31e Poolkamp

21, 22 en 23 december 2007

- Poolbode

nummer

30 -

Ellertshaar



Ellertshaar

- Poolbode

nummer

30 -

31e Poolkamp

voorwoord
Van het C-team

U

Het 31ste Poolkamp gaat dit jaar weer terug naar de Drentse bossen in
Ellertshaar. Na het succes van vorig jaar op het eiland Schiermonnikoog nu
weer vaste grond onder de voeten. In 2003 waren we hier voor het laatst.
Het aantal deelnemers ligt een klein beetje lager dan vorig jaar. Al met al
zijn we toch met bijna 400 man/vrouw.
Met de voorbereidingen zijn we in september gestart. Het enthousiaste
team hikeleiders is voortvarend voor de dag gekomen met nieuwe thema’s
en nieuwe routes. En dan is het ineens alweer zover. Voor je het weet sta je
met de hele club bij de kampeerboerderij.
Op weg hebben we nog snel kachels en een aggregaat opgehaald. De
weersomstandigheden begonnen aan het begin van de week al meer richting
temperaturen te lopen die wij voor een poolkamp zo graag willen hebben.
Van donderdag op vrijdag was er een vochtige vorst geweest. De natuur was
voorzien van een klein wit laagje. Het ziet er dan allemaal mooi winters uit.
In de weerberichten werd aangekondigd dat de temperaturen van vrijdag op
zaterdag behoorlijk onder nul gaan. Daarvoor is het van groot belang dat er
op de verschillende overnachtingsterreinen goede voorzieningen aanwezig
zijn.
Het C-team was om 16:00 uur aanwezig en kon direct aan de slag met de
voorbereidingen om de deelnemers te ontvangen. De werkploeg arriveerde
om 16:30 uur en begon direct met het verdelen van het materiaal en tenten.
Om 18:00 uur druppelden de eerste deelnemers binnen en om half 19:30
uur was het zover: de opening! De presentaties van de verschillende hikes
was kort maar krachtig. Voor de E-hike werd zelfs een presentatie gegeven
via een beamer op een groot scherm. De techniek liet ons gelukkig niet in
de kou staan.
Na de opening gingen Henk en Rob direct op pad met de kachels. Lenie
haar taak was om de centjes te tellen. De deelnemers waren er helemaal
klaar voor en stonden te popelen om te beginnen met het programma. De
kampeerboerderij had een behoorlijke facelift gekregen; na 2003 was er
wel het een en ander verbetert. De kookploeg was helemaal in hun nopjes
met de nieuwe inrichting. De verwachtingen zijn bij ons dan ook hoog
gespannen wat er op tafel komt.

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.

Redactie
Andre Hundt
All-rounder
Arjan Kruidhof
Gevleugeld intellect
Bert Wever
Chef stencilaar
Jasper Wever
DJ-Willem Barentsz
Jeroen Oostinga
Haageneesiekeesie
Johan Noordzij
Coming man
Judith van Hemert
Stagiaire de Luxe
Maartje Molema
Ziek = Beter
Marijn Molema
Nep-anarchist
Marjan Feenstra
Stagiaire Super
Rogier Falkena
Chef opmaak

Het C-team wenst alle deelnemers en medewerkers een geslaagd en
winters kamp toe.
Henk de Haan
Algemene coördinatie
Aries van der Helm
Secretariaat
Lenie Winters
Penningen
Rob van Tholen
Adviseur



Oplage
De Poolbode verschijnt in een
oplage van 425 stuks en wordt
uitgereikt aan alle deelnemers van
het Poolkamp.
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deelnemers en medewerkers
A Hike
Hikeleiding
Yvonne Suiveer
Ank Doorlag
Fraeylema Slochteren
Deelnemers
A01 Uko Pruis
Steven Hoekstra
Esdoorn Leeuwarden
A02 Thijs Wijnmaalen
Alexander Mastenbroek
St.Vitus Winschoten
A03 Robin Akkerman
Korne Bentum
Mayck Panman
Scouting Veendam
A04 Joram Jansen
Jessy Wever
De Jutters Groningen
A05 Murat Guler
Richard Ebeling
Trappers Hoogezand
A06 Jennyfer Kruk
Meggie Spek
Drostengroep Coevorden
A07 Maaike Hemmen
Milou Dost
Guy de Fontgalland Ter Apel
A08 Lisa Elsinga
Maike Diepstraten
Guy de Fontgalland Ter Apel
A09 Leon Koops
Mark Luitjes
JPG Assen
Posthouders
Ronaold Ebbinge
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Guido van Benthem
Trekvogels P-wolde/Haren
Edwin Kooistra
Bram Renken
Sietze Vliem
Joost Behrendt
Fedor Schot
De Jutters Groningen
Auke Swart
Jaap Smit
Eddy Gevers
Dirk Krikken
Litjo Wolvega
Anne van Dorst
Danny van Dorst
Eddy Haveman
Thriantastam Assen
Ria Oosterveld
Ellen de Boer
Ellen van Dongen
Fivel Delfzijl
Subkampleiding
Tineke de Boer
Esdoorn Leeuwarden
Gerda Doorlag
Fraeylema Slochteren

Deelnemers
X01 Nikki Jellema
Thiemo Wanrooy
Esdoorn Leeuwarden
X02 Colin Alberts
Niels van de Pol
Rick Boekelo
Trappers Hoogezand
X03 Irene de Vries
Marije Koks
De Jutters Groningen
X04 Lars Bril
Rowan van der Velde
Fraeylema Slochteren
X05 Joep Evenga
Mike Winkel
St.Vitus Winschoten
X06 Eline Wielinga
Anna Grijpstra
V. Maasdijk Heerenveen
X07 Rensi Mulder
Fivel Delfzijl
Alinde Juriink
Drostengroep Coevorden
X08 Thijs Braaksma
Rens van der Wal
Drostengroep Coevorden

X Hike
Hikeleiding
Richard Veenstra
Gabri Boonstra
Tjarko Dijkhuis
De Heeren van de Lemniscaat
Jeroen Lamberts
Martinistam

X09 Menno Bouma
Dennis de Jonge
Mensinghe Roden
Posthouders
Marja Kuiper
Marjolein de Bruin
Nienke Pol
Nienke Zeedijk
De Jutters Groningen
Arjen de Vries
Simone Leidelmeijer
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B03 Frank Feringa
Anton Regelling
Ruben Feringa
Scouting Emmen

Wander Elout
Marloes van der Klauw
Otto Jager
Jorine Homan
Martinistam
Michael Molijn
Anthonie Groothuismink
De Heeren van de Lemniscaat
Margit Bol
Fraeylema Slochteren
Peter van der Gal
Dolf Kleijn
Masja Heyne
De Voerman Groningen
Dennis Hofstra
Diederik Havinga
Woudlopers Kipling Groningen
Subkampleiding
Rina Kersbergen
Christiaan Kersbergen
St.Michiel Harlingen

B Hike
Hikeleiding
Eloise Suiveer
Fivel Delfzijl
Deelnemers
B01 Mert Huibregtse
Bob de waard
Ruben Bijlsma
Scouting Emmen
B02 Mees van der Meulen
Timo Slob
Scouting Emmen



B04 Machteld Boonstra
Eltjo Boonstra
Scouting Vries
B06 Jurrian van der Boon
Pascal de Lange
Mensinghe Roden
B07 Marleen Hartenhof
Scouting Veendam
Ellen Versluijs
Look-Wide Haren
B08 José Dekker
Maartje Alers
Scouting Stadskanaal
B09 Anton Grol
Robin de Jong
Scouting Veendam
B10 Jannemijn Baars
Hylke van der Bij
Caspar di Robles Harlingen
B11 Jeroen Meijer
Philip Vlug
Floris Meijer
Caspar di Robles Harlingen

31e Poolkamp
Danielle Sewuster
Drostengroep Coevorden
Wina Arendsen
Bianca Kor
Fivel Delfzijl
Joep de Boer
Jaspar Moulijn
Mac Vee
Thriantastam Assen
Wieb Schuil
Andre Boelens
Rogier van Mieghem
Trappers Hoogezand
Subkampleiding
Danny Bierling
Mirjam Huijzen
Trappers Hoogezand

C Hike
Hikeleiding
Bob Tjaarda
Lenze van den Berg
Arjan Schuiling
Elzo de Groot
Mensinghe Roden
Deelnemers

B13 Emiel Stoelinga
Feiko Hofstee
Wâldswalkers Drachten

C02 Valerie Vermeire
Ellen Moedt
Fraeylema Slochteren

B16 Sytse Wijnja
Detmer Kremer
Wâldswalkers Drachten

C03 Carlijn Kooi
Annique Panman
Scouting Veendam

Posthouders
Ronald Wietzes
Thomas Vedder
Edwin Wietzes
Trekvogels P-wolde/Haren

C04 Wout Tjaarda
Wiljac Roelfzema
Mensinghe Roden

Hilbert Hofsteenge
Marije Klungel
KDS Groningen
Tom Wilting
Harold Hermes

C05 Patrick Oost
JPG Assen
C06 Lex Wiersma
Bas Wijsbeek
Geert Wijnmaalen
St.Vitus Winschoten
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C07 Arnoud Bentum
Rob Nijland
Scouting Veendam

C18 Wendy van der Land
Dorien Evenga
St.Vitus Winschoten

C08 Luc Buizer
Sjanna Westerhof
Judith Veld
Scouting Emmen

C19 Niek Evenga
Detmer Uffen
St.Vitus Winschoten

C09 Jildau van Netten
Annelotte Derkink
Scouting Veendam
C10 Saskia Kors
Inge Hanemaaijer
Scouting Veendam
C11 Joëllen Jagersma
Menno Tuinhof
Andromeda Franeker

Posthouders
Roelof ter Veld
Marije Brink
Mensinghe Roden
Jitze Rienks
Thriantastam Assen
Gerben schats
Zwervers Assen

C12 Quinta Hommes
Lilian van Bussel
Andromeda Franeker

John Boertien
Hans Hommes
Kim Oosterveen
Janneke Metselaar
Scouting Hoogeveen

C13 Martin Platteschor
Niek Oosterbaan
RSA 311 Meppel

Niels Rotteveel
Ewout Warringa
Scouting Emmen
Ben Wieringa
Chaukenstam Groningen
Lenie Winters
Erik Dieters
Fivel Delfzijl

C14 Mieke Slim
Rebecca van der Velde
Fraeylema Slochteren
C15 Arend-Jan Weinans
George Weinans
Robert Boswijk
Scouting Veendam
C16 Pascal Thies
Colin Greven
JPG Assen
C17 Jorit Boonstra
Bas de Haan
Bevers Lettelbert
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Henri Woddema
Annemieke Meijer
Inge Meijer
Ruut Eldering
KDS Groningen
Janne Schuil
Pieter Dofferhoff
Christiaan Water
Trappers Hoogezand
Subkampleiding
Stephanie van Kessel
Fokke-Jan van Kessel
Anke Hartog
Willem Belgraver
Mensinghe Roden

Ellertshaar

D Hike
Hikeleiding
Bram Timmer
Mans Schepers
Fraeylema Slochteren
Deelnemers
D01 Torben van der Boon
Joost Tiddens
Mensinghe Roden
D03 Rob Kat
Sjoerd Poppema
Ter Stege Hoogeveen

D04 Roy Does
Bryon Jorna
Scouting Emmen
D05 Rik de Haan
Fraeylema Slochteren
Jesse Talman
V.Maasdijk Heerenveen
D06 Sven Otter
Hinke Tjalma
Jabic Stornebrink
Andromeda Franeker
D07 Jorrit Verhagen
Joost Uijterlinde
V.Maasdijk Heerenveen
D08 Wiebren Munk
Rob Cottenham
Robbin Prins
Trappers Hoogezand
D09 Bram van Houten
Jesse Slim
Joris Bos
Fraeylema Slochteren
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D10 Myron Wanrooy
Johan Hoekstra
Iris Veerman
Esdoorn Leeuwarden
D11 Ellen Bouma
Annette Bouma
Mensinghe Roden
D12 Ruben Bruins
Thijmen van Vliet
Mensinghe Roden
D13 Alex Haas
Vera Velt
De Jutters Groningen
D14 Milenka Wiltjer
Fraeylema Slochteren
Annika Braaksma
Drostengroep Coevorden
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Anouk Bronsema
Zwervers Assen

Hikeleiding
Christer Oosterveld
Martijn de Boer
Fivel Delfzijl

Martijn Lanenga
Hanna Van Wouwe
Trekvogels P-wolde/Haren

Deelnemers

Robert de Vries
Jelle Teitsma
David Bos
Nynke Wilma Klompsma
Wouter van Bommel
Maaike Faber
Vinchem Winsum

D21 Thijs Vugteveen
Rinnert Wierda
JPG Assen
D22 Jasper Roosdorp
Jorrit Jan op den Dries
Brimzen Buitenpost
Posthouders
Erik van der Veen
Mark Meerten



E01 Bonnie Huizenga
Maaike Velema
De Jutters Groningen
E02 Anna Douma
Woudlopers Kipling Groningen
Bart van Leeuwen
Trekvogels P-wolde/Haren
E03 Willemijn Ploeger
Marloes Hoogeveen
Sanne Weijer
Fraeylema Slochteren
E04 Gijs Bouwmeester
RSA 322 Hoogeveen
Else Swart
Biezenhutters Oosterwolde

D16 Johan Pops
Sieger van der Meer
Bevers Lettelbert

D18 Tim Drevel
Roald Brouwer
Ruben Kroon
Vinchem Winsum
		
D20 Koen van Bezu
Jorrit Remmers
Brimzen Buitenpost

E Hike

Maarten Nijboer
David de Roest
Inge Nijboer
Esdoorn Leeuwarden

D15 Siemen Boelkens
Bevers Lettelbert

D17 Jan Jaap de Boer
Hester Westra
Bevers Lettelbert
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Els Oosterveer
De Jutters Groningen

E05 Floriaan Thies
JPG Assen
Myriam van der Leij
Zwervers Assen

Maarten Oostra
Jurrien de Jager
Stefan Sjouw
Kors Kuijper
Thriantastam Assen

E06 Elise Eilert
Dita Schot
Josien de Boer
De Jutters Groningen

Lianne Boelens
Rianne Bos
Trappers Hoogezand

E07 Aletta Roode
Martijn Bentum
Scouting Veendam

Subkampleiding
Derco Sportel
Chris X
Peter Y
Charlotte Z
Hein Tukker
Vinchem Winsum
Patrick Loonstra
Martinistam

E08 Ginette de Haan
Marianne Moedt
Corien Vermue
Fraeylema Slochteren
E09 Thomas Verboom
Jeroen Rolevink
Corné Verschuuren
Litjo Wolvega
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E10 Wouter Jansen
Ditte Verhagen
Drostengroep Coevorden
E11 Sander Tensen
Drostengroep Coevorden
Danielle Reitsma
Zwervers Assen
Posthouders
Geuko Elderman
Leon Van Vliet
Jung-Sook Borchers
Arnoud van Duren
Bart Kruiger
Cris van der Wal
Hilko Bilder
Fivel Delfzijl
Suzan van Dijken
Karin van der Werf
Martijn van Dijken
Kersten van Reeken
Stefan Wildeman
Martijn Hilhorst
De Jutters Groningen
Ester van der Veen
Zwervers Assen
Franka Hofstra
Woudlopers Kipling Groningen
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Dennis Vesper
Cor Blom
Gauke Kooistra
Arjen Meijer
Daniel Veen
De Voerman Groningen

Algemeen

Robin de Zeel
Jorim van der Boon
Mensinghe Roden
Jacob Kamminga
Menkema Uithuizen
Subkampleiding
Jonathan Brouwer
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C-Team
Aries van der Helm
Henk de Haan
Fraeylema Slochteren
Rob van Tholen
Lenie Winters
Fivel Delfzijl

Martijn Heitling
Jos Helmans
Trekvogels P-wolde/Haren

Medewerkersbar
Sander Vos
Judith Doorn
Elmer Mols
Thriantastam Assen

Keukenploeg
Bas Dost
Hilko Vennema
Jorn van Diepen
Theo van der Meulen
Saskia van Diepen
Chaukenstam Groningen
Jeanet Jeanet
Johan Johan
Mischa Bosman
Paulina van Bostelen
Ger Wildeboer
Hilda Sombetski
Fraeylema Slochteren

Poolbode crew
Wouter van Netten
Theo Lambers
Martijn Kors
Scouting Veendam

Ellertshaar

Johan Noordzij
Jasper Wever
Jeroen Oostinga
Marijn Molema
Bert Wever
Maartje Molema
Rogier Falkena
Chaukenstam Groningen
Arjan Kruidhof
Andre Hundt
Marjan Feenstra
Judith van Hemert
Armeriastam

Werkploeg
Marwin Jonker
Hendrik Gruben
Auke Veninga
Martine Lesterhuis
Lisette Wichers
Frank Jan van Bostelen
Lars Kruizenga
Marwin Jonker
Hendrik Gruben
Auke Veninga
Martine Lesterhuis
Lisette Wichers
Frank Jan van Bostelen
Lars Kruizenga
Nicolet Homan
Marten Teule
Ger Folkersma
Hans Veenstra
Luurt Glas
Luuk Stelder
Inge Blokzijl
Hendrik Knol
Judith Blokzijl
Lieke te Winkel
Willem Sebastiaan Hermse
Martijn van Ierland
Jan Erik Zuur
Job Schepers
Martin Knol
Willem Hofstede
Rene Renkema
Erwin Renkema
Jeroen Renkema
Marjolijn Marrink
Jeroen van Rulo
Koos Holtjer
Jonas Lindenhoff
Fraeylema Slochteren
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vrijdag eenentwintig december
KlusKlusKlusser

A

De leiding van de A-hike heeft
zich laten inspireren door het
tv-programma Help, Mijn Man
Is Een Klusser. Om de hikers
zulke schaamtevolle situaties te
besparen, gaan de A-hikers klussen:
timmeren, boren en bouwen.
Welk team zal Bob de Bouwer en
Buurman & Buurman verslaan?
Wie schrijft zich straks in voor het
Pool-Blok? De klussers hebben in
goed gereedschap bij zich, want
goed gereedschap is het halve werk!

Vandaag is ... rrrood!

X

‘Vandaag is rood wat rood
hoort te zijn’. Niet alleen Marco
Borsato zingt het, maar ook de
X-hike leiding was deze mening
toegedaan. Brandweerauto’s, rozen,
Sinterklaas, jouw lippen, bloed, de
Rode zee en al wat niet meer rood
is, wordt betrokken in deze hike.
Na een mysterieus openingsstuk
waren de deelnemers niet meer te
houden… Zo goed en zo kwaad als
ze voorbereid waren, verzamelden
ze rond de aanhanger van de
Freaylema om de rode spits af te
bijten.

Beer ontsnapt

B

De
Berenjacht
is
officieel
geopend voor de B-hike. Geheel
in berenmutsen gehuld en met
het hike-lied heeft de leiding het
startsein gegeven. Maar wie zal in
de B-hike de meeste punten scoren?
Wie is berengoed?



C-hike productions

C

Jaja, er komt een nieuwe generatie
Joop van de Ende’s en John de
Mollen!! De Fraeylemadames gaan
helemaal los met de gouwe ouwe,
School of Rock een fantastische film
waarin ze naar harte lust luchtgitaar
kunnen spelen.
En de dames van scouting
Veendam gaan een gigantisch
dating programma opzetten! Hier
alvast een voorproefje op de eerste
aflevering:
Leiding Theo een hele lieve boer
is op dit moment even posthouder
bij de E-hike, zoekt een hele lieve
meid om samen mee trekker te
rijden. Arend-Jan is ook op zoek
naar een leuk meisje om samen
hikes te lopen, net als Sjors en
Arnoud. De laatste jongens zijn van
Prometheus!!
De producenten zijn zelf ook op
zoek naar leuke jongens. Carlijn,
Saskia, Lotte, Inge en Jildau
wilden zelfs hun telefoonnummer
wel geven, maar omdat SMS-en op
eigen risico is willen we de hordes
jongens beschermen. De nummers
zijn op verzoek verkrijgbaar bij de
redactie.

De D-Kelten

D

Het thema is de Kelten, mannen
in rokjes enzo, met van die gave
ruitjes. Bruut boomstam werpen,
kogel slingeren, haggis eten en
andere echte Keltische dingen. We
zullen zien hoe deze Kelten van
strooptocht weer terug komen op de
veilige basis in Ellertshaar!

Punten aftrekker

E

Na een korte en krachtige uitleg
van Martijn over deze digitaal getinte
hike brak het spektakel los. Door
middel van een hippe presentatie
op het witte doek werd duidelijk
waar het deze hike om gaat. Een
nieuwe concept: de doorgewinterde
hikelopers beginnen met 25.000
punten. Onderweg kunnen ze geen
punten behalen, maar alleen maar
verliezen. Deelnemers met een
RSI kunnen helaas niet meedoen,
want deze hike maakt gebruik van
hippe communicatiemiddelen. Van
SMS-technieken is de E-hiker niet
vies. Sterker nog, aan ouderwetse
routetechnieken wordt niet gedaan.
De eerste hint voor het lopen komt
via een SMS binnen. Het is wel
voor bikkels, want meer dan een
coördinaat is het niet. Na deze
uitgebreide filmpresentatie en de
eerste SMS konden ze op pad.

(On)bezorgde ouders

B

Willie, Jessie en Astrid zijn drie
toppers van moeders die net hun
kroost bij de B-hike achterlieten.
Over de voorbereidingen zegt Willie:
‘Soms vraag je je af wie er moet
lopen; jij of zij’. Jessie vult aan:
‘kinderen die voor de eerste keer
mee gaan, weten nou eenmaal niet
hoe je een tent op moet zetten’. Om
te oefenen hebben de hikers van
de Caspar de Roblesgroep hun
tent –in het donker!- opgezet in de
voortuin. Met de gebruiksaanwijzing
lukte het, maar of je die ook in het
bos kunt lezen… De ouders tonen
zich vrij (on)bezorgd; de kinderen
willen het immers zelf!
21, 22 en 23 december 2007
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Zonder Christer lukt
het best

nummer

Kaarthoekmeter

Christer O. uit Delfzijl is een
veelgeziene gast op het Poolkamp.
Hij draait al jaren als leiding van de
E-hike mee. Jaar in, jaar uit staat
hij daar: samen met Martijn op de
Fraeylema-kar. Jaar in, jaar uit
verzorgen zij samen een opening,.
Totdat … Christer O. opeens
niet van de partij is. Hij heeft een
familiefeest. Maar Martijn redt het
best. Op de vraag hoe dat nu voelt,
zonder Christer, trekt Martijn zijn
onvolprezen grijns. En steekt zijn
vuist op, met de duim omhoog…

30 -
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B

Na de opening verzamelen de
B-hikers rondom een rode auto.
Op de gezichten een rode blos van
de kou. Voor de groep staat de
hikeleiding, zij
roepen: ‘Hebben
jullie er zin in??!!’. Uit de groep
klinkt gemompel. ‘Vanavond gaan
we op de kaarthoekmeter lopen,
hebben jullie die allemaal bij je?’.
Een enkeling verheft nu wel zijn
stem ‘oh neeeee!’. De hikeleiding
vervolgt onverstoord: ‘straks krijgen
jullie de eindcoördinaten’. En daar
gaan de hikers, de nacht in.

!?

De poolkamp gehaktballentest

Het is 23:47 uur en de keuken heeft net alle pannen afgewassen: tijd
voor de gehaktballentest! Een team samengesteld uit drie onafhankelijke
testers gaan op pad. Er wordt getest op snelheid, sappigheid, smaak, saus
en temperatuur.
•
•
•
•
•

Snelheid		
Sappigheid		
Smaak		
Saus			
Temperatuur

6
6
10
6
9

7
9
5
7

6
5
8
6
7

gemiddelde:
gemiddelde:
gemiddelde:
gemiddelde:
gemiddelde:

6.3
5.5
9.0
5.7
7.7

E

Corin, Ginette en Marianne van
de Fraeylema zit met z’n drieën op
een bankje in het bos. Ze hebben
het koud maar houden zich warm
door liedjes te zingen. Met name het
liedje van de Albert Heijn reclame
doet het goed. Na de vraag van ons
om dat dan even te zingen, blijft het
akelig stil. En na de vraag of ze al
leuke jongens gespot hebben blijft
het stil, zelfs zo stil dat we ineens
dieren kunnen horen waarvan we
niet eens wisten dat ze bestonden…
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Subkampterrein

D

Op het subkamp brandt een
behaaglijk vuurtje, alwaar de
subkampleiding
bestaande
uit
Vinchem, Voerman en Mensinghe
rond hangt. Charlotte loopt stage
op het subkamp. Ze blijkt een
geboren pyromaan te zijn. (maar
komt niet van de Fivel, red.)
Aangezien ze de krant geen koffie
kan aanbieden is dit wel een dikke
min voor haar stageverslag! Iedereen
slaapt in de kar maar Chris slaapt
bij Peter.

D

Vlak na de opening vraagt een
vriendelijk glimlachend meisje aan
een razende reporter: ‘weet jij waar
de D-hikeleiding is?’ Nee, dat wist
de reporter niet. Maar het komt wel
in de krant.

Pa, waar is mijn tent?

X

Een meisje van de X-hike heeft
maar een vraag: ‘Waar is mijn
vader?? Hij is mijn tent aan het
ophalen (vergeten oeps) en zou
allang terug zijn!’
De redactie hoopt dat je tent nog
langs gebracht is of dat je een leuk
ander koppel hebt uitgekozen om
bij in de tent te slapen!

C-hike posthouders

Het eindcijfer is een 6.8 geworden!!!

Dieren geluiden

Vraag maar raak!

C

Vlakbij
de
kampeerboerderij
vinden we Jitse en Gerben. Zij
staan hier om de groepjes naar de
overkant van de weg te begeleiden.
Om dit zo aangenaam mogelijk
te maken, hebben ze een lekker
vuurtje gestookt in vuurkorf.
Aan de overkant van de weg
treffen we koppels C7 en C15 van
Scouting
Voerman
Veendam.
Ze vinden het nu al te ver (dit
was ongeveer 200 meter van de
boerderij... red.). Wel wisten ze nog
te vertellen dat Robbert dit kamp
ontzettend in de 7e hemel verkeerd
omdat hij zijn grote liefde heeft
gevonden. Annique van diezelfde
groep heeft zijn hart gestolen.
Helaas is zij niet mee op Poolkamp
dus zal hij met de jongens in een
tent moeten slapen…
Pascal, Patrick en Collin van
troppel C16 van de JPG uit Assen
willen graag even de groeten doen
aan Miriam en Floriaan van de Ehike.
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De richtingenstrijd in de Poolbode-crew

Tent opzetten

D

Jorit-Jan en Jasper zijn druk
bezig met hun tentje. Ze hebben het
al een keer geoefend. De stokken
moeten in het achterste gaatje.

Wakje meisje

X

Wander, Jorine, Otto, Marloes
en Simone, posthouders bij de X
– hike, staan bij een hele speciale
post, de ‘Hak je wakje, breng het
ijsje naar het meisje, kwak je ijsje in
het bakje, pak het ijsje uit het bakje
en kwak het in het wakje’ - post.
Ze hebben tot dusver al zeven
groepjes gehad en de stemming zit
er goed in.

Wat moet het nu worden? Meneer de Uil of Poolduck de eend? Binnen
het hechte team van de Poolbode is sinds kort onenigheid ontstaan over
de mascotte. Sinds jaar en dag was dit de eend, beter bekend als Poolduck.
Echter, nu het team is uitgebreid met nieuwe redactieleden, is er het
idee geopperd om Meneer de Uil als mascotte van de Poolbode te nemen.
Afgelopen Poolkamp is er, buiten medeweten van enkele redactieleden die
dat jaar niet mee waren, geëxperimenteerd met Meneer de Uil als mascotte.
Gelukkig is de oude bekende Poolduck dit jaar weer verschenen als
mascotte op de zeer veilige werkkleding van de razende reporters.
Helaas komt het team van de Poolbode, na dagen intensief vergaderen
in dure resorts in exotische oorden, niet uit dit dilemma. Daarom vragen
we jullie hulp.
SMS UIL AAN of SMS EEND AAN naar 06-49860264!

Meerjarige ervaring

D

Koppel D2 van de Esdoorn
bestaande uit Astrid, Myrthe en
Reinoot hangen al rond op het
subkampterrein. Reinoot mocht
bij hoge uitzondering mee met de
dames (arme Reinoot, red.). Door
haar meerjarige ervaring wordt
Myrthe een beetje overvallen door
de sleur.

- Advertentie -

Uit het veld
[19:45] We hebben er zin in =D
Groetjes Bonnie en Maaike van de Ehike

X

Crash

Bijna elk Poolkamp gebeuren
er wel eens ongelukjes. Meestal
ongelukje die te maken hebben
met
posthouders
en
auto’s.
Deze combinatie zorgt vaak voor
blikschade. Ook dit Poolkamp
is het eerste geval alweer bij de
redactie bekend. W. Ander van de
M. Artinistam heeft de bus van zijn
ouders tegen een paaltje geparkeerd.
Ons advies is, rij aan de andere
kant ook een deuk in de auto. Dan
valt het niet zo op…

Bazig boerinnetje

D

Deze hikers slapen samen in
een vier-persoons tentje. De twee
geëmancipeerde dames zijn druk
bezig met het optuigen ervan.
• Gewoon Ellen is een koppig en
bazig boerinnetje;
• Ruben is vervelend geboren;
• Annette heeft moedergevoelens
(bezorgd);
• Gewoon Ellen en Tymen hebben
lovebird Annette en Ruben
gekoppeld.
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Uit de koker van D-hikeleiding Mans

[22:04] Dita van de E-hike denkt

Ellertshaar

D

Moi eem,

dat er iemand aan haar zit, haar
verklaring hiervoor is dat de 2
plekjes bevroren zijn en daardoor
krijg je dat gevoel. Juist!
[01:11] Die saskia en Inge zijn echt
knettergek.

Zijn

allemaal

geile

(pardon? red.) dingen naar elkaar te
roepen. Gr. Vam de Freekies RSA 311
[01:08] Hier van kamp C ff een
berichtje van de RSA 311. Lekker
net boerenkool met worst gegeten.
0.00 uur en liggen nu in ons bed.
Vandaag

lekker

gelopen.

Het

is

wel gezellig. Freek de Hond ligt

Post 1: rugzakcontrole
Tot onze grote vreugde leidde
de traditionele eerste post niet tot
schokkende vondsten! De D-hikers
zijn kennelijk volwassen genoeg om
geen verboden spullen meer mee
te nemen, of slim genoeg om de
controle te omzeilen!
Post 2: trappersbaan
De tweede post was direct een
trappersbaan! Daar doe je de
trappershike tenslotte ook voor. De
deelnemers die de moeite hadden
genomen op route te lopen bleken behoorlijk fanatiek!

naast me, heeft zware dag gehad
:‑p Nu liggen de andere C-hikers
liefdes verklaringen naar elkaar
te schreeuwen en wij aanschouwen
dat

hoorspel.

Rare

jongens,

die

Veendammers. Nou groetjes van de
Freekies RSA 311, Meppel.

Groepsnamen

!?

Veel
groepsnamen
hebben
historische wortels. Een greep uit
het assortiment:
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Fraeylema was een adellijke
familie uit Groningen;
Drostengroep heeft een oude
naam voor de burgemeester
(Droste) gebruikt;
Johannes Post was een oudverzetsstrijder in de Tweede
Wereldoorlog;
Triantha is afgeleid van Triënte,
een oud woord voor Drenthe;
St. Vitus was een heilige uit
Winschoten;
Mensinghe is een oud woord
voor een groot landhuis;
Chauken was een bevolkingsgroep uit de Oudheid;
Fivel is een oude Groningse
rivier;
Karel
Doorman
was
een
Nederlandse zeeheld.

21, 22 en 23 december 2007

Post 3: vlotje!
Post 3 was een vlotje over het ijskoude water, en de Fraeylema
opbouwploeg had weer grootmoedig het aller brakste vlotje dat ze hadden
ter beschikking gesteld voor deze test. Dank daarvoor!
Vanaf post 3 bleek de in
spiegelbeeld gedrukte oleaat
toch een behoorlijke opgave.
Uiteindelijk moest een groot
deel van de gedesillusioneerde
koude Kelten met enige hulp
richting het kampterrein
worden geloodst. Hulde voor
diegenen die het wel zelf
vonden.
Overnachtingsterrein
Hulde ook voor onze
subkampleiding
van
de
Vinchem die al vele jaren een
hoofdrol vervullen in onze hike! We stonden bij Bob Akkerman, een oude
bekende van de D-hike. Een ideale lokatie met zwembad, stromend water en
kampvuurkuil. Een aantal deelnemers had het kampterrein bereikt, maar
waren zich hier niet van bewust. Ze zaten uit te rusten onder de lantaarnpaal
aan de overkant van de weg!
Verder is enige twijfel gerezen omtrent de geaardheid van enkele
deelnemers. Twee jongens die met twee meiden in één knus tentje hadden
geslapen, gaven ’s morgens aan dat dit ze heel slecht bevallen was.
Omdat Bob ons ook stapels hout ter beschikking had gesteld, konden
we de hele avond door stoken. De laatste deelnemers kwamen rond 01:30
uur binnen. Dat viel ons nog mee.
Omdat een aantal deelnemers toch behoorlijk koud en moe was, was de
nachtrust welverdiend. En hard nodig ook, want de weg is nog lang. Heel,
heel lang…
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zaterdag tweeentwintig december
Uit het veld
[03:39] Hond aan
[03:45] Eend aan, broek uit
[10:30]

De

explorers

van

de

Jutters houden weer een feest. Thema
Piraten, alleen voor explorers met
begeleiding. Info: www.explofeest.tk
of hyves: explofeest2008
[13:32] Beste poolbode, hierbij een
berichtje van 5 (koude) posthouders
van de E-hike.We wachten op het
laatste groepje en dachten, laten

Het is zaterdagmorgen, na een vluchtig ontbijt op pad. Maar eerst ruiten
krabben. Het heeft vannacht namelijk behoorlijk gevroren. Gisteravond
hadden we serieus problemen met de kachels. Wat was de oorzaak? Door de
kou was de zomerdiesel gaan vlokken. Het brandstoffilter raakte daardoor
verstopt. Nadat alle leidingen en filters schoon waren gemaakt, was het
leed geleden. Om verdere problemen te voorkomen hebben we de diesel
met petroleum gemengd.
Op het overnachtigsterrein van de D-hike was een vuurtje gemaakt en
waren de laatste deelnemers druk bezig met inpakken. Nog een hele reis
voor de boeg; richting Eext. Voorwaar een hele tippel. De weersverwachting
voor vandaag is veel zon en geen wind. De ideale omstandigheden voor een
winterse wandeling.

S.C.O.U.T.I.N.G.

we is iets van ons laten horen. Na
een lekkere warme chocolademelk
met slagroom te hebben gedronken,
kwamen

de

eerste

groepjes.

We

krijgen nu te horen dat we mogen
gaan. Opweg naar klonie! Groeten
Geuko, Leon, Jung-Sook, Cris, Bart en
Arnoud van de Fivel.
[13:38]

Eend

U

Tussenbericht

word

gewisseld

naar uil. Worden interviewd door

•
•
•
•
•
•
•
•

Sociaal
Creatief
Ontwikkeling
Uitdaging
Teambuilding
Internationaal
Natuur
Gezamelijk

!?
Reclame maken voor het ‘merk’ Scouting.
In jargon heet dat “branding”. In de jaren
negentig werd vooral de slagzin ‘Scouting das
pas leven!’ gebruikt.

Interview met Willem Wever

poolbode. Uil aan! (dit riekt naar
omkooppraktijken, red.)
[14:14] Ruben en Thijmen van D12
gaan zeker verliezen van Annete en
Ellen (D11)
[15:10] Het boeit of geen flikker
aan (?!, red.)

!?

Q: ‘Beste Willem Wever, fijn dat u even tijd voor ons heeft. Wij vragen ons
af, waarom Drenthe eigenlijk zoveel bos heeft?’
A:
‘Lange tijd lagen er grote heidevelden in Drenthe. Ongeveer honderd
jaar geleden dachten mensen: wat moeten we eigenlijk met zoveel heide?
Toen is de heide weggehaald en zijn er bomen geplant.’
Q: ‘Waarom vond men bomen beter dan heide?’
A:
‘Bomen leverden hout, dat gebruikt kon worden om te timmeren. Bos
vond men bovendien mooier dan die uitgestrekte heidevelden.’

[16:39] eend uit, PS Rogier is een
uil(skuiken) the E-hike

Q: ‘Wie lette er dan op het bos?’
A:
‘De boswachter! In 1901 heeft de Nederlandse regering het
“Staatsbosbeheer” opgericht. Staatsbosbeheer bestaat nog steeds, kijk
maar eens op de bordjes die overal in het bos staan. De boswachter werkt
voor Staatsbosbeheer, hij zorgt voor een goed en gezond bos.’
Q: Worden bomen nog steeds geplant voor het hout?
A:
Ja, voor het hout. Maar het bos dient tegenwoordig vooral als plaats
voor ontspanning. Mensen houden van het bos om er te wandelen, te
fietsen, van de natuur te genieten en… te hiken.
Willem, hartelijk dank voor dit leerzame interview!
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Poolbode meldt veel ... maar niet alles

De nieuwschierige Scout
kijkt op Poolkamp.nl

Www.poolkamp.nl
voor puntenlijsten, foto’s, geschiedenis,
Poolbode’s, hiketips en -trucs
en nog veel meer!
Friezen op Poolkamp

!?

Het Poolkamp is voor alle
groepen
uit
Noord-Nederland.
Daartoe behoren de provincies
Groningen, Drenthe en Friesland.
Toch valt het de redactie op dat
de Friezen in de minderheid zijn.
Naast de Esdoorngroep zijn ook
de Waldswalkers en de Caspar de
Roblesgroep present, maar meer
groepen uit de Friese landen zijn er
niet…
Kom Friezen en Friezinnetjes;
kom volgend jaar op het Poolkamp,
zodat de Drenthen en Groningers
niet meer in zo’n overweldigende
meerderheid zijn!!!

21, 22 en 23 december 2007

Ellertshaar

Luisteren? Slapen!!!

A

Dit zijn twee woorden waarvan
de A-hikers de betekenis de 1e
nacht niet van kenden. Om 01:30
uur waren ze nog wakker. Ja en
toen werd de leiding toch een beetje
boos... Maar bijna niemand heeft
lopen “zeuren” tijdens de route. Als
echte klussers kwamen ze terug
van de tocht, een huis bouwen
is geen probleem meer! Echter er
was één koppel dat toch erg veel
moeite had met route lopen, vooral
met goed lopen en doorlopen. Ook
dit koppel is uiteindelijk bij de
kampeerboerderij aangekomen.
Op grote hoogte bezig zijn met
klussen gaat prima (trappersbaan)
en materialen terug vinden in een
overvolle garage gaat ook helemaal
lukken (kompas)! Een huis bouwen
zonder bouwtekening ging zelfs
super! En ja, echte klussers hebben
een goede maaltijd nodig dus ook
daar werd voor gezorgd. Kortom, de
eerste dag was een zeer geslaagde
klusdag.
De hike- en subkampleiding
hebben zich deze drukke dag beslist
niet verveeld.
Op een heel goede tweede
klusdag, na een goede nachtrust?!

Toppertje Henk

Ank, Yvonne, Gerda en Tineke.

Vorig jaar was een toppertje in
de geschiedenis van het Poolkamp.
Wegens groot succes duikt uit alle
hoeken de vraag op: wanneer gaan
we weer? Kampleider Henk weet
het nog niet precies. Misschien wel
over een jaar of twee. We moeten
namelijk rouleren tussen de locaties
in Ellertshaar, Appelscha en nu dus
ook Schiermonnikoog.
Henk gaat het vast zelf nog
regelen, weer een keer afreizen naar
het schiereiland. Dat kan allemaal
best tussen de bedrijven door. Henk
is landbouwer, grondverzetter en
loodsenbouwer: een alleskunner!

Uit het veld
[16:54] Koppel B06 en B12 van
mensinge groep Roden. Vet hoor! We
hebben een stukkie afgesneden en
stonden net oog in oog met een kude
bizons.
[18:11] Waar komen die berichten
“Gooiske aan” toch vandaan? Is dit
een STILLE Hundt (eeh… hint)?
[19:24] Het is moeilijk om in 160
tekens te zeggen hoe verschrikkelijk
opwindend Poolkamp is. Veel kusjes
Astrid, Myrthe en Reinout
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A

Moppentrommel

Het is zwart met geel en raced
door de tuin?
Een mol op een racefiets
Het is wit en zit in een boom?
Tarzan in een trouwjurk
Een oen en een man zitten in de
trein. Zegt de oen tegen de man:
‘als jij raadt hoeveel snoepjes in
mijn zak zitten, mag je ze alle drie
hebben.’

nummer

30 -

31e Poolkamp

EHBO

Uit het veld

Na haar teen er tijdens NPK
afgeslagen te hebben met een moker
en het ‘trailerklep’ incident op NHW,
is nu bij Judith van de Fraeylema
de enkel aan de beurt. Na een ARBOtechnisch onverantwoorde sprong
van de wagen, heeft Judith nu een
ei op haar enkel. ‘Erg pijnlijk!’, zo
laat Judith de Razende Reporters
ter plaatse weten. De poolbode crew adviseert een extra trapje met
veiligheidstuigje voor Judith. En
voor nu: pappen en nat houden.

Komt een rode indiaan in een
rode bar en besteld een rood biertje.
Hij drinkt het rode biertje op en
betaalt de rode barman met rood
geld. Wat is hier zo leuk aan?

D

‘m

ook

in

het

blauw

Rob en Sjoerd treffen we vlak
voor het subkamp aan. Het lopen
ging heel goed en de route vinden ze
leuk. Alleen de strippenkaart ging
niet zo goed. Ze waren een beetje
verdwaald, maar hadden al snel
weer de draad te pakken. Sjoerd
vertelt dat zijn haar bevroren is en
dat hij één handschoen verloren
heeft. De Razende Reporters wensen
ze veel plezier en razen verder naar
het volgende groepje…

Marjan

en

Judith

doorwerken!! Zo komt de krant nooit
af
[20:03] Hoi
[20:04] We hebben met zen drie’n
20 frikandellen op en zijn misselijk
en zijn nu verdwaalt in eext en
zijn nog lang niet moe oant moan
groetjes D6

E7 gaat als een speer

E

Martijn en Aletta gaan als
een speer. Ze zijn vol goede moed,
hebben er zin in, zijn totally in love
en vinden het niet koud. Zo zie je
maar weer dat liefde een goede
stimulans is om het poolkamp te
trotseren. Houdt deze positive vibes
vast! Zie verderop in de Poolbode
voor de ins and outs over de
verkering van de tortelduifjes.

Je kunt
vertellen

Een beetje verdwaald

[19:26]

Een beetje verdwaald

A

In de slaapzaal van de A-hikers
zagen de razende reporters Steven
van de Esdoorn uit Leeuwarden.
Zijn wijsvinger zat helemaal in
het verband gewikkeld. Tijdens
het fabriceren van een mooie
wandelstok schoot Steven uit
met zijn zakmes ... aaauwwww.
Hij sneed met zijn zakmes in zijn
wijsvinger. Dus lieve A-hikers en
andere zakmesgebruikers, ja ook
de leatherman mannen, pas op met
het scherpe mes!

Bezemwagen

B

Rondrijdend
in
Ellertsveld
kwamen de Razende Reporters
de “bezemwagen” van de B-hike
tegen. De bezemwagen bestaat
uit Ties, Pascal, Daan en Jurian
van Mesinghe Roden. Ze zijn op
vrijdagnacht al helemaal verdwaald
en kwamen ‘s avonds als laatste aan.
Ze vinden het heel erg flauw dat ze
dan ‘s ochtends ook weer als eerste
op pad werden gestuurd. Maar met
veel kletsen en tijdrekken zijn ze nu
toch weer de bezemwagen.

Dread locks pulken
Harde ondergrond

B

Tijdens de barre tocht van Dolf
en Peter van de Voerman is een
auto lek geraakt. De auto wordt
gerepareerd door speciale monteurs,
gestuurd vanuit Utrecht.

14

Jorine van de Martinistam heeft ander haar dan anders. Hiermee
bedoelen we geen gouden lokken discriminatie, maar gewoon anders dan
de gemiddelde Poolkamp deelnemer. Zij beschikt namelijk over dread locks.
Wij als reporters vragen ons af hoe je aan zulke haren komt.
Zij weet ons te vertellen dat het gewoon een kwestie is van heel veel niet
je haar wassen. Daarnaast moet je (letterlijk) met je handen in het haar
zitten, beetje draaien, pulken en wringen… Als je het bij de kapper laat
doen kost het al gauw (!) €500,- Heeft ze dat toch mooi weer uitgespaard!
21, 22 en 23 december 2007
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De Bar – ER Ellertshaar

Bedankt!

Dit jaar werd de bar van Poolkamp omgebouwd tot ER Ellertshaar.
Dokters Vos, Mols en Kuijper stonden samen met zuster Judith vrijdagen zaterdagnacht paraat om de verkleumde, vermoeide en eventueel
verwonde medewerkers te verzorgen zodat ze de volgende dag weer vol
energie hun taken konden volbrengen. De ER-bar werd druk bezocht en de
hartversterkende, dorstlessende, medicinale dranken werden braaf door de
patiënten ingenomen. Het ER-team wenst iedereen veel beterschap en een
gezond 2008 toe. - Sander, Elmer, Kors en Judith.

Dankzij Arnoud van de Fivel
beschikt
de
Poolbode
sinds
dit jaar over drie nagelnieuwe,
pikzwarte, supersnelle Personal
Computers. Aangezien de krant
voortdurend streeft naar een hoger
perfectieniveau was dit inmiddels
ook wel nodig.

Een goede voorbereiding

A

Uit betrouwbare bron heeft de Poolbode-crew vernomen dat er twee
A-hike lopers op slimme wijze de posthouders aan het omkopen zijn. De
omkooppraktijken zijn met voorbedachte rade uitgestippeld. Als kerstmisklussers hebben de twee dames Joram en Jessy kerstkaarten geschreven
voor alle posthouders. Deze voorbereidingen zijn echter wel tegenstrijdig
als je bedenkt dat Joram niet voor de winst gaat. ‘Het gaat niet om winnen,
iedereen mag van mij winnen’, aldus Joran. De Poolbode is nieuwsgierig
naar de motieven. Maar duidelijk is wel dat de dames zich ontzettend
vermaken.

Bob alias Piet

B

Ruben, Mert en Bob alias Piet van Scouting Emmen hebben net bij
post 3 de trappersbaan gedaan. Iedereen heeft tijdens het trotseren van
deze baan de voetjes aan de grond gehad. Behalve Bob, alias Piet. Verder
hebben ze veel gelachen, gesnoept en natuurlijk posthouders omgekocht
met knakworst, een goede knakworst is tegenwoordig al 10 punten waard.

Nerds op Scouting?

E

Troppel E6 was erg duidelijk in de mening over hun hikeleiding Christer
en Martijn: ´Martijn is een nerd, Christer niet!´ Josien, Elise en Dita van de
Jutters uit Lewenborg in Groningen vonden dat Martijn tenminste nadenkt
over dingen, terwijl Christer dit niet doet. Bijvoorbeeld op de vrijdagavond
kwamen zij Martijn en Christer tegen in een auto die compleet onder de
modder zat. Dit was zo opvallend dat Josien had gevraagd waarom Martijn
en Christer hun auto niet schoonmaakten.
Martijn merkt op: ´Natuurlijk maken wij onze auto niet schoon, want
met een onleesbare nummerplaat hoef je ook niet bang te zijn dat je een
bekeuring thuis ontvangt als je geflitst wordt!` Dit vonden Josien, Elise en
Dita een typische opmerking van een nerd.
Christer stond er lachend bij en had er duidelijk zelf nog niet bij stil
gestaan. Christer is dus geen nerd! Op zich
wel raar dat er toch een nerd bij scouting
zit, want volgens Elise zitten er normaal
gesproken geen nerds op scouting. Nerds zitten
namelijk alleen maar achter de computer op
een zolderkamertje, dus Martijn? (red.: Op dit
moment zit Martijn met een laptop op schoot
op de kampeerboerderij).

21, 22 en 23 december 2007

Kapot voorremlicht

E

Zaterdag - begin van de middag.
De vliegende reporters staan met
pech langs de weg: een kapot
voorremlicht. Maar er is geluk bij
een ongeluk (red.: Jeroen O. werd
gelukkig begeleid door andere
reporters). Thijs en Rens, die
bekend staan als auto-experts,
kwamen toevallig voorbij gelopen.
Na een korte inspectie constateerden
zij: (1) uitlaat zat nog onder de auto;
(2) de bandenspanning was slechts
1.9 bar (de banden waren namelijk
een beetje indrukbaar) terwijl het
2.2 bar moet zijn; (3) de bodemplaat
zat nog vast en (4) het voorremlicht
is inderdaad defect.
De jongens hadden niet het
juiste gereedschap in hun rugzak
en konden daarom helaas niet ter
plekke helpen. Ze verwezen ons door
naar Bovag-garage O. Plichter in
Coevorden. Nu maar hopen dat de
vliegende reporters geen bekeuring
krijgen voor het rijden met een
defect voorremlicht.

Logboeken

A

Bij de A-hike hebben de teams
zeer leuke logboeken geklust. Zo
hebben Robin, Mayck en Cornee
een koffer in de vorm van een
decoupeerzaag gemaakt van hout,
waarin zij hun logboek bewaarde.
Joram en Jessy (alias de Christmasklussers) hebben hun logboek in
een nieuwe kersteditie rolmaat
verpakt. De leiding kan trots zijn op
hun klussers.
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Brrr…

- Poolbode
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De groeten

E

Pascal, Patrick en Collin van
de JPG uit Assen willen de groeten
doen aan Miriam en Floriaan van
de E-hike.

Koppel E4 eet gebakken herdershond

E

Gijs uit Hoogeveen en Else uit Oosterwolde hebben vrijdagnacht
geslapen in een tent op het erf van Oom Herman (red.: Is er een relatie
tussen Oom Herman en de bekende stier Herman?). Oom Herman leeft
samen met 25.000 kippen, vier reeën, één bonte specht in de lariks, één
boomklever en één boomkever (VW). Je zult wel begrijpen dat Oom Herman
erg gelukkig is op zijn grote boerderij.
Volgens Gijs was er nog een huisgenoot van Ome Herman, maar dan
gaat het wel om een erg irritante: een grote blaffende herdershond. Door
het geblaf heeft Gijs de hele nacht amper geslapen. Op een zeker moment
was het genoeg voor Gijs. Hij stapte uit zijn tent en liep op de herdershond
af. Die hond is zo storend, die moet zo snel mogelijk opgegeten worden,
maar hoe bak je herdershondenvlees?, dacht Gijs. Even later stond Gijs
oog in oog met de blaffende herdershond. ‘Ach, het is nog geen etenstijd,
het is diep in de nacht’, zei Gijs en sprong terug in zijn tent.

E

Dit jaar loopt Aletta van Scouting
Veendam de E-hike met Martijn.
Of ze verkering met elkaar hebben,
weten de vliegende reporters niet
zeker. Aletta valt de Vliegende
Reporter direct aan: ‘Jullie hebben
vorige jaar dingen over mij in de
Poolbode geschreven die niet waar
zijn! Volgens jullie had ik vorig jaar
verkering met een zekere Peter van
De Voerman, maar die ken ik niet
eens!´ Dit is natuurlijk een slechte
zaak, dus daarom wil de redactie bij
deze dit recht zetten: ALETTA HAD
TIJDENS POOLKAMP 2006 GEEN
VERKERING MET PETER VAN DE
VOERMAN!

Wist-je-dat

30 -

A

In een wit bos zien wij een hele
groep A-hikers staan bij post 4.
Daar hebben ze net een overheerlijk
eitje in elkaar geklust. Een goede
klusser moet natuurlijk goed eten.
Onder het fout lopen kwamen
meerdere koppels elkaar tegen. Zo
is er ondertussen een gezellige groep
ontstaan! Jennyfer en Meggie van
de Drostengroep uit Coevorden
zijn samen gaan lopen met Leon
en Mark van JPG Assen en Lisa
en Maike van Guy de Fontgallant
uit Ter Apel. Tijdens het verdwalen
hebben ze bij de B-hike verbrande
oliebollen gegeten.

Verkering

nummer

Bang voor de koe
Als je even de weg denkt af
te snijden kom je soms voor
onaangename verrassingen te staan.
Tijdens de tocht kwamen Maike en
Jennyfer een groep koeien tegen.
De dames waren erg bang en lieten
van de schrik hun tranen de vrije
loop!! Gelukkig was de stoere Mark
aanwezig om de koeien op een
veilige afstand te houden.

A

Maike 10 liter gel in haar haar
smeert?
Ellen van Look-Wide Haren
lekkere chocoladevla gekregen
had van haar moeder maar dat
het pak geknapt is in haar tas?
21, 22 en 23 december 2007
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Koud buiten?

- Poolbode

A

Uit betrouwbare bron heeft de
redactie vernomen dat een aantal
A-hikers een gedeelte van de
nacht buiten heeft doorgebracht.
Dit gezelschap was om halftwee
‘s nachts nog erg vervelend. De
deur van de slaapzaal vloog open en
er schalde: ‘Wie er nu opkijkt gaat
naar buiten!’. Per ongeluk staken
vijf kinderen hun hoofd omhoog,
dus heeft de leiding deze vijf naar
buiten gebracht. Met slechts een
pyjama en een slaapzakje in de
vrieskou!
Na een kwartiertje mochten ze
weer naar binnen, de rest van de
nacht zijn de A-hikers hartstikke
stil geweest, best wel effectief dus,
een beetje vrieskou om de oren.

nummer
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C

Aap, noot, mies,
oetlul

De beeldschone
(huishoud)vrouw

Op basisschool “De Hoeksteen” in
Roden krijgen de kinderen wel heel
bijzonder speciaal onderwijs. ‘Aap,
noot, mies, oetlul’ is het rijtje dat
Menno en Dennis van scoutinggroep
de Mensinghe te leren kregen van
voorbeeldige meester Anne de
Vries (ja ja, de bekende kinderbijbelboekenschrijver). Voorbeeldig?
Nee, dit is natuurlijk niet de manier
om kinderen les te geven. Daarom
heeft voorbeeldig meester Jasper
Wever (nu nog zonder snor, ook wel
bekend als DJ Willem Barendsz) van
het reportersteam een snelcursus
‘Beschaafd
Nederlandse
Taal‘
gegeven. Anders gaat het natuurlijk
nooit meer goedkomen met Dennis
en Menno.

Robert en de neefjes George en
Arend-Jan van Scouting Veendam
blijken na ondervraging van de
Vliegende Reporters, bijzondere
jongens.
In
overall
geklede
boerenjongens, zoals in Boer zoekt
vrouw, zijn op zoek naar een boerin.
Maar nu even niet. Eerst hikelopen en daarna zien ze het wel
weer. Het valt niet te combineren.
Toevalligerwijs liepen de zes ‘slome
meiden’ van Scouting Veendam
slechts honderd meter achter de
drie boerenjongens.
Annique, Carlijn, Annelotte,
Jildau, Saskia en Inge praten
zeer openhartig over hun relatie
tot eerdergenoemde jongens. Alle
Veendammers van Prometheus zijn
chagrijnig en behoorlijk irritant. Met
name Arend-Jan, want hij schiet
de hele tijd vieze, met speeksel
besmeurde propjes naar Saskia
(Arend-Jan is het ex-vriendje van
Saskia). Annique vult snel aan: ‘Ze
zijn allemaal chagrijnig en irritant,
behalve Robert, want hij is mijn
huidige vriendje’. De Vliegende
Reporters geloven deze boerinnen
niet helemaal, want volgens hun
zijn ze stiekem erg gek op de
boerenjongens van Prometheus. Wie
helpt ons aan de waarheid?

C

Met de kont door de stront

De dames Wendy, Dorien, Valerie en Ellen van St. Vitus en de
Fraeylema kwamen wel met een heel merkwaardig verhaal. Op de post
waar ze net vandaan kwamen moesten ze een zo ruig of ranzig mogelijk
sketch van de bekende bizarre Amerikaanse serie Jack Ass bedenken en
uitvoeren. Wie Jack Ass een beetje kent, weet dat je dan je eigen grenzen
moet verkennen en vervolgens het tien maal erger uitvoeren. De vier dames
hadden bedacht dat ze wilden koppeltje duiken - en springen en rollen en
wat allemaal nog niet meer en dat allemaal tegelijkertijd in een bult stro.
De gemene posthouders vertelden pas na de uitvoering hoe gewaagd hun
stukje werkelijk was. De bult stro was niet alleen stro, maar stro gemengd
met mest koeienstront, dus Jack Ass ten top.

Feest in het Dierenbos
Terwijl de lieve kijkbuiskindertjes in hun tentjes lagen, organiseerde
Bor de Wolf een feest in het Grote Dierenbos. Tussen de bomen door
scheen daar de balzaal, waarvan de ramen met damp waren beslagen. Van
steigermateriaal was een geïmproviseerde draaitafel gemaakt, terwijl de
gehaktballetjes vrolijk de ronde deden. Mevrouw de Ooievaar danste in den
rondte, ondertussen draaiden de andere dieren rondjes om de goedgebekte
en gevederde vriendin. Ed en Willem Bever hingen ondertussen tegen het
steigermateriaal aan, en waren verwikkeld in een onbegrijpelijk gesprek.
Zoef Zoef de Haas was druk in de weer met de lege flesjes frisdrank, die
her en der lagen verspreid. Juffrouw Mier was druk verhalend over de
gebeurtenissen met de kindertjes in het Grote Dierenbos. Maar gelukkig
was niemand daadwerkelijk geïnteresseerd in haar klaagzang over de
decemberkoude. Och och, de nachtelijke uurtjes schreden voort en het was
zo gezellig in het Grote Dierenbos, totdat Henk de Haan een einde maakte
aan het feest: ‘Oogjes dicht, snaveltjes toe’.

21, 22 en 23 december 2007
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Door het ijs gekrakt

- Poolbode

C

Detmer en Niek van St. Vitus
hebben een koud avontuur meegemaakt tijdens de uitvoering van
een ruige Jack Ass-sketch. Wie
durft een supersnelle buikschuif
te doen over een dun laagje ijs?
Niemand vermoedt het, maar
Detmer en Niek doen het! Met
een grote aanloop komen ze op de
sloot afgerend, duiken op het ijs en
glijden zo ver mogelijk over het ijs.
Met grote snelheid vliegen ze over
het krakende ijs, totdat plotseling
beide jongens tot stilstand komen…
en met de buik door het ijs krakken.
Bah, geen kletspoot, maar een
kletsbuik. Door deze heldhaftige
daad hebben beide stoere jongens
van de St. Vitus wel de maximaal te
verdienen punten behaald bij deze
Jack Ass look-a-like-post.

nummer
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Goeie moggel! Aries roegelt het wiel

31e Poolkamp

U

Het is zaterdagmorgen en na een vluchtig ontbijt gaat het C-team op pad.
Maar eerst even de ruiten krabben. Het heeft vannacht namelijk behoorlijk
gevroren: het is zes graden celcius onder nul geweest!
Gisteravond hadden we serieus problemen met de kachels. Wat was de
oorzaak? Door de kou was de zomerdiesel gaan vlokken. (Zie voor details
het tussenbericht op bladzijde 12, red.) Het brandstoffilter raakte daardoor
verstopt. Nadat alle leidingen en filters schoon waren gemaakt was het leed
geleden. Om verdere problemen te voorkomen hebben we de diesel met
petroleum gemengd.
Op het overnachtigsterrein van de D-hike was een vuurtje gemaakt en
waren de laatste deelnemers druk bezig met inpakken. Nog een hele reis
voor de boeg richting Eext. Voorwaar een hele tippel. De weersverwachting
voor vandaag is veel zon en geen wind. De ideale omstandigheden voor een
winterse wandeling.
Het was weer een mooi gezicht om de deelnemers in het winterse
landschap rond te zien lopen. Tijdens ons bezoek aan een aantal posten
viel ons op dat iedereen het prima naar de zin had.
Om 18:00 uur werd op de
verschillende terreinen door de
koppels een maaltijd gekookt. Om
te terreinen te bezoeken werden er
door ons vele kilometers gemaakt.
Het ene moment in Sleen en uren
later weer in Eext. Dat was op
Schiermonnikoog wel een ander
verhaal.
Tijdens de stafvergadering waren
er weinig bijzonderheden. Daarna Eskimo’s in Drenthe
werd met de posthouders door
genomen wat de bedoeling is voor
Voor de dames Valerie en Ellen
morgen. En nu opmaken voor het van de St. Vitus was het koude
avondfeest. - Aries
weer tijdens dit Poolkamp niet koud
genoeg. De ijzeren dames verlangen
Stagiaire de Luxe
naar een Poolkamp met een dik pak
sneeuw en dikke lagen ijs.
De Poolbode presenteert met
Ze dromen ervan om ijsblokken
gepaste trots haar gloednieuwe te hakken uit het ijs om vervolgens
Crew member: Judith van de Fivel. een grote iglo te bouwen. Een iglo is
Zij is de, zoals we dat noemen, veel en veel comfortabeler dan een
Stagiaire de Luxe.
tent. Een tent is niet zo warm als
Vanaf deze zomer versterkt zij de een iglo en je hoeft geen tent mee
Armeriastam. Sinds haar toetreding te sjouwen in je rugzak. Nu zal de
heeft zij ervaring opgedaan bij de nadenkende lezer (de nerd) vast en
krant van het International Camp zeker nadenken waarom een iglo
te Delfzijl. Leuke verhalen schrijven gebouwd van ijskoude blokken
kan ze als de beste! Judith is voor warmer is dan een tent. Zonder
het eerst mee tijdens Poolkamp en Valerie en Ellen te bestempelen als
vermaakt zich zowel overdag als ´s nerd wil de redactie graag kwijt
avonds opperbest. De Crew rekent dat het antwoord op deze vraag te
er op dat ze volgend jaar weer van krijgen is bij deze hoogintelligente
de partij is.
dames.

C

Off course

E

Bart van de Woudlopers en Anna
van de Trekvogels lopen samen.
Wederom weer geen liefdeskoppel en
weinig potentie om dat wel te worden
(wij vragen het ons af, red.). Ze
kibbelen, net als een echterlijk paar,
over de route. Zonder kompas wordt
dat ook wel erg lastig natuurlijk. Als
een driftend schip bewandelen ze de
paden van het bos, op zoek naar de
volgende post.

Losse veter

A

Het valt de Gevleugelde Reporters
op dat Leon van de JPG zijn veters
moet gaan strikken! Zo voorkomt
hij dat Maike steeds op zijn veter
trapt en omvalt. Of heeft Leon zijn
veterstrikdiploma nog niet?
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C

Double Koppel Troppel

Lilian, Quinta en Menno en Joel van de Andromeda lopen met z’n
viertjes dit jaar. Eigenlijk zijn ze twee verschillende groepjes, maar ze lopen
samen. Vervolgens ontkennen de heren en dames wel iedere vorm van
wederzijdse relaties. Sterker nog, Quinta’s vriendje zit thuis voor de buis
(goed geregeld, red.)…

E

Al doende leert men

In de nevel van het donkere bos zien we ineens een zacht rood-roze gloed
door de bomen verschijnen. Iets dichterbij gekomen zien we de contouren
van een tent tussen de bomen. Het zijn de posthouders van de E-hike, die dit
jaar goed voorbereid op post staan. Als we de tent openen, komt de warme
gloed ons al tegemoet. De tent wordt verlicht door kaarsjes en verwarmd
door een brander. Klaas, Stefan (gewoon-)Karin en Van Reekhoven
hadden voorgaande edities alleen een kleedje om op te bivakeren. Dan is
dit toch een betere keus! Dus, al doende leert men…

Freek de Hond

(On)bezorgde
kinderen

B

Na een
diepte-interview met
drie hele aardige moeders hebben
de Poolbode Reporters besloten
om bijbehorend kroost eens op
te zoeken. Wij vonden hen op het
subkampterrein “De Dennen” in een
verwarmde tent. Waar Jeroen van
Caspar di Robles blij is om eens
een weekend van huis te zijn. Het
opzetten van de tent ging trouwens
prima hoor, ook thuis al. Hij heeft
als voorbereiding met de leiding
overlegd wat hij allemaal mee moest
nemen en is niks vergeten. Wel is
hij ondertussen zijn handschoenen,
thermosfles, zaklamp en muts
kwijt geraakt. Het gaat allemaal
hartstikke goed dus.
Jannemijn, van dezelfde groep
uit Harlingen, mist haar ouders best
wel een beetje, zij heeft de tent ook
alvast eens uitgeprobeerd maar dan
in de huiskamer. Ze is alleen een
zonnebril vergeten dus dat komt
ook helemaal goed.

21, 22 en 23 december 2007
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De C-hike heeft dit jaar een
mysterieuze extra deelnemer, Freek
de Hond. Het is echter de vraag of
dit een aanwinst is voor de kwaliteit
van de betreffende koppels. Freek
de Hond loopt namelijk met koppels
C11 en C13 mee. Deze zijn door
Freek de Hond helemaal verkeerd
gelopen, tot aan Westerbork aan
toe. Terwijl ze alleen maar een pot
appelmoes bij zich hadden. De
oleaat kreeg hiervan
de schuld, maar de
redactie vraagt zich af
of dat wel terecht is.
Toen ze in Westerbork
aankwamen hebben
ze uit frustratie de
noodbrief maar opengemaakt.
Hiermee
konden de koppels
gelukkig post 7 vinden
en zaten ze binnen notime weer op het goede
spoor. De C-hikers
zijn erg te spreken
over
de
gekozen
route, ondanks de
inefficiëntie er van.
Het was ook geen straf
om door het winterse
landschap te hiken!

Verdwaald

A

Murat en Richard van de
Trappers
in
Hoogezand
zijn
verdwaald in het bos… Ze zijn de
enige A-hikers die de noodbrief
hebben moeten openmaken!

Koken in de auto

C

Kim en Janneke, beide lid van
Scouting Hoogeveen, wilden koken
in de auto. Daartoe hebben ze een
brander in de auto ontstoken. Dat
mag niet volgens de beschrijving,
en dat hebben de dames geweten!
Dankzij het indoor koken vloog de
bekleding in de fik. Blond of niet...

Fraeylemakonten
Een Razende Reporter vraagt
Judith van de opbouwploeg wat
ze zoal doen. ‘We doen helemaal
niets’, geeft ze te kennen. Deze
reporter begrijpt dat wel, want wat
opvalt is dat deze opbouwploeg
ongeveer een pagina vult met
namen in de Poolbode. Judith zegt
nu: ‘Nou ja, we doen bijna niets,
vooral hobbelen op een wagen,
Fraeylemavrouwenkonten kweken’.
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Bevroren cola

- Poolbode
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C

Toen koppels C11 en C13 op
zaterdagochtend wakker werden,
was de colafles helemaal bevroren.
De deelnemers waren stomverbaasd
toen ze hier achter kwamen en
tasten volledig in het duister naar
de oorzaak. De redactie denkt dat
de vorst van afgelopen nacht wel
eens de oorzaak kan zijn.

Comeback

20

Ochtendoverleg

Iedereen heeft zijn/haar eigen
ding tijdens het Poolkamp. In deze
editie besteden we aandacht aan de
stencilaar, Bert. Zijn domein is de
lange tafel waar het stencilapparaat
op staat. Meestal spuwt het
apparaat papier, maar wanneer het
stopt is het: “#@&!”, en loopt Bert
naar het apparaat en brengt het
weer in beweging. Een tevreden blik
wanneer er weer een A4 van voor tot
achterkant bedrukt is.

De mensen van de krant
verzamelen in een cafeetje om de
maag te vullen, opdat er orde op
zaken wordt gesteld: vooroverleg.
Bij uitstek het moment voor een
enkele redacteur om juist chaos
te scheppen. Voorbeeld: als er
besteld moet worden, begint deze
redacteur tegen de ober over zijn
potlodenonderzoek; wil hij een slok
van zijn koffie nemen, dan stoot hij
de karnemelk van zijn buurman om
en begint te hinneken.
Wie heeft dat gedaan? Dat heeft
Jeroen gedaan!

Haagse raadsels
Het is rood en vliegt door de
tweede kamer?

Wat is het antwoord
Balkenende op deze vraag?

van

Ik zie het verband niet

Groeten en tot volgend jaar,
Rogier en Jasper

Specifieke taak

Een ongestelde vraag

Ter gelegenheid van de 30ste
Poolbode hebben twee redactieleden
een comeback gemaakt binnen het
team. Jasper en Rogier hebben
in het verleden meerdere jaren het
Poolbodeteam bijgestaan, maar
hadden door andere bezigheden de
afgelopen jaren helaas geen tijd om
op Poolkamp te gaan.
Gelukkig konden wij dit jaar weer
het Poolbodeteam versterken, en dat
was nodig ook. Door de verschillende
wisselingen in de bezetting van de
Poolbode zijn er enkele ongewenste
veranderingen
binnengeslopen.
Zo wordt er tegenwoordig opeens
gediscussieerd over de mascotte
van de Poolbode. Dit was, zoals de
doorgewinterde
Poolkampganger
weet, de (Pool)duck. Sinds vorig jaar
vliegt er ook regelmatig een oude uil
door de redactieruimte.
Dit was dan ook een van de
redenen om weer mee te gaan op
Poolkamp, dit moet natuurlijk wel
rechtgezet worden. Het ‘nieuwe’
team is gelukkig wel erg gezellig, de
samenwerking is weer als vanouds.
We hadden erg veel zin om weer
mee te gaan op Poolkamp en het
kamp voldoet gelukkig volledig aan
onze verwachtingen. We hebben nu
al zin in volgend jaar. Wellicht licht
Aries in zijn volgende stukje een
tipje van de sluier over de locatie
van de volgende editie.

SMS reclame
Heb je nooit genoeg van hikes?
Geef je dan op voor de THW 11 t/
m 13 april. Voor meer info www.
detrekvogels.nl.
16 februari explofeest thema:
pirates.tk voor meer info.

Terugblik

A

De A-hikers hebben op vrijdagavond geen hike gelopen, maar zijn
lekker bij de Klonie gebleven. Daar
hebben zij lekker spelletjes gedaan,
zoals het smokkelspel met spijkers.
De douane heeft met 56 punten
gewonnen, maar dit was een closecall: de kids hadden 54 punten.
Daarna hebben zij nog zichzelf
moeten omschrijven op papier. De
andere moesten naar aanleiding van
een eigen beschrijving raden wie je
bent. Het was dus een toffe avond
voor de A-hikers.
21, 22 en 23 december 2007
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Heren van de
Lemniscaat

Keuken = Gezelligheid

Het is zaterdagavond, de nacht is
nog jong. In het medewerkersruim
staat een aantal Scouts saamhorig
gegroepeerd. Wie zijn ze? Het zijn de
Heeren van de Lemniscaat. Nee,
ze komen niet voor in de boeken van
Harry Potter. Het zijn echte Scouts,
maar toch niet helemaal gewoon.
Want ze zijn al jarenlang bevriend.
Michael, Anthonie, Gabri, Tjarko,
Marco en Richard kunnen samen
geen afscheid nemen van Scouting.
Daarom vormen ze samen een
‘Scouting Plus’ groep. Ze zijn nog
aanwezig bij menig kamp en zien
elkaar ongveer een keer per maand.
Dat ze eeuwig bevriend zijn, blijkt
uit hun tatouage, een lemniscaat.
Dit symbool (een omgekeerde acht)
stelt de eeuwige vriendschap voor.
Zo zie je maar weer: Scouting
verbroedert.

Soms schatert er een lachsolvo achter de deur. Het kan niet missen, dat
is de keuken! Saskia doet een boekje open waar deze gezelligheid vandaan
komt. ‘We zijn een samenraapsel van Fraeylema en Chauken. Voor ons is
het iedere keer weer een reünie’. Maar wat maakt dan dat deze groepen zo
goed bij elkaar passen? ‘De individuen klikken bij elkaar, we zijn goed op
elkaar ingespeeld’. Jorn doet de vergaderingen, in het najaar komen we
altijd bijelkaar om spannende menu’s te bedenken. Dan gaat Saskia de
boodschappen doen. Het is elk jaar weer een uitdaging om iets nieuws en
uitdagends te maken, wat ook lekker smaakt!

∞

Riooldokter

Het eten dat ons werd geserveerd
heden avond was voortreffelijk. Gele
rijst, gezonde sla, machtige wrap en
bruine bonen vormden het menu.
Het eerst genoemde item heeft
echter voor problemen gezorgd.
Een lid van de ploeg heeft het
lumineuze idee gehad om het
overschot rijst door het water
closet te spoelen. Riooldokter Hilko
is tot 04:00 uur bezig geweest
met ontstoppen. Nagels goed
shoonmaken Ko!

Foto’s
Heb jij leuke, gekke en/of aparte
foto’s gemaakt tijdens het poolkamp,
en wil jij deze met iedereen
delen? Stuur ze dan naar fotos@
poolkamp. nl. De foto’s worden dan
op de website geplaatst.

21, 22 en 23 december 2007

Van de TV-bazen

C

Het is alweer tien jaar geleden dat wij (Arjan Schuiling en ikzelf) het Chikeleiderschap op onze schouders namen. Elk jaar was weer een feest op
zich. Een pakkend thema, een mooie omgeving, gezellige posthouders, top
subkampleiding en natuurlijk enthousiaste deelnemers.
Ons eerste thema was de snoepfabriek. Dit was een van onze leukste
thema’s om te doen, met maffe posten als trekdrop trekken of zelf snoep
maken (knutsel snoep). Een omgeving die ons allemaal ook zal bijblijven is
natuurlijk Schiermonnikoog. Dit gaf een totaal nieuwe dimensie aan het
Poolkamp.
Door de jaren heen hebben wij veel verschillende posthouders gehad. Een
aantal was elk jaar weer trouw van de party. De mensen van de KDS zijn
min of meer onze vaste posthouderscrew geworden. Onze subkampleiding
heeft vaak veel van onze zorgen op zich genomen. Altijd regelden zij perfect
het hele subkamp gebeuren. Al deze mensen willen wij langs deze weg nog
eens hartelijk bedanken voor hun geweldige inzet!
Natuurlijk is er geen Poolkamp zonder deelnemers en wij hebben er heel
veel langs zien komen. Zij maakten het voor ons vaak een hele uitdaging.
Maar het was altijd een genoegen om al hun verhalen en avonturen te
horen van wat zij allemaal beleefd hadden.
Arjan en ikzelf vinden tien keer echter een mooi moment om het stokje
door te geven aan een nieuwe en frisse generatie. Onze opvolging hebben
wij gevonden in Bob Tjaarda en Elzo de Groot. Dit jaar draaien zij voor het
eerst mee als hikeleiding en zijn intussen dolenthousiast. Wij hopen dat
Bob en Elzo er net zoveel plezier aan beleven als dat wij de afgelopen tien
jaar hebben gehad.
Namens de C-hikeleiding, Lenze
P.S. Mochten jullie Arjan dit
weekend gemist hebben, dan klopt
dat. Arjan is vorige week getrouwd
en was nu op huwelijksreis.

Uit het veld
[21:22] Ah jong hee, grapje toch
An! Laat je niet zo opjutten, je kent
ons toch…
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“Boer zoekt vrouw” IQ-test
•
•

•

•

•

Wat is zwaarder: een kilo lood of een kilo veren?
Twee vaders en twee zonen gaan op jacht in het bos. Ze vangen allemaal
een hert. Aan het einde van de dag komen ze met drie herten thuis. Hoe
kan dit?
Een boer heeft een krop sla, een geit en een leeuw aan een zijde van
de waterkant. De leeuw eet graag geiten, maar eet geen sla. De geit
eet daarentegen maar al te graag dat krop sla. De boer kan alledrie
producten slechts een voor een naar de overzijde varen in een boot.
Natuurlijk wil hij zowel de krop sla, de geit als de leeuw veilig naar de
overzijde brengen. Hoe gaat hij dit doen?
Een kind, zijn vader en zijn opa zijn gezamenlijk 100 jaar oud. De opa
is twee keer zo oud als de vader. De vader is drie keer zo oud als het
kind. Hoe oud zijn de vader en de opa?
Er zijn 10 soorten mensen: zij die binair kunnen tellen en zij die dit niet
kunnen.

Terugblik
subkampleiding

B

Vrijdagavond zijn ook de Bhikers gestart met hun hike. De Bhikeleiding had misschien iets te
hoge verwachtingen van het IQ van
de lopers. De opdracht leek simpel:
zoek coördinaten en loop erheen.
Helaas hadden de B-hikers hun
kaarten niet mee. Maar met spoed
zijn er nieuwe kaarten geprint, deze
waren helaas niet op schaal…
Resultaat: onleesbare kaarten
meten met een kaarthoekmeter
waardoor het laatste koppel pas
na 00:00 uur binnen waren. Maar
verder vond de subkampleiding
alles zeer goed geregeld!

Verklaring van
B-hikers

B

B-hikers
vertelden
in
een
exclusief
interview
aan
de
Poolbode dat zij overduidelijk een
moeilijke start hebben gehad.
Hylke en Jannemijn van Caspar
di Robles gaven te kennen dat de
strippenkaart niet klopte. Machteld
van Mensinghe Roden vertelde
dat haar groepje veel rondjes heeft
gelopen en dit resulteerde er in dat
bijna alle groepjes van de B-hike
samen zijn gaan lopen. Bij post 4
van de A-hike aangekomen, is de
leiding gebeld en zijn ze weer backon-track gezet! Nu de achterstand
maar inlopen …

Nieuwe aanwinst
Marjan van de Fivel is al jaren een
bekende gast op Poolkamp. Dit jaar
is echter anders dan de voorgaande.
Zij is deze editie namelijk mee in de
hoedanigheid van Razende Reporter
voor de Poolbode. Enthousiast is
ze op pad gegaan en heeft de A en
B-hikers eens flink aan de tand
gevoeld. Dit resulteerde in een flink
aantal stukjes voor de krant. Wat
echter wel wennen was voor haar
mede Poolbode-crewmembers, is
dat Marjan, letterlijk, alles hardop
uitspreekt wat ze intikt. Maar goed,
dat scheelt ons natuurlijk wel weer
lezen ;-).

De houtzagerij van de Fraeylema
‘Zzzaaaaaaagggggggggg zzzzzzzz ...’ Pompidompidompidom, fris en goed gestemd en met een voldaan gevoel
lopen twee Vliegende Reporters van de Chauken richting de slaapzaal van de Fraeylema-werkploeg (of beter
gezegd de Chaukenslaapzaal met Fraeylema-verstekelingen). Nee, de twee Chauken lopen niet verkeerd. Door
interne miscommunicatie zijn beide heren ingedeeld in een slaapzaal tezamen met maar liefst dertig Fraeylema
lieden. Hoe kan zo iets gebeuren zou je zeggen, maar op een Poolkamp kunnen rare dingen gebeuren. Na een dag
hard werken verdienen ze een goede nachtrust en daarbij is het reeds na middernacht, dus de behoefte aan slaap is
groot. Pompidompidom, ze openen de deur van de zaal, en plotseling worden ze overspoeld door een oorverdovend
lawaai: ‘zzzzzzzzzzz zzzzzzzzzaaaaaaaaaagggggggg zzzzzzzzzz’, gaat het in Fraeylemakoor. Uit alle hoeken komt
van de verschillende bedden een oorverdovend geluid. Het stereo-effect is mooi, maar synchroon gaat het niet.
‘Huh, we moeten toch niet slapen in deze houtzagerij?’, denken beide reporters. Maar wat doe je ertegen? De
verantwoordelijke snurkers wakker maken is geen goed idee, want dertig slapende Fraeylema heren die snurken
is beter dan dertig Fraeylema boeren zittend op je hoofd en scheten latend, want dat kun je van ze verwachten als
je ze verstoord in hun nachtrust ;). Voor beide reporters zit er niets anders op dan in eigen bed te gaan liggen en
te dromen over een grote houtzagerij: ‘zzzzzzzzzzaaaaaaaagggggggg zzzzzzzzz zzzzzzzzzzaaaaaaaaagggggggg ...’
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zondag drieentwintig december
Uit het veld
[09:04] Koppel 2 sliep al toen de
knuffel sms kwam maar dit is alsnog
een sms knuffel gewoon omdat we
wel meedoen
[10:18]

Poolkamp

bericht

voor

Joost, sorry dat ik gister een flesje
bier over je heen gooide maar ik
was ook ietwat teleurgesteld dat
je de verloving verbrak. Jou popje
4 efur!
[10:59] verdwalen is voor mietjes.

Advies: niet ademen in tent

E hike is voor 04 en 07.
[11:01] de poolbode voelde zich
zaterdag in het ootje genomen door
E hikers haha

Kunst

!?

Levenskunst
is
het
verstrijken van de tijd.

laten

Wakker worden ...
… bij de Poolbode is een groot
feest! Een zondags pingelmuziekje,
een vers kopje koffie met een
warm croissantje. En wanneer je
een beetje moeite hebt onder de
wol vandaan te komen, dan is het
ontbijt op bed. Tja, daar kan de
keuken niet tegenop.
Zondag wordt nu belicht, maar
vrijdag en zaterdag zijn ook groot
feest. Weliswaar zonder croissantjes,
puntje voor volgend jaar.

Op het rechte pad

X

Koppel X5, Joël en Mike van St. Vitus, en troppel X2, Rik, Collin en
Niel van de Trappers kwamen met een wel heel merkwaardig verhaal.
Zaterdagavond kwamen ze er met het opzetten van de tent achter dat
er sneeuw in de tent zat. Ze wisten niet hoe dit kwam. Na wat speurwerk
was de oorzaak snel achterhaald. De twee hoogbegaavde reporters hadden
hier een verklaring voor: ‘Je ademt warme lucht uit, die meer vocht kan
bevatten dan koude lucht. Komt de lucht in aanraking met de koude tent,
dan condenseert het teveel aan vocht. Vriest het dan zal het condens
bevriezen en een ijslaagje aan de binnenzijde van de tent vormen.’ De
kinderen hadden op hun beurt een geweldige idee: ‘Je moet gewoon niet
meer ademen in de tent!’ Toen we opmerkten dat je dat niet langer dan
een paar minuten volhoudt was het plan om via een buis naar buiten te
ademen. We zijn benieuwd naar hoe ze dit plan volgend jaar uitgewerkt
hebben.

Bevroren haren

A

Posthouders slapen tegen worden in de auto zelf, zodat ze op tijd
aanwezig zijn. Zo hebben de posthouders van post 3 van de A-hike (Danny,
Eddie en Anne) een prima bus waar achterin matrassen liggen. Alleen was
het opstaan voor Danny een pijnlijke klus gebleken. Zijn haar was ’s nachts
vast gevroren aan de auto…

A

Onderweg naar post 2, komen de
Razende Reporters koppel 2 tegen.
Thijs en Alex zijn verdwaald, maar
vinden het nog hardstikke leuk. Na
een kleine routetechnische tip van
de immer behulpzame reporters,
gaan ze weer vrolijk verder.
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Poolduck of Meneer de Uil?

Uit het veld

Zoals veel lezers hebben meegekregen,
heeft de Poolbode-crew een wedstrijd
uitgeschreven om uit een behoorlijk groot
dilemma te komen. Wat wordt de mascotte
van de Poolbode? Welk dier staat garant voor
een leuke, gezellige krant? De vrolijke eend
(bekend als Poolduck) of die intelligente rare
Snavel (Meneer de Uil)?
De kogel is door de spreekwoordelijke kerk.
Na een spannende wedstrijd via de SMS waar de hikers, medewerkers en
posthouders aan mee konden doen, is er een sterke uitslag. De uitslag is
(dit jaar) als volgt:

[11:36] Ijs is heel dik en koud.
Groeten florian en Myriam van E5.
[12:03] Als je op de grond ligt
moet je niet op je buik gaan draaien
als

er

andere

mensen

Nawoord

U

De zaterdagavond was weer beregezellig. Het feest is tot in de late
uurtjes door gegaan (het dansfeest of het rioolontstop-feest? Red.). Op de
verschillende slaapterreinen werd in de tenten lol gemaakt. De stemming
was overal opperbest.
Na een korte nachtrust was het de taak voor Henk en Rob om langs te
terreinen te gaan en de diverse kachels weer op te halen. Onderweg langs
de route nog snel even een aantal posten bekeken.
Door ondergetekende werd de bioscoop ingericht. Als de deelnemers
terug van route zijn, is er de mogelijkheid om te eten en in afwachting van
de uitslagen een DVD te bekijken.

zijn

A

Lieve eend

Jessy van de Jutters vindt de
eend achter op de hesjes van de
poolbodecrew echt wel lief. Echt wel
zielig dat hij wordt verstoten door
Meneer de Uil (dat zullen we nog
wel eens zien, red.).

A

Paard

Er zijn 51 stemmen uitgebracht, waarvan 37 (73%) voor Menneer de Uil
en 14 (27%) voor Poolduck. Dus vanaf nu zal Meneer de Uil als mascotte de
Razende Reporters van de Poolbode-crew ondersteunen.

bij

ervaart Myriam van E5

Richard en Murat van de
Trappers waren kwijt bij post 1.
Na een tijdje zijn ze terug gevonden
tegenover post 2 in de kantine van
de manege.
Of ze daar waren om een paard
te huren is niet duidelijk.

Poolbodeparasiet
Wie
herkent
hem
niet:
tegendraads, proces vertragend, in
de weg staan, dingen omdraaien,
de boel kapot maken. En dan rest
er altijd maar een vraag: ‘Wie heeft
dat gedaan?’ ‘Dat heeft … gedaan!’
Maar zoals een paradoxale parasiet
betaamt: “het” zorgt voor een hoop
gezelligheid!

De volgende editie
Waar gaan we volgend jaar naartoe? Tijdens het weekend werd
al gesuggereerd dat Schiermonikoog toch wel zeer geslaagd was. Wij
denken dat we zeker nog een keer naar Schier gaan, maar daarvoor
zul je nog wel even moeten wachten. Houd de website van Poolkamp,
www.poolamp.nl, in de gaten.
Gelukkig nieuwjaar
Vanaf deze plaats wensen wij alle deelnemers en medewerkers alvast
bijzonder fijne feestdagen en een goed scoutingjaar toe!
Uit naam van het gehele C-team,
Aries
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Droomland
Oooh, ik verlang zo naar
Drooohoomland (…) Samen naar ‘t
heer-lij-ke drooooomland.
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Poolkamp: De Deelnemer centraal

X

Te makkelijk

Koppel X8 en X9 kwamen op het pad van de Razende Reporters. Na
veel drukke en enthousiaste koppels geïnterviewd te hebben stonden de
Razende Reporters enigszins beteuterd te kijken toen de heren vertelden
dat de X-hike volgens hen voor
mietjes is.
Het was veels te gemakkelijk, ze
waren zaterdag zelfs lang voor de
subkampleiding al aanwezig op het
subkamp. ‘s Nachts hadden ze het
warm en er was geen blaar te vinden
op hun voeten. De redactie vraagt
zich af of de jongens wel gelopen
hebben of hun roze strippenkaart
nu volgestempeld is. Volgend jaar
misschien een zwaardere hike?

Gevonden
Voorwerpen

U

Houd voor gevonden voorwerpen
de website in de gaten. Daarop
worden alle gevonden en ingeleverde
spullen vermeld. Er kunnen daar
één of meer van jouw verloren
eigendommen
opduiken.
Deze
kunnen dan na overleg opgehaald
worden. En voor de volgende keer:
BETER OP JE SPULLEN LETTEN!

21, 22 en 23 december 2007

Moderne tijden

E

Dit jaar was alles anders bij de
E-Hike. Vooral de puntentelling,
het opstarten en het gebruik van
de moderne technieken viel op.
Te denken valt hierbij aan de
SMS-quiz. Ach ja ... bij de E-Hike
gaan we gewoon met de tijd mee.
Ons is dit goed bevallen. We zullen
zien wat volgend jaar ons brengt!

Dwarrelende
discussies
Altijd mooi, zo rond de klok
van twaalven. Discussies, of iets
dergelijks, lijken zo af en toe in een
vicieuze cirkel te komen - maar
dat is schone schijn. Versneld
afgespeeld komt men toch ergens.
Vooruit of achteruit, dat maakt ook
geen zier uit, het gaat om de vorm.
En de slinger die de gedachtegang
een richting geeft.

Van Gogh

A

De Razende Reporters zijn op
zondag getuige geweest van vreemde
klusacties. Op post 3 moesten de
teams een eigen schilderij maken,
dat werd beoordeelt op creativiteit
en de manier van opgehangen.
De schilderijen zagen er mooi
uit. Onder de A-hikers schuilen
beslist de Picasso’s, Mondriaan’s
en Dali’s van deze tijd. Wat wel
enige verbazing wekte was dat de
spijkers
dwars door de doeken
waren geslagen. Dat deed men
vroeger toch anders.
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C

De Razende Reporters schrokken
zich rot toen ze op zondag in het
bos aankwamen. Post 2 van de Chike zag eruit als Waterloo na de
beroemde slag van Napoleon.
Strompelende hikers die zelfs
te moe waren om de reporters
te woord te staan vormden een
trieste aanblik. Kinderen met een
kapotte achillespees, last van rug
en schouders, knieholtes die zeer
deden, kortom te veel om op te
noemen.
Om de tijd te doden lag de een op
een boomstam een peukje te roken
en ander reeg blaadjes aan scherp
takje. We konden echter nog wel
enige gemotiveerde kinderen vinden
om de stickers van de auto te halen.
De redactie is blij dat ze na dit
weekend twee weken kerstvakantie
hebben om weer uit te rusten en bij
te komen.

Kletspoot

30 -

31e Poolkamp

Meneer de Uil bedankt de lezertjes
voor het massaal uitbrengen
van hun stem!!!

En voor nu:
‘Oogjes dicht en snaveltjes toe.’
TOT VOLGEND JAAR!!!

C

Wiljac en Wout hebben een
spectaculaire hike gehad. Ze waren
hun routekaart kwijt, maar konden
met behulp van de noodbrief de post
toch vinden.
Een dom meisje van de C-hike
ging kruipen over het ijs en zakte er
doorheen. De jongens waren niet te
beroerd om eerste hulp te verlenen
en het meisje weer op te warmen.
Gelukkig hebben ze recent
nog
reanimatielessen gehad.

Kaa(r)sshaaf

nummer

E

D
BO

OL

PO

C

Mieke en Rebecca hebben een
nieuwe trend gezet: hikelopen met
Wappie! Wappie is een kaa(r)sschaaf,
onmisbaar voor een succesvolle
C-hike. Na veel gegiechel waren de
Razende Reporters niet veel wijzer
geworden. De reporters twijfelen
erg aan het intellect van de dames.
Misschien volgend jaar een speciale
hike voor de minder begaafden?
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