit laatste
verzoek voldaan te hebben,
sluiten we af.
Janneke & Christa

D-hike @ night
De D-hike staat dit jaar in het
teken van de strijd tussen de
goede en duistere machten.
Wezens
als
Frankenstein,
Dracula
en
weerwolven
tegenover de bestrijders van al
dit kwaad onder aanvoering
van Van Helsing. Aan het einde
van het weekend zal blijken
welke groep er aan het langste
eind getrokken heeft.
Vrijdag was er eerst natuurlijk
de
aanmelding
bij
de
hikeleiding,
waarbij
de
noodbrief werd uitgedeeld. Een
koppel kwam niet opdagen, de
rest was redelijk op tijd. Na de
aanmelding gingen we verder
met de opening, waarbij we
ons
thema
nog
even
presenteerden. Daarna begon
eindelijk het echte werk. De
zorgvuldig ingepakte rugzakken
mochten bij de Fraeylematrailer weer uitgepakt worden
voor de beruchte eerste post:
de rugzakcontrole (houd ze in
de
gaten!
Re d.).
De
posthouders moesten achteraf
controleren
dat
we
een
11
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bijzonder
beschaafde
groep
hikers hadden. Er werd niets in
beslag genomen.
Na de rugzakcontrole volgde de
eerste kennismaking met de
subkampleiding, die de routes
uitdeelde en hielp bij de eerste
routetechnieken. Een koppel
dat niet uit de route kwam was
zo snugger de noodbrief open
te maken, waar helaas voor
hun geen kaartje in zat maar
alleen telefoonnummers. Post
twee werd niet door alle
koppels
gevonden.
Deze
deelnemers misten daardoor de
eerste hindernisbaan van het
weekend, en liepen hun eerste
punten mis.
Het vinden van post drie was
voor de meeste koppels ook
geen probleem, maar het
laatste
stukje
naar
het
kampterrein leverde nog wel
een paar foutlopers op.

Uiteindelijk waren de laatste
deelnemers rond een uur of
één
bij
het
overnachtingsterrein.
We
sliepen net als vorig jaar op de
vrijdagavond
bij
Bob
Akkerman.
Er was door de
subkampleiding een kampvuur
opgeworpen,
en
stond
bovendien
warme
chocolademelk klaar. Daarna
konden de dames en heren
eindelijk van hun welverdiende
nachtrust genieten.

wel op tijd om te starten met
de
vrijdagavondroute.
Het
thema van de E-hike is Aprèsski. Het leukste is dat het
landschap momenteel ook wit
is van de sneeuw. Een gepast
thema voor het Poolkamp
volgens dit koppel, want de
sapjes die daarbij horen zijn
wel
erg
lekker
en
sfeerbepalend (red.: “Wie kent
het
sportof
skidrankje
Aquarius niet?”). Beide dames
houden vooral van gezelligheid,
want waarom ga je anders op
Poolkamp? Alleen een beetje
jammer dat ze niet weten hoe
ze een routekaart moeten
hanteren
(red.:
typische
eigenschap
van
Fraeylemavrouwen?).
Maar
wie
de
routekaart niet kan lezen, moet
slim zijn! En wie lopen nog
meer de E-hike? Ratataaaaa …,
en daar verschijnen Luuk en
Hans van de Fraeylema op het
podium die twee schoonheden
van
hun
eigen
groep
tegenkomen (red.: Liefde op
het eerste gezicht?). Luuk en
Hans zijn de mannen van de
Fraeylema die binnen hun
groep bekend staan als goede
kaartlezers
(red.:
serieuze
mannen dus, voor wie niet
geldt dat liefde blind maakt,
want ze hebben uiteindelijk het
subkamp gevonden). Volgens
de dames gaan beide heren zo
op in het kaartlezen dat de
gezelligheid op de laatste
plaats komt te staan.

Rarrrr

E-hike
Elise en Margo (koppel E3)
van de Fraeylema (je kent ze
wel, die scoutinggroep die zich
in de vorige eeuw gevestigd
heeft op de gasbel) zijn heel
erg spraakzaam. Op vrijdag
zijn ze te laat aangekomen
voor
de
opening
(red.:
MINPUNTJE!), maar gelukkig
12

“Handig,
zulke
persoonlijke
gidsen,
zo kunnen we zelf
lekker
genieten
van
onze
Aquarius!” De tocht door de
donkere bossen bereikt een
hoogtepunt op het moment dat
de vier Fraeylema-lieden een
aantal groepsgenoten op een
vrachtwagen tegenkomen. De
Fraeylema- mannen
van
de
opbouw-,
afbraaken
uitbrakgroep. De Jan Doedel
van de Fraeylema die volgens
de wet nog geen skelter mag
besturen
rijdt
op
deze
vrijdagavond
een
heuse
vrachtwagen. Dit is natuurlijk
vragen
om
problemen.
Hypothetisch geval: Stel Willem
van de Fraeylema staat achter
in de bak van de vrachtwagen.
Stel dat op hetzelfde moment
de Jan Doedel in de cabine zich
afvraagt
waarom
de
vrachtwagen een pedaal heeft
die een skelter niet heeft. Jan
Doedel bedenkt zich niet en
stampt op de pedaal. Onnozele
Willem in de achterbak die
dromerig in de achterbak staat,
valt met veel kabaal achterover
over al het breekbare materiaal
in
de
achterbak
heen.
Woedend springt wilde Willem
op en begint wild met banden
te gooien naar de cabine
(red.: Breekbaar materiaal?
Ach,
alles
is
breekbaar.).
Volgens Elise en Margo die
hiervan getuige waren, moet
dit een ontzettend komisch
gezicht geweest zijn (red.: Ik
kan me voorstellen dat jij, de
lezer, de grap er niet van
inziet. Waarschijnlijk moet je
erbij geweest zijn).

De perfecte combinatie: twee
gezellige
Fraeylema-vrouwen
voor
de
sfeer
en
twee
ongezellige Fraeylema- mannen
die kaart lezen.
De vrouwen vinden het niet
erg, want hun reactie is:

Tijdens onze lunch kwam een
van onze reporters binnen
zetten. Hij was verdwaald. En
dat begrepen we niet helemaal.
Hoe kan je zo verdwaald zijn,
dat je in plaats van de trein het
vliegtuig pakt...? Er zal wel iets
geknapt zijn binnen in. Het
schijnt wel vaker voor te
komen de laatste tijd.

28ste Poolkamp
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Zaterdag
Bij de A-hike
We waren druk bezig naar de
belevenissen van de kinderen
te vragen, toen de hikele iding
ineens
iets
noemde
over
controle van de slaapzalen.
Weg stoven alle kinderen! Nou,
....
wij
er
maar
weer
achteraan. Daar vond ik koppel
A06, Amber en Laura, met hun
logboek. Daarin waren ze al
een paar dagen voor het
poolkamp
begonnen
te
schrijven.

"De voorberijding vanaf 14
december". Toen hebben ze
o.a. het schrift gekocht, waar
ze
het
logboek
van
hebben
gemaakt.
Op
16
december begon de spanning
te stijgen, want ze schrijven:
"spannund
morgen
met
poolkamp naar Hawaii". Het
logboek verteld over zaterdag;
"HEEL
KOUD",
"Het
was
ijskoud! We waren bij post 3
helemaal de kluts kwijt. We
snapten niks van de route, het
was
ijs-ijs-ijskoud,
het
regende,
daarna
ging
't
hagelen
en
daarna
nog
onweren!! (Red; daar hebben
wij niks van meegemaakt, dat
was vast vannacht in de
slaapzalen!!) Kortom, het was
rotweer. Maar ... gelukkig is er
ook nog iets positiefs. Er kwam
iemand van de E-hike langs en
die belde Ivonne op zodat zij
28ste Poolkamp

ons kon ophalen. Het vervolg:
ik zit hier lekker warm op bed
in het logboek te schrijven!!
Nadat ik me zo snel mogelijk
naar de wc heb gehaast, om
naar de wc te kunnen. Net lag
ik helemaal in de slappe lach
met Amber omdat zij echt
grappig deed".

logboek dat ze tot dan toe
hadden gezien zag eruit als een
echte brandblusser, er kwam
zelfs poeder uit!

-xxx- Amber en Laura,
koppel A6
Redactie; Hun logboek ziet er
heel mooi uit, kleurrijk, veel
plaatjes en ook nog in een
mooi hartvormig kussentje!
Marloes van Vinchem, vertelde
dat ze vandaag hike had
gelopen. Het regende heel erg
hard en veel. Op zich was dit
wel mooi, want dan kon ze
lekker in de plassen stampen.
Dat vertelde ze op haar paars
gestreepte sokken, want haar
schoenen
waren
natuurlijk
helemaal doorweekt!
Chris van Vinchem was een
beetjes sip. Hij vertelde dat hij
slecht voorbereid aan het
poolkamp was begonnen. Hij
zit nog niet zo heel erg lang bij
de verkenners en heeft de
informatiebrief
vrij
laat
gekregen. Hij wordt zo door
zijn vader opgehaald, hij is
namelijk misselijk en heeft
waarschijnlijk ook wel koorts.
(Red; ach gossie).

Bij de B-hike
Zaterdagmiddag
zijn
de
Razende Reporters op tocht
geweest langs de route van de
B-hike.
De eerste post die we tegen
kwamen was de logboek post.
Geheel in het teken van de
brandveiligheid werden ook de
logboeken hierop getest. De
logboeken werden getest door
ze echt in de brand te steken
en vervolgens in een plas water
te gooien. De posthouders
wisten ons te melden dat niet
alle
koppels
dit
konden
waarderen. Het meest originele

Even verder kwamen we een
groepje B-hikers tegen. Ger,
Lean, Jeroen, Anna en Irene
vertelden ons dat ze het
Poolkamp “koud, nat en vies”
vonden.
Maar
na
even
doorvragen was het toch wel
leuk, vooral het samen lopen
vonden ze erg gezellig. Ze
waren ook al een beetje
opgewarmd want post 5, die ze
net hadden gedaan, daar was
de opdracht om een lekker
kopje thee te zetten voor
elkaar. Na een korte inspectie
van de reporters hebben wij
geconcludeerd dat het koken
van water, op een gasbrander,
op een brandveilige manier
gebeurde.
Anna
en
Irene
hadden zich al voorbereid op
de logboek test. Ze hebben
namelijk speciaal voor dit soort
testen een rol aluminiumfolie
meegenomen
wat
als
brandwerend schild om hun
logboek heen gewikkeld kon
worden. Of het hierdoor ook
helemaal
waterdicht
wordt
vragen wij ons af.

Bij de C-hike
Onderweg van post 4 naar post
5, reden wij een aantal dames
tegemoet.
Het bleken een aantal dames
van Look-Wide en van de
Fraeylema groep te zijn.
Wij (Razende Reporters) waren
op
zoek
naar
heftige,
hartstochtelijke, spannende en
vooral vette verhalen. Dat lukte
bij deze groepjes, we hadden
beet. We spitsten onze reporter
oortjes en
pakten onze
13
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schrijfveren vanachter deze
oortjes vandaan.
De Fraeylemadames begonnen
en hadden het hoogste woord.
Want
wat
zij
allemaal
meegemaakt hadden was wel
erg
vettttttt.
Het
was
vrijdagavond, buiten was het
donker en nat.

En natuurlijk heeft iedereen in
deze dagen een beetje warmte
nodig. Zo ook deze jonge
dames. Met goede moed en vol
vette
vreugde en rumoer,
trokken zij bij een aantal
Veendammers, van het andere
geslacht in de tent. Dit
tot
grote
ergernis
van
de
subkampleiding, want dat kan
toch niet in deze tijden. Dus
kwam er een 4- man sterk
leidingteam rond de tent om te
ontdekken wie waar was en wie
waar niet was. Soms moesten
ze gevonden worden door smssignalen. Er kwam een sms-je
dat
ook
door
de
subkampleiding gehoord werd.
Toen moest de aap uit de tent
komen, want wie stuurde en
waar vandaan, was nog steeds
de
vraag??????
Verklikken
onder
dwang
noemen
wij
reporters dat.
Hierbij werden ze ontdekt en
moesten ze heel snel, een
vette warme plek opzoeken in
hun eigen tent. Jammer voor
de meiden, maar leuk verhaal
voor ons, Poolbode lezers.
PS HdH heb je je dochter al
voorgelicht?

Bikkels
trotseren
hondenweer
Hondenweer, dat is de nette
versie van het weerbericht.
14

Tijdens de interviews met de
hikelopers heeft de redactie
van de Poolbode veel gevloek
en gescheld op het weer
gekregen. En eigenlijk wel
terecht. Want het was koud en
nat. Bedropen en verzopen
vertelden de deelnemers over
hun natte broeken, koude
tenen en verstijfde vingers. Het
afleggen
van
de
hindernisbaantjes (door een Dhiker zeer treffend verwoord
als de ‘attracties van het
poolkamp’) viel hierdoor tegen.
Het is nu eenmaal geen pretje
om met dit weer over balken te
klimmen en op touwen te
balanceren! Maar goed, hikers
zijn natuurlijk geen mietjes.
Ondanks de regen gaven de
deelnemers de moed niet op.
Bikkels,
dat
zijn
alle
deelnemers aan deze hike!!!

S.O.S. Schip in nood
Op post 7 van de C-hike moest
een
morsecode
ontcijferd
worden. Want als je met een
schip vaart, moet je de
morsecode
natuurlijk
wel
kennen!
De
posthouders,
Tineke en Elsemarie, hadden
één troppel wel erg laat
ontvangen. Het waren Jesse,
Brimzen en Hedwig. Zij waren
jammerlijk verkeerd gelopen,
maar konden daar niks aan
doen. Ze hadden een route van
vorig jaar gebruikt, die nog in
één van de rugzakken zat! De
uitkomst van de morsecode
was: “S.O.S. SCHIP IN NOOD”.
Voor de kenners: lange stoot –
korte stoot – lange stoot. In
morse code: - • -

Gang
is
alles,
blubsieboel is ho!
De
posthouders
van
het
Poolkamp vervoeren zichzelf
per automobiel. Maar in de
bossen heb je alleen maar
zandwegen. Als het dan gaat
regenen, zoals bijvoorbeeld
tijdens het 28ste Poolkamp,
worden de bosweggetjes een

blubsieboel.
Een
ervaren
automobilist weet dat je dan
extra gas moet geven, zodat je
niet vast komt te zitten. Maar
niet alle posthoudertjes weten
dit. Jorim, Robert en Joost
bijvoorbeeld. Vlak voor post 6
van de C-hike kwamen zij vast
te zitten. Gelukkig werden zij
geholpen door Iwan, Lute,
Mark, Marieke, Gijs en Harry.

Zij bemanden de post, en
waren niet te beroerd om de
auto uit de blubber te duwen.
De post zelf stond overigens in
het teken van schepen inladen.
De lading was de rugzak van
d e C-hikers. Deze moest met
een katrol in het schip geladen
worden.

Bij de D-hike
De strijd tussen de wezens uit
de duistere wereld en hun
bestrijders is op zaterdag
alleen maar heviger geworden.
De deelnemers werden om zes
uur ruw uit hun slaap gestoord
om de onderlinge strijd voort te
zetten. Ze kregen van de
subkampleiding de route voor
de zaterdag, en konden op weg
naar post één. Een deelnemer
van de Andromeda kreeg het
voor
elkaar
dat
de
subkampleiding zijn bagage
meenam,
door
in
het
aanwezige
zwembad
te
springen. Absoluut een koele
actie.
De eerste route die gevolgd
werd was bolletje-pijltje. Qua
simpelheid een bijna D-hike
onwaardige routetechniek. Deel
twee van de bolletje-pijltje
stond in spiegelbeeld. Alhoewel
dat erboven stond presteerden
er toch nog twee koppels bij
deze simpele variant de mist in
te gaan. Post twee was de
eerste
themapost
van
’t
weekend. De bedoeling was om
28ste Poolkamp
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met een bal een vampier te
onthoofden. Over het algemeen
ging
dit
de
deelnemers
bijzonder goed af.
De
vragenroute
met
toch
behoorlijk pittige vragen bleek
geen probleem te zijn. Men
blijkt toch wel te weten dat de
film ‘Fearless Vampire Killers’
tot hevige discussie leidde in de
Verenigde Staten vanwege de
homo-erotische scénes erin, en
dat
‘weer’
in
het
woord
weerwolf van het oude AngelSaksiche woord ‘wer’ komt dat
man betekent.
Van één koppel weten we dat
ze een boer met internet
hebben laten googelen om tot
de
goede
antwoorden
te
komen.
De route werd in een razend
tempo afgelegd, vooral omdat
de regen bijna de gehele dag
met bakken tegelijk uit de
hemel
kwam.
Posten
als
brancardracen, jerrycanhijsen
en een hindernisbaan zorgden
in de stromende regen af en
toe
voor
wat
minder
gemotiveerde deelnemers. Ook
de
rituele
demonenuitdrijvingsdans
in
megalithische
ambiance
(hunebed) voor Eext werd door
de doorweekte hikers wat
lauwtjes
uitgevoerd.
Wij
betwijfelen ten zeerste of er
ook
maar
één
demoon
uitgedreven zal worden door
deze ongeïnspireerde pasjes.

Het stuk van deze post tot het
kampterrein was maar klein
maar onderweg wachtte nog
wel de semi-galabaan. Een
onaangename verrassing voor
de
door
de
elementen
geteisterde jongeheren en –
dames. Hierna mocht eindelijk
28ste Poolkamp

de
tocht
naar
het
overnachtingsterrein gemaakt
worden, waar de tent kon
worden
opgezet.
Op
de
zaterdag stonden we bij Harry
Barels.
Deze
ex-Fraeylema
stelde op zijn verjaardag een
veldje beschikbaar voor de Dhike. De Fraeylemastam kwam
een grote tent opzetten en
even later arriveerde het Cteam met licht en heater. Deze
heater werd later nog gebruikt
om
de
doorweekte
kledingstukken te drogen. Een
andere meevaller was dat voor
de grote boodschappen gebruik
gemaakt mocht worden van de
toiletten
van
het
tegenoverliggende café. Toch
wel fijner dan een porta-potti.
Drie koppels zijn desondanks
de ontberingen van deze dag
niet te boven gekomen en
hebben ons op zaterdag reeds
verlaten. Hierbij moet wel
aangetekend worden dat één
van deze deelnemers al met
longontsteking op pad was
gegaan. De hikeleiding geeft
een complimentje aan deze
jongen en aan alle deelnemers
die zich niet weg laten jagen
door duistere weergoden.

Tongzoenen
te denken

geeft

Sarah van de Vinchem en
Rutger van Veendam schijnen
een echt ‘klef stelletje’ te zijn.
Ze wijken niet van elkaars zijde
en zijn zelfs betrapt op zoenen.
Niet zomaar kinderzoentjes,
maar echte tongzoenen.
Voor de kinderen die nog niet
weten wat dit is volgt hier een
uitleg. Als je tongzoent dan
stopt de één de tong in de
mond van een ander. Dan
worden er rondjes gedraaid om
die tong of wat er ook maar
opkomt in het hoofd van de
één of de ander. De Belgen
hebben een mooi woord voor
deze activiteit, zij noemen het
‘tongworstelen’.
Afgezien van de vraag of dit
eigenlijk wel geoorloofd is, rijst
de kwestie: is dit echte liefde

of behoort het tongzoenen van
de
twee
tortelduifjes
tot
effectbejag? Effectbejag, raar
woord natuurlijk. Zoals het
jeugdjournaal
het
zou
verwoorden: willen Sarah &
Rutger niet gewoon hun hikeleiding klieren?

Bij de E-hike
Zaterdagmiddag zijn we met
een gezellig team van de
Poolbode op pad geweest. In
de mooie rode bolide van
Wokkelinga gingen we richting
kampterrein van de E-hike.
Daar kwamen we in gesprek
met onder andere koppel 6 en
7:
Gouke,
Arjan
en
het
liefdeskoppel Bram en Taetske
(dit koppel was de Vliegende
Reporters al eerder opgevallen
tijdens
de
opening,
daar
konden we niet omheen of
tussendoor).
Wij
waren
benieuwd
naar
de
geschiedenis.
“Drie jaren geleden waren we
in Drouwen. Het was ver
beneden de nul graden. Mijn
tent
was
niet
tegen
die
vrieskou bestand. De ritsen
waren zo vastgevroren, dat bij
het dicht doen ervan het hele
doek scheurde. Ik zat in zak en
as ... Door mijn kapotte tent
keek ik naar buiten. Door de
opening zag ik een van de
tentharingen zo hard heen en
weer schudden, dat ik dacht:
Laat ik een kijkje nemen. De
rits,
waar
ik
het
eerste
tegenaan liep, schoof ik met
15
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een ruk omhoog. En toen, ik
kan het met geen woord
beschrijven!! Ik zag iets ...
onbeschrijfelijk! Het was liefde
op het eerste gezicht! Ik heb
mijn tent gelijk weggegooid. Je
raadt natuurlijk nooit waar ik
voor de rest geslapen heb. Ha
ha.
Dat kamp hebben we veel
plekjes buiten de route gezien,
waar we, inmiddels drie jaren
geleden, met veel plezier aan
terug denken.”
Zij is een landrot, hij een
waterrat. Waterratten mogen
trouwens graag hun tanden
ergens in zetten! Menig ander
beest heeft, direct, maar vaker
indirect, daaronder te leiden
gehad ...
“Wat is jullie toekomst?” Zij:
“Hij vraagt me op een hele
bijzondere
manier
ten
huwelijk”.

Op het subkampterrein van de
E-hike zitten de E-hikers er
droog en warmpjes bij op deze
koude zaterdagmiddag. Eerst
hadden ze het niet zo warm.
De subkampleiding kreeg de
aggregaat namelijk niet aan de
praat
(red.:
typische
managers).
Dankzij
het
technisch
inzicht
van
de
hikeleiding (red.: hikeleiding
bestaat uit andere personen
dan de subkampleiding) begon
de aggregaat te lopen na een
plof en een scheet. Erg blij is
de subkampleiding nu niet,
want het is nu dan wel lekker
warm met een hittekanon op
de
aggregaat,
maar
de
aggregaat maakt wel erg veel
lawaai. Zoveel lawaai, dat de
subkampleiding liever in de kou
zit dan in de herrie (red.: je
16

komt rare mensen tegen op de
aardkloot).
En wie lopen de vliegende
reporters tegen het lijf op het
subkamp? Elise en Margo
(koppel
E3)
van
de
Fraeylema als tweede koppel.
Een ander fanatiek koppel was
hun
voor
geweest.
Toch
jammer voor Elise en Margo,
want zij hadden zo hun best
gedaan. Ze vragen zich af
waarom ze eerder op de
middag in de kroeg ‘Hegeman’
veel koffie hebben gedronken.
Dit heeft hun namelijk veel tijd
gekost en nu staan ze dus niet
op de eerste plaats. Jammer,
gemiste
kans
voor
deze
Fraeylema-vrouwen.
De
Vliegende Reporters die de
Fraeylema-vrouwen
interviewden, leefden erg mee met
beide vrouwen. Maar enige
minuten
blijkt
de
ware
(Fraeylema-)aap uit de mouw
te komen. Ze hebben helemaal
niet hun best gedaan in de
ogen van de subkampleiding.
Ze hebben aan het begin van
de dag direct de noodbrief
geopend, zodat ze rustig in de
kroeg konden zitten ‘koffie
drinken’ en aan het eind van de
middag via de kortste weg naar
het subkamp konden lopen
(red.: in de ogen van de
vliegende
reporters
hebben
beide dames wel hun best
gedaan. Het gaat namelijk niet
om de prestatie, maar wel om
de gezelligheid).
Tijdens de tocht door de
witbesneeuwde bossen komen
de
Vliegende
Re porters
plotseling een zestal personen
van de Zwervers Assen tegen.
Ze stappen net uit een tractor.
De vliegende reporters zijn
benieuwd naar het percentage
hikers
dat
de
Scouting
Nederland
identiteitspas
bij
zich dragen. Van de zes
Zwervers uit Assen natuurlijk
0,000 %. De spanning begint
op te lopen op het moment dat
de Vliegende Reporters stellen
dat hikers niet verzekerd zijn
onder de Scouting Nederland

verzekeringspolis als ze geen
legitiem Scouting Nederland
identiteitsbewijs bij zich dragen
(red.: lezers, dit is niet waar,
hoor!). Na het zien van de
verbaasde gezichten door deze
confronterende
geponeerde
opmerking, rijden de Vliegende
Reporters
snel
naar
de
kampeerboerderij,
alwaar
heerlijke stampot wordt bereid.

Medewerkers diner
Dit 28ste Poolkamp staat voor
de keuken in het teken van
"Hollandsch".
De
kookploeg
heeft de gehele dag zwetend
boven de grote pannen staan
raspen,
schillen,
bakken,
dampen
en
stomen.
Het
resultaat mocht er wezen: een
tot het randje vullende combi
van hutspot, spampot rauwe
andijvi, speklapjes en een
heuse worst. Alsof dat onze
magen nog niet genoeg deed
exp loderen, zat er ook nog een
lekkere vlaflip bij. Een stevige
sessie
uitbuiken
na
het
verorberen
van
deze
overheerlijke
maaltijd,
was
meer noodzaak dan lekker.

Ik
wil
graag
van
de
gelegenheid gebruik maken om
Basch te feliciteren met het
behalen van de Nr. 1 score met
het spel Charlie de Eend. Het
heeft
een
dagje
oefenen
gekost, maar als je toch niets
beters te doen hebt, is dat
natuurlijke een fantastische
dag besteding!
28ste Poolkamp
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Obstakels
Op een schip is alles kleiner.
Op een boot zijn altijd rare
uitsteeksels te vinden, waar je
je aan kunt stoten. Zo ook op
de Queen Bea II.
De C-hikers moesten op post 5
oefenen om zo min mogelijk
blauwe plekken op te lopen. Bij
de scouting gaat zoiets met
trappersbanen. Je kent ze wel,
bouwsels met hout en touw. De
redactie wil overigens wijzen
op de primitiviteit van zoiets.
Je kunt nu eenmaal veel beter
een echt schip hebben. Zo een
ligt in Groningen. Het is de
Jacoba II (OLÉ OLÉ!!!!!!!!!!!!).

Luchtscouts
vervelend

zijn

De luchtscouts in ons midden
zijn
een
vreemde
vlucht
temidden
van
het
scoutinggebeuren. Wat kunnen
ze toch zweverig zijn!

Dat
was
wat
enkele
posthouders van de C-hike
beweerden. Maar bij scouting
leren we om tolerant te zijn. Zo
worden naast de luchtscouts
ook
de
landscouts
gewaardeerd.
Maar
de
conclusie die hieruit volgt is
toch
het
volgende:
WATERSCOUTING RULES!!!

30 jaar geleden
Alles wordt anders, zelfs het
Poolkamp. Tegen de in alle 29
jaren vergaarde ervaring in
was zelfs de krant dit jaar bij
mijn
binnenkomst
op
de
kampeerboerderij te Drouwen
al bijna ingericht. Sterker nog,
al om een uur of zes op
vrijdagmiddag
werd
ik
al
lastiggevallen door een socalled
hoofdredacteur die vriendelijk
verzocht om maar n’s een
28ste Poolkamp

stukje
te
fabriceren
over
Poolkamp toen- en nu.
Waarom ik? Waarom nu?,
Waarom?!
Omdat ik grijs begin te worden
(10 haren al) ging ie er van uit
dat ik de verschillen tussen
Poolkamp toen en nu wel zou
kunnen beschrijven. Klopt!
29 jaren geleden liep ik zelf
met naar ik dacht een rode
rugzak met veel te veel zooi
door toen nog de omgeving
van Wedde (ergens achter
Winschoten) door de sneeuw,
pakken
sneeuw.
Verschil
nummer één. Toen viel er nog
echte sneeuw, nu niet meer, ’t
is nu altijd van die natte kleffe
troep. We werden op iedere
plek hartelijk ontvangen door
posthouders
die
moederziel
alleen in die stapels sneeuw op
ons
stonden
te
wachten,
jazeker in hun eentje en daar
waren
ze
ook
nog
n’s
moeizaam gekomen op hun
mobiletje (zonder helm, wat
dat hoefde nog niet in die tijd)
Verschil
nummer
twee,
tegenwoordig
komen
posthouders alleen nog in
roedels,
elftallen,
complete
leefgemeenschappen
in
beweging in vaak gehuurde
automobielen (anders wordt
hun eigen autootje vies).
Op
een
aantal
plaatsen
kwamen we inderdaad net als
nu
posten
tegen,
de
voorvaderen
van
de
tegenwoordige opbouwploegers
beladen hun opel kadett met
palen,
touwen
en
andere
materialen en gebruikten hun
skailederen
sportdak
als
ladder. Deuken werden na het
Poolkamp
gewoon
teruggeklopt. Verschil nummer
drie.
De
werkploeg
van
tegenwoordig kreunt op en in
hun vierwielige monsters door
het bos. Bang in het donker als
ze
zijn
staan
daarop
generatoren
en
lampenarsenalen waarop de
gemiddelde luchtafweer in een
Zuid-Afrikaans
oorlogsland
jaloers op zou zijn, is de
vierpersoons ploeg van 30 jaar
geleden
uitgegroeid tot een

club van dertig personen (en
een wachtlijst van nog n’s 15).
De Hikeleiders van toen … toen
op hun fietsje om de route te
controleren, routes voor de
Poolkampzondag
werden
in
sommige gevallen (ik ontken
overigens
alles)
pas
op
zaterdagmiddag
uitgezet.
Verschil
nummer
4.
De
hikeleiding van tegenwoordig is
van alle gemakken voorzien,
allemaal voorzien van auto’s,
beladen met kompjoeters en
digitale
kaarten.
Alleen
beweren boze tongen dat
tegenwoordig
nog
steeds
evenveel
fouten,
“digitale
afwijkingen” en verschillen van
inzicht worden geconstateerd
als vroeger.
De krant, mmm, ns ff denken,
jazeker, die was er toen nog
niet, dat kwam later pas (een
jaar of 27 geleden) toen was
de krant een ploegje van een
man en vrouw of vier die in
hun tijd met een gewone
typmachine,
correctielak
(jazeker) en een echte eigen
tekenaar
de
krant
in
recordtempo produceerden.

Verschil nummer vijf. Ik zit
achter
een
van
de
10
computers in een warme zaal
samen met een stuk of 14
“redacteuren” die hier nu al het
zweet op de kop staan te
hebben omdat ze denken dat
ze morgenavond (?- dat duurt
nog 24 uur!!!) de krant niet op
tijd klaar hebben. Bull shit, ze
hoeven niet eens meer zelf te
tekenen en in plaats van de
correctielak gebruiken ze de
backspacetoets
of
de
spellingscontrole.
En ja, de hoofdkampleiding …
in m’n vroegere jaren … was
17
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dat een persoon met aanzien
die vanuit zijn luxe draaistoel
in
het
midden
van
de
boerenschuur die als basis
dienst deed alles altijd overzag,
en met zo weinig mogelijk
woorden alles en iedereen
stuurde naar waar hij wilde.
Verschil
nummer
zes.
Tegenwoordig is deze club
vierhoofdig.
Iemand
voor
binnen, iemand voor het geld
en zelfs twee iemanden voor
buiten. En dan nog beweren ze
dat ze het druk hebben! De
laatsten
laten
zich
nog
assisteren
door
drie(?)
assistentes ook. Ik geloof niet
dar er zo’n grote draaistoel
bestaat,
laat
staan
een
familieschommel!
De keuken heeft niet zoveel
verschillen met al die jaren
geleden, het blijkt nog steeds
eenzelfde
toevallig
samenklittende groep mensen
die
voornamelijk
een
overeenkomstige
interesse
stellen in het bewerkstelligen
van een zo gelukkig mogelijke
combinatie tussen een niet al
te intelligent produktieproces
en het samen
“consumptief
verblijven”.
Zijn er nog dingen hetzelfde
dan? Jazeker … net als een
kleine dertig jaar geleden lopen
er tientallen hikers door het
bos in ronduit ellendig weer,
bekeken
door
autochtone
inwoners van de streek die zich
afvragen of we wel goed bij ons
hoofd
zijn.
Sommige
rondzeulend met door papa en
mama veel te zwaar ingepakte
rugzakken,
kamperend
in
december (leg dat op school
maar n’s uit komende week)
sommige doorweekt maar met
een grijns van oor tot oor met
maar een ding voor ogen … lol!
De ‘so called’ redactie wil Rob
van Tholen hartelijk danken
voor deze ‘walk down memory
lane’.
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Scouting SMS-taal J

gezien). En zo werden er nog
meer stukjes opgevoerd.

SMS is de taal van de jeugd.
Het staat voor ‘short messages
service’,
wat
zoals
iets
betekent
als
‘korte
boodschappen services’. Deze
taal wordt gebruikt voor het
communiceren
met
mobieletelefoon en computer.
Enkele voorbeelden:
;-)
:’(
h6

= Knipoog
= verdrietig
= Hazes

Zoals
je
ziet,
het
SMS
‘woordenboek’ is nog niet af.
Voor
ons
scoutingjargon
bijvoorbeeld zijn een boel
woorden
onvertaald.
Neem
bijvoorbeeld:
pionieren,
trappersbaan en leiding klieren.
Hoe vertalen we dat???

Na afloop was iedereen erg
tevreden met de cadeaus die
ze hadden gekregen, het was
een erg geslaagde avond!

Bonte avond A-hike
De
zaterdag
avond
staat
natuurlijk in het thema van de
bonte avond. Bij de A-hike is
dit natuurlijk het vieren van het
kerstfeest op Hawaï. Er staat
een
prachtig
versierde
kerstboom in het midden met
allemaal pakjes eronder.
Om
beurten
mogen
de
deelnemers hier een cadeautje
onder
vandaan
halen.
De
pakjes zijn gekocht dor de
andere
deelnemers,
ze
varieerden van bloemenkrans,
kerstmutsen tot snoep en
chips. Om de drie cadeautjes
werd er een koppel gevraagd
om hun stukje op te voeren.
Zoals Lars en Rob van de Fivel
zij hadden een Hawaï dansje en
waren erg mooi verkleed,
compleet met kokosnoten en
Hawaï rokjes. De dames van
scouting Vinchem hadden een
erg originele quiz bedacht die
speciaal over de A-hike en haar
deelnemers ging. Wanneer de
deelnemers de antwoorden niet
goed hadden moesten er een
kleding
stuk
worden
uitgetrokken (aangezien het
erg koud is dit weekend
hebben we geen onderbroeken

Vet lekker
Vet lekkere jongens, je leest
het goed. Het zijn de woorden
van
Nicolette
van
de
Fraeylemagroep uit Slochteren.
Ze heeft het hier over Jelmer
en Peter van de JPG uit Assen.
Ze zijn zo vet lekker omdat ze
een gespierd buikje hebben.
Een ‘wasbordje’ zoals ze dat
noemen. Ze waren bij Nicolette
in de tent beland, maar zijn er
door de hikeleiding uitgestuurd.
De overbekende vraag rijst:
MAG DAT?!

Rustig slapen
Meinte, Thijs en Geert van de
Trekvogels hebben in een
schuur overnacht. Dat mocht
van de B-hikeleiding. Het was
een beetje een enge schuur.
Creepy, net zoals in de film.
Ondanks dat hebben ze goed
geslapen. De Poolbode kwam
ze tegen op zaterdagmiddag.
Nat en koud, maar door
beweging en een extra trui
wisten ze zich warm te houden.
Goed bezig heren!
28ste Poolkamp
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De laatste loodjes
Jeen,
Tom,
Vincent,
Andromeda,
Berry,
Joost,
Marco, Jelte en Vincent
(Dhike) waren op zaterdagmiddag
helemaal verdwaald. In een
bushokje zaten ze te schuilen
voor de regen. Ze hadden de
hikeleiding maar opgebeld om
te vragen of ze wilden helpen.
Maar dat wilde de hikeleiding
niet. Domme leiding, moeten
ze
gedacht
hebben.
De
Poolbode hielp deze stoere
mannen maar even. Samen
kwamen ze erachter dat de
eindbestemming
nog
maar
honderd meter lopen was.
Logisch dat de leiding niet
wilde helpen!

Dikdakken
Chris, Paul, Peter, Frank en Jop
(Mensinghe) zaten uitgebreid
te
bakken
tijdens
het
posthouden. Niets minder dan
een broodje giros schafte de
pot. In bossen zijn nu eenmaal
geen shoarmazaken te vinden.
Dan moet je wat … Lekker
hoor!!!

Power talk
Fore many years, I lost my
count, I am participating this
hike.
You can see many people off all
sizes walking, and crawling
trough
the
woods
and
sometimes along a dike.
This year they have got very
wet and that is something they
don’t like.
I wonder where they got their
motivation and the strength to
finish each hike.

28ste Poolkamp

That is one off the reasons I
am still participating and like
the hike. Come on all of you
and keep on walking this hike.
Greetings from an guy that has
not the name Spike.

Van mij
Hier een tekstje van mij over
POOLKAMP. Ik ben dit jaar voor
het eerst meegegaan, en dat
terwijl ik niet op scouting zit
(SCHANDE!!! Red.). Het was
een leuke ervaring voor mij.
Wel jammer dat het de eerste
dag al regende. Maar ondanks
dat het slecht weer was, was
de sfeer echt leuk.
Je bent met de hikes bezig
waar je heen moet op die dag
en dan ga je uitvinden waar je
staan moet. Echt een mooie
ervaring
om
dat
te
ondervinden.
Groetjes, Rina de Boer en ik
hoop tot volgend jaar!

De Sjappies
Vrijdagnacht
om
ongeveer
00:15 uur liepen wij weg van
het overnachtingsterrein van
de D-hike. Hier kwamen wij
een groep jongens tegen van
scoutinggroep
'Andromeda'
uit
Franeker,
koppel
D12!
Ineens vroegen zij
hoe ze
verder moesten lopen, maar
dus niet netjes! Nee, zij
vroegen: "Hoe moeten wij
verder
voor
de
D-hike
Sjappies?" Het was laat op de
avond, het humeur van ons
was niet meer geweldig, dus
deze opmerking (Sjappies!!!!!)
viel in het verkeerde keelgat!
Eén van ons had dus het idee
om ze even te laten lopen. Ze
zei: "ga alsmaar rechtdoor,
totdat je niet meer verder kan.
Dan ga je linksaf en weer
rechtdoor totdat je niet meer
verder kan. Dan rechtsaf, kun
je niet rechtsaf dan sla je
linksaf en zo loop je door."
Deze jongens trapten erin en
gingen op pad. Eén van ons

vond het ergens wel sneu en
zei: "Als jullie deze straat
uitlopen
en
dan
weer
teruglopen en hier inslaan dan
zijn
jullie
er
ook."
Toch
geloofden ze eerder dat de
persoon die hun als eerste
geïnstrueerd had gelijk had en
dus ging de groep uit Franeker
op pad. De volgende dag bleek
deze groep om 03:00 uur pas
aangekomen te zijn op hun
overnachtingsterrein en dat
terwijl zij om 00:15 er een paar
meter vanaf waren. Nu vraag ik
jullie...
WIE ZIJN NU DE SJAPPIES????
Wij hopen dat deze groep uit
Franeker volgende keer wat
beleefder zal zijn, voor zij iets
vragen, misschien krijgen zij
dan ook een beleefd antwoord
terug!!!
Een gemanierde posthouder

Après-ski
Op de pistes van Drouwen zijn
we flink aan het skiën geweest
en het sneeuw heeft weer een
perfecte kwaliteit. Na een dagje
uit sloven en bij de skiliften
rondhangen, gaan we in onze
après-ski
bar
even
wat
nadrinken natuurlijk. Voor het
Poolkamp aan was dit een saai
gebeuren, geen sfeer gelijk.
Tijdens het Poolkamp worden
de deelnemers op de proef
gesteld of ze dit kunnen
veranderen.
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Hun
eigen
skikwaliteiten
werden
getest,
zoals
het
snowboarden, twee persoons
skilopen, het zo-snel- mogelijk je-skipak-aantrekken en meer
van dat soort fratsen. Ook
lawines moesten getrotseerd
worden
door
over
een
trappersbaan heen te klimmen.
Ook
moesten ze glühwein
maken en jägermeister met
thee
mengen
voor
de
jägerthee. Hiervoor moesten
wel hindernissen overbrugd
worden.
Naarmate
het
weekend
vorderde
was
duidelijk
merkbaar dat het après-ski
gebeuren duidelijk gaver werd,
VET COOL. De bar werd
gezelliger.

vallen, zodat de pistes tijdens
de nacht mooi vol sneeuwden.
De volgende dag kon er dus
weer
volop
gesnowboard
worden en natuurlijk geskied.
Zondags was het einde van de
vakantie. De ski’s konden
weggeworpen
worden,
wat
zover mogelijk moest. Daarna
werden alle ski’s uit een grote
hoop gerangschikt. Klaar om
volgend jaar weer gebruikt te
worden voor een schitterende
vakantie in de skigebieden van
Drouwen!
Wij, barkeepers van de aprèsski bar te Drouwen, danken alle
deelnemers, posthouders en
subkampleiding (en natuurlijk
ook de organisatoren, keuken
en opbouwploeg) voor de
gemotiveerde inzet en hopen
jullie volgend jaar allemaal
weer terug te zien op het 29e
Poolkamp.
Verder nog een extra bedankje
richting de poolbode en dan
met name voor de geweldige
computers die ze dit jaar
hadden. Echt goed geregeld
(Pfffff ;). Red.)!!!
De E-hike leiding
Ria en Christer

De eerste nacht kwamen de
laatste deelnemers pas om
03.30 uur binnen, maar tijdens
de tweede nacht zorgden de
deelnemers zelfs dat ze al om
19.00 uur binnen waren. De
temperatuur was buiten onder
de 0 °C, maar binnen steeg het
kwik
tot
tropische
temperaturen. Mede dankzij de
jägerthee kleurden alle wangen
rood aan. Ook dankzij de goede
begeleiding van het subkamp
team – de ski masters Dolf en
Freek – was de après-ski bar
van het subkamp tip top in
orde!
Zaterdag werd de temperatuur
op de piste een beetje hoog,
zodat natte plekken op de piste
werden geobserveerd. Maar
gelukkig,
bij
het
overnachtingsterrein
kwamen
de sneeuwvlokken uit de hemel
20

De Brandweer
Wie is er na dit weekend de
echte brandweer? Dat is de
grote vraag.
We beginnen dus maar met
een
lichte
oefening.
Alle
brandweermannen en vrouwen
werden onderworpen aan een
gehoortest. In het donker
moesten vier geluidsbronnen
worden opgespoord. Toen ze
weer terug waren op de
kazerne was er nog een warm
soepje en daarna ... slapen.
Zaterdagochtend om 08:00 uur
ging het brandalarm en trokken
de verschillende koppels er op
uit om het vuur te zoeken. Om
alvast in de stemming te
komen werd er op post 1
geoefend in het na doen van
een sirene. Bij post 2 ging de
strijd om het zo snel mogelijk

aandoen
van
een
brandweerpak. Bij het naderen
van post 3 werd duidelijk dat
hier geoefend moest worden in
het beklimmen van de ladder.
Dit niet zonder risico. Op post 4
werden de spierballen getest
op de trappersbaan. Om van
post naar post te komen werd
ook
de
kennis
van
routetechnieken getest. Zoals
kompasschieten,
fotoroute,
strippenkaart, bolletje pijltje,
oleaat enzovoort. Op post 5
aangekomen kon men gaan
eten met voor een paar
koppels een lekker kopje thee.
(na
het
halen
een
volle
gasfles). De logboeken werden
getest op post 6. Het moest
waterdicht zijn en vuurvast. Op
post 7 zat er een lief poesje in
de boom die gered moest
worden door onze dappere
brandweerlieden.
En op
moest

post

8
er
geslingerd
worden met een
brandweerslang
(ahum, touw). De
laatste post zorgde voor het
echte werk "het blussen van
een brand". Vele koppels zijn
hier in geslaagd. Aangekomen
op het subkamp bleek het
terrein niet meer te zijn wat
het was geweest, namelijk
droog. Door winterse buien
regen, sneeuw, hagel en een
klein beetje onweer zakte je
weg tot enkelhoogte in de
grond. Dat wordt dus geen tent
opzetten. Wij hebben onze
manschappen verplaatst naar
een
warm,
droog
oord
(Alinghoek).
Hier
werden
zij
liefdevol
opgevangen door onze zeer
fantastische, altijd duidelijk
aanwezige,
subkampleiding.
Allard, Bert, Martijn en Mirjam.
Wij wachten met spanning af
wat ons morgen te wachten
staat.
De hikeleiding; Petra, Ralph en
Eloise.
28ste Poolkamp
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Zondag
Heidi-mannen
Ja ja beste mensen..... Op
poolkamp 2004 zijn ook weer
de Heidi- mannen aanwezig.
Net als vorig jaar zijn wij hier
om de boel weer een beetje op
te vrolijken. Dit jaar zijn we
posthouders bij de D-hike en
feestbeesten
bij
het
avondprogramma.
Allereerst willen we nog even
stil staan bij de act op de
zaterdagavond van het vorige
poolkamp... Vorig jaar was het
huilen met de pet op, en dit
jaar...
GRANDIOOS!!!
Het
plassen levert dit jaar geen
problemen op. Zowel voor de
mannen als voor de vrouwen.
Mede dankzij de mannen van
VIP.
Op post 6 van de D-hike
mochten wij als Heidi- mannen
dit
jaar
hulp
aan
de
deelnemers vragen voor het
ritueel uitdrijven van demonen
uit het hunebed.
Hier hebben wij vele talenten
kunnen bekijken en Buffy the
Vampire Slayer zou jaloers zijn
op deze prestaties. Zo werd er
een meisje door de blubber
gesleept terwijl en een ode aan
de dennenboom werd gebracht.
We hebben na al deze leuke
ervaringen nu al zin in volgend
jaar en we zijn benieuwd wat
we de laatste dag nog gaan
meemaken.
Tot volgend jaar allemaal!!
Groeten van de Heidi- mannen
(Vinchem)

wel jammer dat het zoon vies
weer was toen hebben we
maar als een grote kluit bij
elkaar gebleven en de leiding
gebeld met de telefoon van de
D-hike we waren allemaal erg
koud maar toch ik vond het
gezellig en leuk. de volgende
dag hebben we de volgende
hike gelopen maar toen wisten
we de weg ook niet meer dus
hebben we maar terug gelopen
en zitten we hier aan het
tiepen.

ik ben marc en ik zit bij de
Bevers en ik doe mee aan de
A-hike het is vrijdag we hebben
toen nog niet zoveel gedaan we
kregen chocolade melk en toen
mochten we iets voor ons zelf
doen. we hebben de volgende
dag de hike gelopen het was
28ste Poolkamp

-

-

een
subkampleiding
gestruikeld is in het donker.
de brandweerhike goede
posthouders heeft
er zelfs posthouders met de
fiets zijn.
brandweer rulez!
Bert lekkere frikadellen kan
bakken.
een van de brandweerlieden
een hele mooie bloemetjes
slaapzak heeft.
deze te drogen hing voor de
verwarming.
men dacht dat dit een
bankje was.
de
hikeleiding
en
de
posthouders de hele nacht
aan het nablussen zijn
geweest.

Harm van de A-hike

Marc Greuter (en kom bij de
Bevers uit Lettelbert het zijn de
aller beste).

B-hike wist je dat:
-

-

Marc van de A-hike

-

-

-

zeer
veel
koppels
knakworst lekker vinden.
pannekoeken ook in trek
zijn.
dit door omstandigheden
klaargemaakt kon worden
in een magnetron.
Geert en Jeroen bij post 3
gered
zijn
door
onze
brandweerlieden in spé.
zij zaten namelijk vast met
de auto.
de hikeleiding een lege
gasfles had meegekregen.
de opbouwploeg een sleutel
kwijt was.
de opbouwploeg boos was
omdat
ons
subkamp
verplaatst was.
wij spijt hebben dat wij dit
niet hebben doorgegeven.
niet alle koppels bij de
brandweer willen.
zij dus naar huis zijn
gegaan.

ik ben harm valk en ik heb de
a-hike dit jaar gelopen en ik
ben van de bevers in groningen
en zaterdag heb ik de a-hike
voor het eerst gelopen en toen
ging het helemaal fout op het
laatst want het was heel erg
koud en het hagelde heel erg
hard en toen gingen we de
nood brief openen en naar de
leiding bellen en toen moesten
we heel la ng wachten voor dat
de leiding er was en zondag
hebben we een hike gelopen en
toen waren we de weg kwijt
kwijt en gingen we terug lopen
en wij hebben een bonte avond
gehad en dat was heel leuk.
harm valk van de allerbeste
scouting groep.
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Regio boerenkool
Voor alle leidinggevenden en
stamleden
de
volgende
belangrijke mededeling:
Komt allen boerenkool eten op
de Nieuwjaarsmaaltijd van de
Regio !
Waar:
Zalencentrum
de
Postwagen te Tolbert.
Wanneer: 22 januari 2005.
Hoe laat: vanaf 19:00 uur.
Info/opgave: via je groepssecretaris.

Wist je dat …
-

-

Erik (van Lenie) bijna 48
uur DX-Ball heeft gespeeld?
Hilko en Judith al vroeg aan
het
ontbijten
waren
vanmorgen?
Charlie de Eend zonder
twijfel het meest gespeelde
spel is van het afgelopen
weekend?
Alle Bevers uit Lettelbert
toppers zijn?

Rectificatie op de
Thrianta frustratie
Dat een padvinder weinig
subtiliteit bezit dat weet elke
zoon van Baden-Powell. Want
zoals Franks ooit zei, “we zitten
op De Padvinderij niet op
Vrienden-Maken”.
Zo
vertoonde ik ook op vrijdag
weinig subtiliteit. Nadat onze
tent vakkundig onderuit gehuft
was, schreef ik acuut wit heet
van furieuze woede een vrolijk
stuk voor de poolbode. Dit stuk
heeft u –als trouwe Poolbode
lezer zijnde (en wie is dat nu
niet? Red.)- natuurlijk gelezen.
Hierin spraken wij van loden
pijpen en de vraag wie nu onze
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tent twee dimensionaal had
gemaakt.
Zo zie je maar weer dat
publiceren in de poolbode
effect heeft: zelfs voordat die
verscheen kwam de beste man
die het gedaan had al als en
held naar ons toe. Borst
voorruit, kin in de lucht. Zo
hoort het. Dus schreven we
eerder nog verbittert over het
verlies
van
een
dierbaar
onderdak, nu schrijven wij vol
lof over de B-hike.
Mochten we een paar bladzijde
eerder je beledigt hebben:
sorry, (lacta).
Met andere
woorden, dit is een rectificatie
voor alle loze schrijferij van
vrijdag. Kortom: B-hike is okee
(maar D-hike is leuker). Al met
al: onze ellende komt weer op
zijn pootjes terecht. Met grote
dank aan Aries, B hike, D hike
en natuurlijk Rogier, van wie
we dit alles mogen typen en
uiteraard Baden Powell, zonder
wie dit weekendje niet mogelijk
was geweest.
Blablabla,
rectificatie
hier,
rectificatie
daar
en
het
corrigerende deel van het
geweten is weer helemaal
klaar.

Waar
zit
je
groep
in
Leeuwarden? In het bos bij het
stadspark.
Wat
doe
je
tijdens
een
opkomst?
boswandeling,
spertochten en dropping.
Kun je iets meer vertellen over
de dropping? Ljouwert staat de
laatste tijd geregeld negatief in
de publiciteit, hoe gaan jullie
daar mee om?! Ieder gedropt
groepje krijgt 1 leiding mee.
Uit hoeveel leden bestaat jullie
leidingteam? Uit 6 leden.
Is dit je eerste Poolkamp? ja,
maar ik ben wel op NHW en op
NPK geweest.
Red.: Nou, petje af Effert!!

Menno
Thrianta op de D-Hhike

Diepte interview
Special
van
onze
verslaggever in spe: Effert
Hoe heet je en hoe oud ben je?
Sietske, 23 jaar.
Hoe oud was je toen je bij
scouting kwam? 22 jaar.
Bij welke groep zit je? Esdoorn,
Ljouwert.
Bij welke speltak
welpen(leiding)

zit

je?

Wat doe je in het dagelijks
leven?
Ik
werk
in
een
cosmeticagroothandel (hier had
Evert duidelijk de diepte in
moeten gaan! Red.).

03:00 in de keuken
Marijn,
de
nachtreporter,
ronselde
een
aantal
goeduitziende
posthouders
voor een diepte interview van
de dansvloer, en loodste ze
naar een intiem plekje; de
keuken!
In zijn hoofd had Marijn het
thema van het interview al
geformuleerd, nu moest het
nog tactisch worden gebracht.
Daarom eerst een inleidend
stukje.
Het gaat om Nicolien en
Jeroen, het leek dat ze elkaar
al wat beter kenden, maar wat
28ste Poolkamp
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schetste onze verbazing, ze
stelden zichzelf ook nog even
aan elkaar voor!
Nicolien, die zich nog even
probeerde voor te doen als
Marije,
is
lid
van
de
Martinistam. Ze heeft binnen
de stam geen functie, vroeger
was ze leiding bij Stadskanaal.
Nicolien zit sinds haar 15e bij
scouting, ze is 23!
Jeroen is bij de vinger in de
pap beweging. Deze beweging
is
ooit
opgericht
om
de
belangen
van
de
kleine
groepen te vertegenwoordigen.
Ze zijn op Poolkamp met drie
personen.
Goed, dan nu de diepte in;
Marijn vraagt zich af wat
jongens aantrekt in vrouwen en
vice versa. Dus aan Nicolien
deze vraag gesteld, t.o.v.
Jeroen.
Nicolien: Hij is superleuk, hij
kan goed praten, ook serieus,
ook op niveau, en ze wilde ook
het containerbegrip geplaatst
hebben in dit interview (okay,
bij deze. Red.). Ook zijn
uiterlijke kenmerken zijn erg
goed.
Marijn: Wat is de aantrekkingskracht t.o.v. Nicolien?
Jeroen: Ze is een opvallende
verschijning.
De
combinatie
inhoud en uiterlijk, zoals een
logboek waardering, is erg
positief. Het is heel mooi dat
scouting dit zo bij elkaar
brengt.

Nicolien vindt het wel klaar zo.
Toen de reporter en notulist vijf
minuten later langs de wc’s
liepen, bleek waarom ze zo’n
haast had om het interview af
te ronden.
Ze
kon
nog
net
even
vermelden dat de Martinistam
een geweldig leuke stam is, en
28ste Poolkamp

dat iedereen er lid van moet
worden!
H.
de
H.
was
ook
aangeschoven
aan
de
gesprektafel. Dat heeft alles
met zijn nieuwsgierigheid te
maken. Hoewel Marijn ook wel
zeer benieuwd is naar het
thema liefde bij Henk, heeft hij
uit respect geen vragen aan
Henk
gesteld.
H.
begint
zenuwachtig te giechelen en is
eigenlijk opgelucht dat hij niet
hoeft te antwoorden!!
Ook vermeldenswaardig is de
mededeling
van
Afke
(Martinistam) dat kinderen van
de Fraeylema verder zijn dan je
denkt, ze lezen zelfs al de
fancy!

David van de A-hike
Ik ben David. Vrijdag, de
eerste dag was het gelijk al
leuk. Dias kijken om je dingen
uit te leggen. En een kwis,
leuke dag om een kamp te
beginnen. De volgende dag
gingen we op hike. Eerst
gingen we goed, maar later
ging het echt goed fout. Toen
gingen we gewoon terug. Later
waren we met een hele groep
verdwaalt. Toen moesten we
opgehaald worden. Zondag,
vandaag gaan we natuurlijk
weer hiken. In het begin ging
alles natuurlijk nog goed.
Maar later
ging alles weer
fout. We kwamen een hele boel
koppels tegen, maar ze gingen
allemaal
zo’n
beetje
een
andere kant op, de een ging
rechtdoor ,de ander links, de
ander rechts. Zo wisten we niet
meer waar we naar toe
moesten. Dus gingen we maar
terug. Ik ben bij de scouting
groep "De Bevers".
groetjes David Bor

B-hike belevenissen
Het was leuk maar jammer van
het weer dat was vervelend.
Met NPK was het ook cool want

we liepen we de hike voor de
eerste goed uit.
Van Jeroen

Dit is de 2de keer dat ik aan
Poolkamp meedoe de eerste
keer deed ik de D-hike maar
deze was een beetje te zwaar
dus doe ik maar gewoon de Bhike samen met Auke.
Het enige vervelende aan deze
hike was dat het zo hard
regende.
Chris, Fivelgroep Eemsmond

Moppentrommel
Wat is de overeenkomst tussen
PSV en de Kerstman? Ze zijn
allebei
rood
met
wit
en
niemand gelooft er meer in!
Het is bruin en het klimt langs
je been omhoog? Een drol met
heimwee!
Wat is het verschil tussen een
aap en
Andre Hund van de
Fivelgroep?
Weet u het antwoord? Schrijf
het op een briefkaart naar
Fivelgroep
Eemsmond
in
Delfzijl! Of kijk in het volgende
krantje van de poolhike!!!
Marry, Wiesje , Auke en Chris
moppentrommel
Fivelgroep Eemsmond

Gelukkig nieuw jaar
De
Poolbodecrew
wenst
iedereen
hele
gezellige
kerstdagen en een gelukkig
2005!!! Tot volgend jaar, het
29ste Poolkamp belooft nog
leuker te worden dan de editie
van dit jaar.
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Sweeping
statement
Deel 1
Post 14, ankerwerpen bij de
ZEE-hike.
Tussen
het
ankerwerpen
door
een
interview met Myrthe en Ivon
van
de
Esdoorn
uit
Leeuwarden. Dit was wel de
moeite waard om de post iets
uit te stellen en een andere
groepjes voor te laten gaan.
Want ja, je wordt niet elke dag
geïnterviewd door die enorme
leuk,
gezellige,
aardige,
knappe, vet charmante, maar
vooral altijd vrolijke reporters
van de krant. We vroegen een
paar pakkende statements voor
in de Poolbode. Na eerst een
kleine uitleg van de betekenis
van het woord, kwamen de
meiden giechelend helemaal
los.
- Haren niet gekamd;
- Wij zijn gewoon super
goed;
- Nog geen 1 fout gemaakt ;
Na deze pakkende statements
werden onze interessen voor
de nevenactiviteiten opgewekt.
Het geval wil, er wordt voetbal
gespeeld door de meiden. De
positie
was
tot
voorkort
keeper, maar wordt in 2005
ingeruild naar verdediger. GO
GIRL!! Uiteraard waren we ook
nieuwsgierig naar de lekkerste
favoriet, dit blijkt Robin van
Persie te zijn. (red. is het met
deze mening eens)
Ondertussen was de inkt van
onze schrijfveer bevroren dus
moesten we terugkeren naar
de redactie om e.e.a. uit te
werken.

A-hike leiding
(Ank, Riekje, Danny, Sandra en
Yvonne)
Hier vanuit het zonnige Hawaï
(ach ja het viel te proberen)
willen wij jullie laten weten dat
het wat ons betreft een goed
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kamp is geweest ondanks wat
slecht weer …
Bij deze onze excuses voor een
kleine fout in de route van
zaterdag maar dat hebben we
erg snel weten op te lossen en
hebben maar twee koppels die
fout gemaakt. Tja en dan heb
je van die A-hikers die zelf
gewoon niet goed lezen en dus
aardig wat kilometers extra
lopen, BOSVAKNUMMERS lezen
kan wel eens handig zijn en
ook een noodbrief open maken
als je denkt verdwaald te zijn is
ook wel handig ... en niet direct
naar huis bellen.
Nou
ja
we
zeggen
wel
kilometers omgelopen maar dat
klopt niet helemaal, zaterdag
hebben wel 4 van de 14
koppels
de
route
geheel
uitgelopen, voor deze koppels
onze complimenten!!! De rest
hebben
wij
allemaal
rechtstreeks
naar
de
kampeerboerderij gestuurd of
zelfs met de auto uit het bos
geplukt.

posten waar hele enthousiaste
posthouders op staan. Nou
hebben we twee posthouders
die al jaren met de A-hike
meegaan en die waren toch wel
erg verbolgen dat ze geen
picknick tafel bij hun post
hadden staan. We werden nog
even gebeld of ze wel goed
zouden staan want zonder
picknick tafel was toch eigenlijk
niet mogelijk. Klachten moeten
in schriftelijk in drievoud bij
ons worden ingeleverd en tot
nu toe hebben we die niet
ontvangen dus waarschijnlijk
valt het wel mee. Volgend jaar
zullen wij in ieder geval ons
best doen te zorgen voor een
picknicktafel, … tja waar je als
hikeleiding wel allemaal niet
rekening mee moet houden!
Wij wensen iedereen hele fijne
feestdagen en volgend jaar
weer een goed scouting jaar
gewenst.
En voor alle koppels, als het
goed is weten jullie hoe je in
het hawaiaans Merry Christmas
& Happy New Year schrijft ...
En
voor
volgend
jaar:
aanmelden bij de B-hike!
Aloha
de
subkampleiding

hike-

en

Vampiers doden

Zaterdagavond
tijdens
de
bonte avond was overigens wel
echt in hawaiaanse sferen, de
kachel was lekker aan dus het
was warm en velen hadden
leuke themakleren waardoor
het echt zonnig werd in onze Ahike
ruimte.
Alle
koppels
hebben een cadeau gekregen
dus mocht je op vakantie gaan
tijdens de kerst, wij weten
inmiddels dat de kerstman ook
Hawaï kan vinden dus dat komt
wel goed.
Ja en dan hebben we tijdens de
hike natuurlijk een aantal

Op post 15 moesten de Chikers een vampier doden
(zondagmiddag). Maar dat ging
niet altijd even goed. Want als
je het kruis niet direct in het
hart van de vampier steekt,
blijft hij nog leven. Je moet dus
eigenlijk niet twijfelen, maar
doen! Maar ja, dat gaat dus
niet altijd even goed. Hoe dan
ook,
de
vampier
beet
zogenaamd terug en heeft de
C-hikers
hierbij
behoorlijk
verwond. Daarom moesten de
C-hikers
elkaar
verbinden.
Verbandje, plakkertje en klaar
is kees.

Gat in de weg
Een standaard geintje bij de
Poolhike is ‘het logboek testen’.
28ste Poolkamp
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De posthouders kijken dan of
het logboek stevig genoeg is
om de grootste ontberingen te
lijden. Praktisch komt dit er op
neer dat de posthouders het
logboek proberen te slopen,
door er met auto’s tien keer
overheen te rijden. Een andere
optie is: touwtje eraan en er
dan mee op een verharde weg
beuken. Voor de D-hike stond
dit
ritueel
voor
de
zondagmiddag
op
het
programma.
De
D-hikers
wisten
wat
er
stond
te
gebeuren, en hadden thuis iets
in elkaar geknutseld wat er
solide uit moest zien. Wouter
en
Esther
van
Veendam
hadden
een
erg
originele
creatie. Ze noteerden hun
dagjournaal op een bal!

Een logboek van aluminium
kon natuurlijk niet ontbreken.
En daar hebben de posthouders
dan weer wat aan. Deze
uitdaging had overigens wel tot
gevolg dat niet het logboek
maar de weg stuk ging! Een
stukkie
weg
vloog
de
posthouders
om
de
oren.
Hebben de posthouders hier
rekening gehouden bij het
invullen van de ARBO-lijst?!

Lichaamsdeel
Sweeping statement II
Elmer is een groot mannelijk
lichaamsdeel. Kors (de auteur
van deze ‘sweeping statement’)
overigens ook. En als deze
Triviale Thrianthanen nu toch
de revue passeren: Elmer +
Cieneke & Anke + Thijs. Goed
bezig mannen!

Taxibus
Als je midden in het bos een
versierde taxibus tegenkomt,
denk dan geen gekke dingen.
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Het is volstrekt absoluut en
volkomen normaal dat je als
posthouders
met
zo’n
aangeklede
kolos
voort
beweegt. Een paar posthouders
van de C-hike bijvoorbeeld. Op
zondagmiddag verzetten zij
overigens wel goed werk. Ze
begeleidden de trappersbaan.
Trouwens,
de
kinderen
kwamen allemaal van een
andere kant aan. Da’s toch niet
de bedoeling van een route die
je loopt, zo vonden ook de
heren in de taxibus. Wie kan
dat ze uitleggen?

Ruzie om de route
Alexander en Steven (Ter Apel)
en Aletta en Perry (Veendam)
van de C-hike liepen op de
zondagmiddag gezamenlijk. Ze
kenden elkaar al van vorige
kampen en vonden het wel
gezellig om de route met zijn
vieren volgen. Maar ja, wie
bepaald dan de route hè? Met
zijn tweeën overlegd het nu
eenmaal
makkelijker
dan
gevieren. En zeke r als je vier
eigenwijze
Groningers
bij
elkaar zet, kunnen er wel eens
problemen ontstaan. Maar de
hikers ontkenden dat ze ruzie
hadden
gehad.
Het
ging
allemaal goed. Allemaal? Nou,
na eventjes nadenken gaven ze
toch wel toe dat ze een keertje
ruzie hadden gehad. Ach ja,
niets
menselijks
is
ons
padvinders vreemd ;-).

Brandweermannen
op het spoor
Als brandweerman sta je aan
grote gevaren bloot. Zo kun je
tijdens de bluswerkzaamheden
in een zee van rook en vuur
terechtkomen. Dan moet je
maar uit het gebouw zien te
komen. De brandweermannen
in opleiding moeten daarom op
een zondagmiddagpost van de
C-hike een blind spoor volgen.
Das om de kop, touwtje in de
handen en uit dat brandende
gebouw!

E-hike
Vanmiddag rond 14:30 uur
komen we bij de galabaan aan.
Daar ontmoeten we het troppel
E11:
Ronald,
Stephan
en
Chantal van de Jutters. Om half
tien
zijn
ze
vanochtend
vertrokken, na een korte nacht
rust. Tja, dat is natuurlijk
duidelijk wanneer je als vrouw
bij twee kerels in de tent slaapt
(Dolf en Freek). De hele nacht
tot een uurtje of 4 dom zitten
praten, maar er is vast en
zeker nog veel meer gebeurd.
Dat het zo gezellig was, was
dankzij het aggregaat dat met
veel kabaal in de stille Drentse
bossen
draaide.
De
subkampleiding
overweegt
momenteel om vanaf volgend
jaar geen aggregaat meer te
gebruiken vanwege de herrie
(vast een bioloog). Maar dit is
volgens de Jutters de domste
zet die je maar kunt bedenken,
want zonder aggregaat geen
heater, geen gezelligheid en
geen
leuke
dingen
zoals
afgelopen
nacht.
Dus
subkampleiding, trek hieruit uw
conclusie. Wat vonden de
Jutters nu het hoogtepunt van
het poolkamp? Even blijft het
stil, maar dan krijgen we het
antwoord. Dit interview vonden
ze toch echt het hoogtepunt.
Het dieptepunt lag in de tent
naast hun of moeten we dan
over een hoogtepunt spreken?
In de tent naast hun lagen
'stomme' Friezen (we willen
niemand kwetsen, maar dit is
de letterlijke weergave van
datgene
dat
Chantal
ons
vertelde)
van
de
Andromedagroep uit Franeker.
's Nachts kwam er veel gehuil
uit deze tent. De Friesin die bij
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Hielke en Sietse in de tent lag,
bleek nogal misselijk geworden
te zijn. Volgens Hielke moest
ze niet zoveel slikken, maar de
Friesin
was
hiermee
niet
geholpen.
Na
de
Jutters
vriendelijk bedankt te hebben,
gaan de Vliegende Reporters zo
snel mogelijk weer terug naar
de
kampeerboerderij
'De
Kwartjesberg', want zoals altijd
hebben de Vliegende Reporters
het druk, druk, druk.

B-hiker verteld
Vrijdag:we deden een spel in
het donker met beltonen.
zaterdag: We deden een hike
in de regen (erug zwaar) we
sliepen in de kampeerboerderij,
omdat het te koud was buiten.
's
avonds
was
iedereen
doorweekt maar we hebben
toen goed geslapen.

Zondag: We werden met de
auto naar de plek gebracht
waar we moesten starten. Het
was niet zo'n moeilijke tocht
als die van de dag daarvoor. Er
waren wel leuke posten bij!!!
Marry,
van Fivelgroep Eemsmond

Subkamp B-hike
Het is zaterdag avond, 18
December 2004. Wij van de Bhike hebben net een zware dag
achter de rug. Tijdens de
zaterdag
route
van
het
poolkamp
is
de
hemel
26

opengebroken. Het regende,
het sneeuwde en we hebben
hagel gehad. Iedereen is nat
geworden. En daardoor was
iedereen ijskoud. Omdat het zo
hard en lang regende zijn er
veel spulletjes nat geworden,
nu zijn een paar sokken en een
vieze onderbroek niet zo erg,
maar als je slaapzak nat wordt
of je kleren die je draagt zeik
en zeik nat zijn, dat is een
ander verhaal. Ook was het
overnachtings terrein op een
weiland en dat weiland was zo
drassig dat het alleen maar
erger kon worden. Dus de
hikeleiding heeft samen met de
subkampleiding
en
een
delegatie van het C-team
besloten om de B-hikers niet
op
het
weiland
te
laten
overnachten
maar
in
de
kampeerboerderij waar ook de
posthouders slapen. Heel veel
B-hikers waren opgelucht dat
ze daar konden slapen, lekker
overdekt en warm zodat ze hun
natte
kleren,
matjes
&
slaapzakken kunnen drogen.
Want natuurlijk is dit voor veel
kinderen de eerste echte Hike
waarbij je je eigen spullen mee
moet nemen en zelf je eten
moet koken.
Natuurlijk zijn er weer een paar
koppeltjes die geholpen zijn
door hun eigen leiding, of die
graag naar huis willen, of zelfs
inmiddels zelf hun pappa’s en
mamma’s hebben gebeld dat
ze graag opgehaald willen
worden. En ja daar komt de
hike leiding te laat achter. Dus
die proberen snel de ouders te
bellen dat het allemaal wel mee
valt. Toch wil vrijwel iedereen
door zetten en morgen met
droge kleren gaan proberen om
de route te lopen.
Morgen wordt het weer nog
slechter dus het wordt nog
kouder en natter, ik ben
benieuwd wie er alle maal op
tijd aankomen en wie er totaal
is verdwaald, naja we zullen
het wel zien.
De groeten, Allard
Suiveer,
Trappers, subkampleiding Bhike.

D-hike
Even kleine paniek op de
zondagnacht.
Eén
van
de
deelneemsters was zoek. De
dame in kwestie, Charlotte van
de Mensinghe Roden bleek in
een tent te liggen met Jeroen
van
de
Drostengroep.
Zondagochtend mochten de
hikers een uurtje langer blijven
liggen dan zaterdag. Geen
overbodige luxe voor velen.
Een koppel dat bij post zeven
belandde maar post vijf en zes
gemist had was zo fanatiek dat
ze terug zijn gelopen Zo zien
we het natuurlijk graag bij de
D-hike.

Het absolute hoogtepunt van
de dag was natuurlijk de
galabaan. Helaas waren niet
alle groepjes helemaal foutloos
gelopen, zodat een aantal
deelneme rs hier na sluiting van
de baan arriveerden. “We
waren maar twee minuten te
28ste Poolkamp
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laat”, aldus een paar verbolgen
blagen van de Esdoorn. Te laat
is te laat bij de D-hike!
Een
aantal
logboeken
verdienen nog wel een extra
vermelding. Koppel D16 van de
drostengroep had erg veel
werk
gemaakt
van
de
buitenkant en een grafkist in
elkaar gelast. Koppel D6 van
de Mensinghe verdient een
compliment voor de zeer mooi
uitgewerkte inhoud.
Alles bij elkaar denken we dat
we met de D-hike een goed
weekend hebben gehad. Helaas
hebben we een paar uitvallers
gehad, maar volgend jaar
wordt het weer vast beter.

daaraan te geven, is misschien
te bruut. Je zou het aan Kris
zelf kunnen vragen. Of een van
zijn collega's.
We bedanken de keuken voor
al die lekkere darmzalverijtjes!

Hit 2005
Ook tijdens de paasdagen
wordt in Dwingloo weer de HIT
georganiseerd. Voor info kijk
eens op internet:
www.scoutnet.nl/~hitdwingeloo

Gevonden items
Iets
kwijt?
Gevonden
voorwerpen gaan naar:

Groeten van de D-hikeleiding

Keuken
Gisteravond kregen twee van
de Razende Reporters het idee
om in de keuken te borrelen.
Dat is altijd gezellig! Maar,
eenmaal in de keuken beland,
was daar niemand, maar de
borreltafel was klaar voor
gebruik.
Hier
waren
wij
uiteraard erg blij mee, dus
bedienden we onszelf. Gelukkig
kwam
er
al
snel
meer
gezelschap bij. Toen de keuken
compleet was, moesten de
taken voor de volgende dag
worden verdeeld. Dit alles ging
niet van een leien dakje: Er
was nogal wat onenigheid over
wie de ochtenddienst moest
gaan doen. Na veel gebakkelei
werd
gekozen
voor
het
oudewetse,
maar
eerlijke,
lootjestrekkerij. Op de briefjes
stonden de woorden 'geluk' en
'de bok'. Op voorhand was er al
een die begon te klagen, in de
veronderstelling dat hij 'de bok'
zou trekken. Die kans werd
steeds groter, wanneer zijn
collega's 'geluk' trokken. En
toen was Kris aan de beurt.
Met een chagrijnig hoofd trok
hij een lootje: 'de bok'! En wat
er toen gebeurde?! Tja, je zou
het
niet
verwachten
van
iemand van 27 jaren jong. Om
hier een preciese beschrijving
28ste Poolkamp

Aries van der Helm
Hoofdweg 34-a
9939 PE Tjuchem

Nawoord
Van het C-team
Het poolkamp loopt alweer ten
einde en is het tijd om even
terug
te
kijken
op
het
weekend.
De weersomstandigheden op
de zaterdag waren slecht. De
afgelopen jaren is het nooit zo
erg geweest. De gehele dag
regen en natte sneeuw.
Op het overnachting terrein
van de B-hike was het zo nat
dat het niet geschikt bleek om
er tenten te plaatsen. De
deelnemers
werden
direct
vanaf het subkamp met een
pendel
dienst
overgebracht
naar “de Alinghoek” een andere
kampeerboerderij in Drouwen.
Daar konden zij weer opdrogen
en op tem0peratuur komen. De
stemming zat er al gauw weer
in.
Op
de
andere
terreinen
stonden grote leger tenten met
tentoonstellingskachels en de
C-hike stond bij het clubgebouw
van
Scouting Borger.
Om 18.00 uur was
het eten geblazen
voor
de

medewerkers en aansluitend
werd er om 22.00 uur de
posten verdeeld en uitgelegd
wat de bedoeling zou zijn op
zondag.
Om half elf begon het avond
programma. Dit jaar geen
echte artiesten. Wel een hele
goede dis kjockey. De muziek
werd ondersteund met beelden
die via een beamer werden
geprojecteerd. Dit ging door tot
in de kleine uurtjes en Taxi
Henkie pendelde ieder uur
tussen
de
beide
kampeerboerderijen.
Vanochtend bleek dat het
lekker had gevroren en was het
gelukkig droog geworden en
het zonnetje scheen zelfs
lekker.
Op dit moment kunnen we
terug kijken op weer een zeer
geslaagd poolkamp en wensen
wij van de organisatie iedereen
een hele prettige feestdagen en
een bijzonder scouting jaar en
op naar het volgende. In
januari
start
weer
de
inschrijving voor de HIT in
Dwingeloo. Dus als jullie toe
zijn aan een volgende uitdaging
dan is de HIT zeker aan te
raden.
C-team
Henk de Haan
Rob van Tholen
Lenie Winters
Aries van der Helm

Tot volgend jaar!!!
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