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32e Poolkamp

voorwoord
Van het C-team

U

Het is 19 december 2008; het 32e Poolkamp is begonnen. De opening
is zojuist geweest, met dit jaar opmerkelijk korte presentaties van de hikeleidings. Maar goed, alle deelnemers weten nu wat ze moeten doen en waar
ze heen moeten. Er is weer een enthousiast team van posthouders en ook
de opbouwploeg, keuken, bar en de krant en de bar heeft er weer zin in.
Wat opvalt dit jaar, is dat er minder deelnemers zijn dan voorgaande
jaren. Wij weten niet waardoor het komt. Misschien vinden kinderen het
koud, maar het is zeker niet minder koud dan voorgaande jaren. Maar
goed, dat is nu eenmaal zo en wij hopen dat volgende jaren weer meer
mensen meedoen aan het Poolkamp.
Als C-team waren wij er, zoals alle voorgaande jaren, weer vroeg bij.
We hebben de beheerder van de kampeerboerderij begroet en alle zaken
doorgenomen. Gelukkig zijn we vaker bij de kampeerboerderij Wouda
geweest. Zodat we weten hoe het werkt. Maar toch is het belangrijk om
alles nog even door te spreken.
Naast dit gesprek zijn we ook bij de nieuwe Ome Ko de Boswachter
geweest. Even uitgelegd wat de bedoeling is met het Poolkamp. Deze week
is de vergunning afgegeven en we kunnen zeggen: “Het goat deur!“
Vanaf half zes ’s avonds kwamen de eerste deelnemers aan. De
slaapplekken moesten gewezen worden en Aries stond bij de poort, om de
automobilisten op te vangen. De deelnemers hebben zich aangemeld in de
grote zaal en daarna is het wachten op de opening.
Na de opening gingen alle deelnemers op pad. Ook de posthouders
kleedden zich warm aan en trokken de donkerte in, al dan niet met auto’s.
Lenie ging daarna het ingekomen kampgeld tellen. De kookploeg verdeelde
het ontbijt in verschillende dozen. Kortom; alles loopt weer gesmeerd. Als
C-team hebben wij er ook geweldig veel zin in.
Alle deelnemers, posthouders en andere poolkampers: veel plezier en
succes gewenst!
Henk de Haan
Algemene coördinatie
Aries van der Helm
Secretariaat
Lenie Winters
Penningen
Rob van Tholen
Adviseur C-team
Lenze van der Berg
Website & internet

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

Redactie
Andre Hundt
Technische man
Arjan Kruidhof
Uil bijt Eend
Bert Wever
Repro-autist
Jeroen Oostinga
Aan- en afwezig
Judith van Hemert
Babel-Bus Babe
Maartje Molema
Drukker dan drukker
Marijn Molema
Aries look-a-like
Marjan Feenstra
Hoofdmuts
Mervin Hoofdman
Croissantman
Rogier Falkena
Super Saint

Oplage
De Poolbode verschijnt in een
oplage van 310 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

Mario Meijerink
Richard Veenendaal
Martinistam
Subkampleiding
Tineke de Boer
Esdoorn Leeuwarden
Gerda Doorlag
Fraeylema Slochteren

Deelnemers

X10 Mike Winkel
Alexander Mastenbroek
St.Vitus Winschoten

A02 Thomas Siewes
Jarno Uilders
Scouting Emmen

A04 Else Boogaard
Madouc Gerritsen
De Jutters Groningen
A05 Marco Weijer
Tom Wolfs
Scouting Veendam
Posthouders
Bram Renken
Edwin Kooistra
De Jutters Groningen
Mirjam Bakker
De Jutters Groningen
Dita Schot
Elise Eilert
De Jutters Groningen
Martijn Kors
Scouting Veendam
Alexander Pors
Guy de Fontgalland Ter Apel
Theo Lambers
Scouting Veendam
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X08 Jan Thiemen Postema
Leron Kok
Biezenhutters Oosterwolde
X09 Ruben Blom
Joep Evenga
Rienk Oolders
St.Vitus Winschoten

A01 Jara Hoekstra
Kerwin Phillips
Scouting Veendam

A03 Willem-Jens Havenstein
Jorick Ritsema
Scouting Emmen

X07 Anneke Maring
Marieke van Dommele
Julie Nannenberg
Mensinghe Roden

X Hike
Hikeleiding
Jeroen Lamberts
Geert Schoemakers
Yekkostam Coevorden
Deelnemers
X01 Bas Jonkman
Niels van der Pol
Trappers Hoogezand

Posthouders
Marcel Pilage
Richard Arends
Yekkostam Coevorden
Pidie Braaksma
Drostengroep Coevorden
Sieneke Toering
Anke Geertsema
Eric Toering
Yekkostam Coevorden
Sandra Ubels-Kuiper
Martijn Heitling
Trekvogels P-wolde/Haren

X02 Thijs Wijnmaalen
St.Vitus Winschoten
Mark Luitjes
JPG Assen

Marianne Luinstra
Dennis Vesper
De Voerman Groningen

X04 Arthur Meijer
Djemi Mustafa
Trappers Hoogezand

Simone van der Kolk
Renate Hartholt
De Voerman Groningen

X05 Petra van ‘t Klooster
Minke Oenema
Biezenhutters Oosterwolde

Sander van der Gaauw
Peter van der Gaauw
Yvonne Walstra
De Voerman Groningen

X06 Marlies van ’t Klooster
Mirian Joorman
Biezenhutters Oosterwolde
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Marjolein de Bruin
Marja Kuiper
Martijn van Dijken
De Jutters Groningen
Nienke Zeedijk
Nienke Pol
De Jutters Groningen
Subkampleiding
Christiaan Kersbergen
Rina Kersbergen
St.Michiel Harlingen
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B07 Maaike van den Bemt
Jordy de Vries
De Jutters Groningen
B08 Jorrin Hulst
Bennie Rusken
Drostengroep Coevorden

Hikeleiding
Eloise Suiveer
Fivel Delfzijl
Anno Ham
KDS Groningen

B10 Thijs Braaksma
Nico Kenter
Drostengroep Coevorden

Posthouders
Kors Kuijper
Thriantastam Assen
Lianne Boelens
Rianne Bos
Trappers Hoogezand
Niels Ruiter
Christiaan Water
Janne Schuil
Trappers Hoogezand

Deelnemers
B01 Colin Alberts
Rick Boekelo
Trappers Hoogezand
B02 Michael Boere
Kevin Blok
Trappers Hoogezand
B03 Rensi Mulder
Fivel Delfzijl
Alinde Jeurink
Drostengroep Coevorden

Subkampleiding
Mirjam Metus
Martijn Metus
Danny Bierling
Fenny Schuil
Trappers Hoogezand

B09 Anna Grijpstra
Eline Wielenga
V.Maasdijk Heerenveen

B11 Jasper Dehaan
Rob vanRosmalen
Fraeylema Slochteren

B Hike

32e Poolkamp

Wouter Jansen
Dolf Huls
Drostengroep Coevorden
André Boelens
KDS Groningen
Wieb Schuil
Trappers Hoogezand
Wina Arendsen
Rogier van Mieghem
Jeroen Dekens
Trappers Hoogezand
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C Hike
Hikeleiding
Bob Tjaarda
Elzo de Groot
Mensinghe Roden
Deelnemers
C01 Arjan Vedder
Basjan Kuiper
Scouting Stadskanaal
C02 Judith Veld
Iris Brandenburg
Scouting Emmen
C03 Mark Toxopeus
Ramon Mengerink
Fivel Delfzijl
C04 Soumia Zarrouki
Maike Diepstraten
Guy de Fontgalland Ter Apel

B05 Mert Huibregtse
Milan Bos
Scouting Emmen

C05 Ellen Versluijs
Look-Wide Haren
Marleen Hartenhof
Scouting Veendam

B06 Thimo Bonder
Henk-Jan van Veen
JPG Assen

C07 Jasper van Veen
Sytse Jorrit Wijnja
Wâldswalkers Drachten
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C08 Nick Buls
Brian van buuren
Hunzehikers Exloo
C09 Jelle Bakker
Stefan Warink
Fivel Delfzijl
C?? Anton Regeling
Timo Slob
Scouting Emmen
Posthouders
Henri Woddema
Inge Meijer
Ruut Eldering
KDS Groningen
Nienke Kruidhof
Brechtje Haarman
Fivel Delfzijl
Ewout Warringa
Niels Rotteveel
Scouting Emmen
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Els Oosterveer
Kees Brouwer
De Jutters Groningen
Subkampleiding
Fokke-Jan van Kessel
Anke Hartog
Peter van Dellen
Annet Borgstede
Mensinghe Roden

D Hike

Edwin Wietzes
Ronald Wietzes
Ronald Ebbinge
Trekvogels P-wolde/Haren
Erik Dieters
Patricia Kor
Fivel Delfzijl
Ben Wieringa
Fraeylema Slochteren
Joost Behrendt
Fedor Schot
De Jutters Groningen
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Erik van der Veen
Mark Meertens
Jaspar Moulijn
Thriantastam Assen
Eduard Bakker
Sander Bakker
Justin Elsinaga
Esdoorn Leeuwarden

Deelnemers
D01 Nils Meijer
Joost Alers
Scouting Stadskanaal

D03 Iris Veerman
Esdoorn Leeuwarden
Mieke Slim
Fraeylema Slochteren

Hilbert Hofsteenge
Kyra Luijters
KDS Groningen

Posthouders
Martijn Lanenga
Hanna van Wouwe
Trekvogels P-wolde/Haren

Hikeleiding
Bram Timmer
Mans Schepers
Fraeylema Slochteren

D02 Bas Wijsbeek
Geert Wijnmaalen
St.Vitus Winschoten
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D06 Elsa Bierma
Leon Jilderts
St.Michiel Harlingen
D07 Ravi Chick
Carolien Tiedema
St.Michiel Harlingen
D08 Jan Pieter Walinga
Odin Jorna
Andromeda Franeker
D09 Corine Miedema
Carolien van der Helm
Vinchem Winsum
D10 Luc Buizer
Bob de waard
Scouting Emmen

Jelle Teitsma
Maaike Faber
Nynke Wilma Klompsma
Vinchem Winsum
Mac Veenstra
Jan Willem Kruit
Joep de Boer
Thriantastam Assen
Danielle Sewuster
Fred Geugies
Drostengroep Coevorden
David Bos
Robert de Vries
Wouter van Bommel
Vinchem Winsum
Maarten van Beek
Maurice Kwint
Drostengroep Coevorden
Subkampleiding
Chris Blom
Cor Blom
De Voerman Groningen
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E Hike
Hikeleiding
Christer Oosterveld
Martijn de Boer
Fivel Delfzijl
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E10 Bonnie Huizenga
Josien de Boer
De Jutters Groningen

32e Poolkamp
Subkampleiding
Tim van der Hulst
Wouter Gras
Esdoorn Leeuwarden

E11 Pepijn Schaafsma
De Trekvogels Haren
Annemieke Lowijs
De Jutters Groningen

Deelnemers
E03 Rianne van ‘t Klooster
Klaas-Simon Friso
Joran de Boer
Biezenhutters Oosterwolde
E04 Karst Jan Veenstra
Jesse Slim
Fraeylema Slochteren
E06 Nienke Sinnema
Tessa v/d Burght
Duco van Martena
Leeuwarden
E07 Martin Platteschor
Niek Oosterbaan
Anne Martine Dortland
RSA 311 Meppel
E08 Michiel de Jong
Jan-Willem Oosterhuis
Michiel Terpstra
RSA 311 Meppel
E09 Henk de Boer
Jelle Dijkstra
Biezenhutters Oosterwolde

E12 Rob Cottenham
Trappers Hoogezand
Ernst Noordbruis
De Havik Groningen
E14 Willemijn Ploeger
Sanne Weijer
Fraeylema Slochteren
E15 Ginette de Haan
Saskia Stam
Fraeylema Slochteren
Posthouders
Ferdi Gijsen
Richard Smink
Esdoorn Leeuwarden

Medewerkersbar
Sander Vos
Judith Doorn
Frouwke Van Wering
Elmer Mols
Thriantastam Assen

Bart Kruiger
Cris v/d Wal
Arnoud van Duren
Fivel Delfzijl
Geuko Elderman
Leon van Vliet
Fivel Delfzijl
Harold Hermes
Tom Wilting
Drostengroep Coevorden
Marijke Scholma
Franka Hofstra
Woudlopers Kipling Groningen
Jorim van der Boon
Robbin de Zeeuw
Wouter Slaman
Mensinghe Roden
Thomas Vedder
Marjolein Luiken
Guido Van Benten
Trekvogels P-wolde/Haren
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Keukenploeg
Bas Dost
Hilko Vennema
Jorn van Diepen
Saskia van Diepen
Theo van der Meulen
Kristiaan van der Meulen
Chaukenstam Groningen
Ger Wildeboer
Mischa Bosman
Johan Hettinga
Hilda Sombetski
Paulina van Bostelen
Fraeylema Slochteren
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Lisette Wicherts
Marten Teule
Auke Veninga
Els Ramm
Marianne Moedt
Luuk Stelder
Hans Veenstra
Ger Folkersma
Htwee Groenhof

Luurt Glas
Lars Kruizenga
Martijn Van Ierland
Richard Vermue
Job Schepers
Martine Lesterhuis
Lieke te Winkel

Thomas Dekens
Annelies Vermue
Judith Blokzijl
Inge Blokzijl
Elise Kooi
Willem Hofstede
Annelien Fikkers
Nicola Fikkers
Fraeylema Slochteren

vrijdag negentien december
Opening: slappe hap!

U

Een slecht begin is half werk …
Dat blijkt maar weer tijdens de
opening van de 32e opening. Want
de stukjes van de hike-leiding waren
dit jaar wel heel erg kort! Vroeger
was de hike-leiding nog gek verkleed
en voerden zij een toneelstukje op.
Maar nu waren het een paar zinnen
– en klaar was kees.

De Babbel-deBabbeltjes Bus

!?

Tijdens de opening werd er een
spectaculaire film van de Poolbode
vertoont. Meneer de Uil sprak de
kinderen vol goede moed toe. Hij
stelde zijn mederedacteuren voor,
die alle waargebeurde fabeltjes
weer in de krant zullen zetten. Echt
waar? Echt waar!
Maar de boodschap van
Meneer de Uil was echt serieus.
Alle kijk-buis-kindertjes
werden
namelijk
in
de
Babbel-Bus
uitgenodigd. In de Babbel-Bus
worden
geintjes,
spannende
verhalen en roddels verteld. Alles
babbeltjes worden opgenomen en
kunnen worden terug gekeken!

A-Hike

A

Do-re-mi-fa-so-la-ti-do!!!!!!!!!!!
Do-ti-la-so-fa-mi-re-do!!!!!!!!!!!!! Het
thema van de A-hike is muziek.
Wil jij de nieuwe Shakira of Britney
Spears worden? Dan zit je bij ons
goed.

X-Hike

X

En wat vinden jullie van de
nieuwe James Bond? ‘Quantum
of Solace’? Hij is goeeed toch?? We
zijn klaar met Sean Connery, Roger
Moore, Timothy Dalton, James
Lazemby en Pierce Brosnan. Lang
leve Craig Daniels!!! En wat te
denken van alle Bond Babes!?

B-Hike

D

Herinner jij de flippo nog? Of “De
Toppers” – Gerard Joling, Gordon
en Rene Froger (die met ruzie uit
elkaar gingen, ha, ha, ha). Heb
jij ook een album vol gestickerd
met voetbal, barbie of My Little
Pony plaatjes? Een Rubiks Cube
opgelost? Ach ja, hypes, rages en
modegrillen zijn van alle tijden.
Maar of de zware trappershike ooit
in de mode raakt….?

B

Waar zit die boswachter toch?
Geen hoedje of geweer te bekennen.
Ook geen 4-wiel-aandrijving truc
met het logo van Staatsbosbeheer.
De hamvraag is: ben jij geschikt – of
ben jij ongeschikt als boswachter?

C-Hike

C

Lucky Luck of Asterix? Obelix
en/of de Smurfen? Welke strip
lees jij het liefst? De C-hike zal je
alle keuzes voorspiegelen. Al die
avonturen worden dit weekend echt
beleefd – totdat er Rooie Oortjes van
komen…
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D-Hike

E-Hike

E

‘Try before you die’. In de
vertaling: ‘je moet alles eens
geprobeerd hebben, voordat je
dood gaat’. Een rugzak op van 125
kilo? Een tatoeage op je linkerbil?
Een piercing zetting tijdens het
swaffelen? Try, before you die!
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Geroezemoes

De weg kwijt

A

Koppel A01, Kermin en Jara
van
scouting
Veendam,
zijn
pas laat aangekomen bij de
kampeerboerderij. De moeder van
Jara was maar vast naar het adres
van vorig jaar gereden om daar de
kids te droppen. Daar schenen wel
een paar lichtjes, maar verder was
er alleen een spin!!! Best wel eng
dus. Gelukkig was ma niet direct
met gierende banden weggereden
en hebben ze na veel bellen het
adres van Poolkamp 2008 kunnen
vinden.

Ruikt goed

D

Pepijn van de Trekvogels geeft
aan dat hij zijn eigen groepsgenoten
die als posthouder mee zijn niet
helemaal
jofel
vindt.
Bonnie
en Jocien (klinkt als) vinden
daarentegen de Jutter posthouders
wel aardig. Dat zijn namelijk Edwin
en Bram.
Chris de subkampleiding is
trouwens de ex-leiding maar zijn
schoenen zijn goed, ze ruiken zo
goed. Of zouden dat zijn geitenwollen
sokken zijn?

- Advertentie -

31 -

32e Poolkamp

B

De Poolbode Reporters gaan in
de stromende regen op zoek naar de
deelnemers van de B-hike. Nergens
zijn ze te vinden, ze moeten toch
wel ergens bij de kampeerboerderij
staan?? Opeens horen we wat
geroezemoes uit een paar tentjes
komen… Er blijkt een heuse
discussie te zijn over een “stukje
tape op het streepje”. “Nee dat werkt
niet!” Onze nieuwsgierigheid was
gewekt en legden ons oor te luister.
Het bleek om een ontbrekend stukje
elastiek te gaan: Michael en Kevin
van de Trappers (B02) hebben
tentstokkenstress. Toch best lastig,
want ze hadden het daardoor niet
helemaal droog gehouden. Gelukkig
regent het maar een avondje!

Kachelfilter

E

Richard, Tim en Wouter zijn
de gelukkige subkampleiding van
de E-hike. De eerste calamiteit is
net bedwongen. Als de kachel het
doet, moet je namelijk niet gelijk
op zoek naar een filter maar eerst
controleren of er ook nog brandstof
in zit.
Daarnaast
is
er
in
het
toiletgebouw wel stroom, maar
geen stromend water. Die grote
dingen gaat de subkampleiding
nu doorspoelen met jerrycans. Oh
ja… Tim is trouwens omgekocht!
(rugzak + tent meegenomen van
zo’n arm hikertje. Het zijn niet meer
de bikkels van weleer, helaas)

Weerwolven in
Appelscha

A

Er zijn weerwolven gezien in
Appelscha, ze doden ‘s nachts de
onschuldige burgers, waaronder de
deelnemers aan de A-Hike. Gelukkig
was er nog het onschuldige meisje
Marco die nog een paar mensen kon
redden, zodat de A-hike zaterdag
nog een paar deelnemers heeft. De
toch kan beginnen!



Om de vinger

X

Simone heeft niet alleen Dennis,
maar ook Peter en Sander om
de vinger. Peter en Sander zijn
trouwens broertjes. Dat je het even
weet.

Rare vogels in het bos

B

Wat hoorden we in het grote
dierenbos, rare geluiden? Dat is
natuurlijk niet pluis. De stoere
jongens en meisjes van de B-hike
gingen even polshoogte nemen.
Gelukkig hadden ze zich goed
voorbereid voor deze zware tocht
met loopband, cross-trainer en
gewichtheffen. Ze hebben vier
rare vogels uit het bos geplukt en
zaterdag komen ze erachter of ze
iets aan hun training gehad hebben.
Dat ze gaan winnen staat volgens
hun buiten kijf.
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Gehaktballen
geslaagd
Heeft u het ook gereuken in de
keuken? Lekkere gehaktballen, met
beetje peper, pindakaas en poedertje
knoflook? Ach en zo niet, dan hebt u
het wel gezien in van die plastieken
cafetaria-bakjes met een vorkje er
bovenuit. De gehaktballen waren
dit jaar weer overheerlijk. Mayo of
geen mayo.
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A

Educatie

Mooi Wark

Jongens en meisjes, hier even een stukje educatie. Want ook al is het
vakantie: het is nooit te laat om te leren!

Een logboek in thema, das
pas Mooi Wark!! De jongens van
scouting Veendam, Marco en Tom
van koppel A05, hebben een dubbel
CD van Mooi Wark gebruikt voor
hun logboek. Dat wordt vast een
eerste prijs!

Drents-Friese Wold
Wij bevinden ons dit weekeinde in het Drents-Friese Wold. Waarom heet
dit Wold? Het Drents-Friese Wold? Welnu; omdat het natuurlijk op de grens
van Friesland en Drenthe ligt.
Hoe is het Drents-Friese Wold gevormd?
Het gebied rondom Appelscha was vroeger erg drassig. Je kunt het
vergelijken met een hele grote plas. In die plas groeiden allemaal plantjes.
Jaar in, jaar uit. Alle dode plantenrestjes stapelden zich op, tot een groot
‘pakket’ veen. Het veen was een soort moeras.
Later hebben ze het veen afgegraven. Want als je veen afgraaft,
en het laat drogen, wordt het turf. Turf brand lekker lang in de kachel,
zodat je lekker warm wordt. Toen al het veen was weggegraven, werden er
boompjes geplant. 100-jaar wachten… en je hebt het Drents-Friese Wold.

Paaldanseres

A

Mardouc van scouting Veendam
(A04) wil graag paaldanseres worden
later. Nu oefent ze in lantaarnpalen
bij kampeerboerderij Wouda. Het
nadeel is wel dat dan haar blouse
zo vies wordt door de groene paal.
Maar dat vindt ze niet erg.

En wat kom je in dat Wold dan tegen?
Ach, je komt van alles tegen. Zoals de ‘boommarter’. Dit is een soort
vos, die vanalles eet, zoals insecten, konijnen en jonge vogels. Maar je
komt misschien ook een meertje tegen: het Canadameer, de Ganzen- of
Meeuwenpoel. En heb je ook vogels gespot? De buizerd, havik en sperwer
vliegen hier heel veel rond!
Wat kun je nog meer in het bos?
Naast hikes lopen kun je ook mounatinbiken. Of je hond uit laten. Of
gewoon maar struinen door het bos. Of picknicken op een van die vele
bankjes. Maar ook paardrijden. En natuurlijk – om niet te vergeten – kun
je er langs het enige echte Bezoekerscentrum van Het Staatsbosbeheer!!
Lekker kopje koffie scoren, of een foldertje met een wandelroute.

Verzopen katjes

C

De razende reporters zijn net
vertrokken van de kampeerboerderij
als we Maaike en Soumia van
Guy de Fontgalland (pardon?
red.) uit Ter Apel treffen. De beide
dames staan in de regen een beetje
verdwaasd om zich heen te kijken.
Ze lopen al een half uur de verkeerde
kan op (hoe ze dat zo precies weten
is ons ook een raadsel red.) en ze
hebben net hun kompas uit hun
washandje gehaald om de route te
controleren. Ondanks de regen en de
natte slaapzak van Maaike hebben
de dames het prima naar hun zin.
Zij blijven staan en wij razen verder
op zoek naar meer nieuws.
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Razende ambities

B

Thimo en Henk-Jan van de
JPG uit Assen (B06) twijfelden of
ze voor de winst gaan of niet, maar
wanneer de Razende Reporters hen
deze vraag stellen is het antwoord:
“Tuurlijk gaan we winnen.” We
confronteren ze met de hoge
ambities van hun collega-hikers
uit Emmen en dan zijn ze het snel
eens: ze worden tweede. Verderop
in het gesprek blijkt dat Thimo nog
een heel specifieke ambitie heeft:
vrachtwagenchauffeur worden bij
hun stam. “Zou hij liever op Wim
Lex of Maxima rijden?”, vraagt de
redactie zich af.
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D10, D01, D03 & D02

D

Op onze reporters speurtocht
kwamen
we
bovengenoemde
groepjes tegen.
Bob en Luuk uit Emmen lopen
de hele hike al op hun gevoel, en
ze hebben er een goed gevoel bij!
Samen met de andere D-Hikers
lopen zij met straffe pas door
de dikke regendruppels. Hun
marstempo word bepaald door
‘Hardcore’, (deze muzieksoort was
toch al uitgestorven? Red.).
De
tassen zijn vrolijk versierd met
kerstverlichting.
Geert van de St. Vitus is meer
van de death metal.
Mieke Iris en Geert van D3 zijn
dit poolkamp gelukkig met elkaar
getrouwd (?) en hun relatie verloopt
super, aldus de drie D hikertjes…
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Kok schept op

- Poolbode

B

Een verantwoord samengesteld
menu uit de schijf van zes: een
Scandinavisch hoogstandje!
Zweedse gehaktballetjes met
rode bessensaus, rode kool en
Noorweegse aardappelschmöts. En
als klap op de vuurpijl: gestoofde
peertjes met vanille-ijs.
En als afsluiting van het
Poolkamp dit jaar geen broodje
hamburger, gyros of zuurkool, maar
winterse snert. En voor diegene
die zeggen dat ze niets lusten is er
tomatensoep.
Toen we vroegen aan chefkok
Saskia waar we bovengenoemde
bessensaus kunnen kopen bleek
dat dit na een winkel-in-winkel-uit
dag uiteindelijk de Ikea was.
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X

Het was een nacht

Wie zijn jullie?
Ik ben Julie!

Wat een nacht. Wat een nacht!
Tjonge jonge. Ach man, jemig de
pemig. Sjonge jonge jonge jonge
jonge. Ongelofelijk; niet te geloven.
Hou op en schei uit. Het is werkelijk
niet te filmen. En ook niet te geloven.
Want tjonge jonge jonge: wat een
nacht was het.

Zittende in de subkamptent van
de X-hike, kwamen de vliegende
reporters in gesprek met drie
stoere dames van de Mensinghe
Roden. “Wie zijn jullie?” en daarop
antwoordde een van de dames: “Ik
ben Julie!” Dat was vreemd: “Jullie
zijn jullie?” Ze antwoordde: “Nee, ik
ben Julie!” Nu begrepen de reporters
het: “Aha, dus jullie zijn Julie en wie
nog meer?” Julie vormde samen met
Marieke en Anneke een troppel:
Troppel X07. Er zou eerst nog een
vierde dame meegaan, maar zij was
helaas thuis gebleven vanwege de
ziekte van Pfeiffer.

E7 en E8 a.k.a
‘de Freekgroup’

E

Freek, wie kent hem niet? De
kleine lieve Sint Bernard van RSA
311 uit Meppel is al jaren de trouwe
hond die de scouts vergezeld op hun
activiteiten.
Freek is in de groep gekomen
op een 5 Decemberdag. De
goedheiligman schonk de hond aan
Jeroen.
Martin, Michiel, Jan Willem,
Michael, Twaps en Anne Martine
hebben de hond gejat uit het huis
van Jeroen, om voor de redactie
onbekende redenen. Freek zat
sindsdien ondergedoken in de
vrieskist van de RSA.
Drie jaar later komt de hond uit
de vriezer om getraint op poolkamp
te kunnen. De bijna ontdooide hond
wijst nu de weg, drie keer stampen
(op de hond) en hij vertelt je de weg
(de freekfreek). Nu lopen ze nooit
meer verkeerd!

Hét grote-speciaal-voor-posthoudersspel van 2008: Buffalo

Tussen kunst & kitsch

A

Else en Mardouc van koppel A04
laten vol trots hun logboekhouder
zien, het is een bezit dat al jaren in
de familie is. De logboekhouder werd
gebruikt door vader Erik Gerritsen.
Het is een handgemaakte leren
koker met het naambandje van de
Prins Willem Alexandergroep 2
uit Groningen. Helaas bestaat deze
groep niet meer. Vader heeft ook
nog een vuurvast, waterdicht en
vandaalbestendig logboek, maar
die is een beetje zwaar om mee te
nemen. Wij vinden het hartstikke
leuk dat dochter zo’n fraai stukje
familiegeschiedenis mee mag op
kamp.

Het spel wat iedereen zou moeten spelen tijdens dit Poolkamp: BUFFALO
(en alvast de regels voor volgend jaar, zodat echt iedereen mee kan doen).
Het is vrij eenvoudig, dus leest u vooral even verder.
Men neme een fris drankje. Neem deze in de linkerhand. Zorg dat een
groep vrienden om je heen ook meedoet. Wanneer je opmerkt dat iemand
zijn of haar frisse drankje in de rechterhand heeft roep je keihard: Buffalo!
Dan is het aan de overtreder om zijn of haar frisse drankje ad fundum tot
zich te nemen.
Deze regels zijn slechts van toepassing voor degenen die allemaal een
fris (geopend) drankje in het bezit hebben.
Dit spel is bedoeld om het ultieme groepsgevoel te kweken en om zelfs
tijdens momenten van onscherpte toch nog scherp te blijven. Voor meer
informatie; vraag verder aan de dichtstbijzijnde persoon die zenuwachtig
naar zijn sapjes-parners staat te staren met een frisje in zijn linkerhand.
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It’s a long road to
... Oude Willem?

- Poolbode

E

Midden op de lange… lange……
lange……….. weg naar Oude Willem
(is een dorpje red.) komen we
Bonnie en Pepijn van de Jutters
en Annemieke en Josien van de
Trekvogels tegen.
Pepijn loopt met drie blonde
vrouwen (goed bekeken!) en heeft
het prima naar zijn zin.
De drie dames zijn minder
enthousiast over Pepijn. Ze vinden
hem maar een watje en hebben nog
geen noemingswaardige voordelen
kunnen ontdekken. Ze lopen
precies de goede route maar zijn
toch verdwaald!?!?
Verder loopt Josien in een blauw
tafelkleed, vinden ze Tim van de
Hulst een lieve knuffelbeer en
moeten jullie Bonnie geen Marleen
noemen!!! Dat je het even weet.

Pas op: versteend hert!

nummer
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C

Het is vrijdagavond. De opening
is geweest en de jongens van de
C-Hike lopen al drie uur in de regen
te klooien in de Friesche bossen van
Appelscha. De vliegende reporters
zitten warmpjes en droog in de
prachtige blauwe SEAT. Nee, niet
alleen zitten, ze rijden ook rond
op zoek naar wat natgeregende
C-Hikers.
En warempel, na een paar keer
fout gereden te zijn (red: we reden
ondertussen al in de Drentse bossen
ver van Appelscha; bug in Bert Bert)
arriveerden drie razende reporters
bij een van de C-hike posten.
Kontschuif
Twee bikkels van de Fivel, Jelle
en Stefan, wilden net beginnen met
een trappersbaan. Stefan was de
hiketechnieken machtig en vloog als
een wilde gek over de trappersbaan.
Jelle, a.k.a. puddingbroodje, deed
het anders. Hij had zichzelf andere
technieken aangeleerd. Zo deed hij
een kontschuif waar een normale
padvinder buikschuif zou doen.
Gecoacht door een der vliegende
reporters, deed Puddingbroodje het
toch best goed. Complimenten en
tien punten van de reporters! (red:
check dit in de puntenlijst!)

E

Al razend over de kleine weggetjes
rond Appelscha moeten we in de
ankers voor een kerstboom van
rechts.
Eenmaal uitgeremd blijkt deze
kerstboom de auto te zijn van Harold
en Tom van de Drostegroep. Ze
staan op post bij het ‘touwhangen’.
Het huidige record hangt op 22
seconden.
De auto van de heren is volwaardig
gepimpt tot een ware loungeseat.
Ze hebben bij de kringloop een
tweedehands bank gekocht en
deze achter in de auto geplaatst.
Op de grond ligt paars hoogpolig
tapijt en de auto word verlicht door
verschillende knipperende lampjes.
De posthouders hebben het hier
prima naar hun zin. Zeker nu Tom
niet met zijn vriendin Danielle op
post hoeft te staan … (relatiecrisis?)
... succes.

X

Rond 11 uur arriveerden twee 11-jarige jongens van de landtak van de
Trappers bij hun subkamp. Bas en Niels van koppel X01 hadden net hun
tent opgezet. Niels vertelde de vliegende reporters dat ze maar even moesten
gaan wachten in de subkamptent, want dan zou hij er zo aankomen.
De reporters zaten nog maar net in de warme tent of daar kwam Niels
al aangelopen met een grote glimlach. “Heb je vanavond nog iets geks
meegemaakt?” vroegen de reporters. Uit de reactie van Niels viel op te maken
dat hij inderdaad wat had meegemaakt. Even later schoof zijn maatje,
Bas, ook aan en kwamen ze met hun verhaal. Toen Bas ronddoolde in de
donkere bossen, zag hij in de verte opeens een schimp. Plotseling maakte
“het” een grote sprong voorwaarts. “IEKKKKS!” gilde Bas. “IEKKKKS!”
schreeuwde Niels die zich een hoedje schrok van het gegil van Bas. Ze
keken eens goed. Da’s raar, een versteend hert. Het bleek een standbeeld te
zijn van een echt hert. Waarschijnlijk hadden ze zich ingebeeld dat het een
sprong had gemaakt.
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Uit Groningen

D

Op het subkamp van de Dhike staan Chris en Cor van
de Voerman… en die komt uit
Groningen (ooh.). Chris is het niet
alleen aan te zien maar geeft ook toe
dat hij snel ouder wordt. Het actief
zijn met een zeiltje valt dan ook
tegen in de toch wel lekkere warme
tent. Aan de ‘swa’-bewegingen te
zien komen ze uit een ghetto-wijk.
Oosterpark ofzo.
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C

Satti-Satti van Saturnus

Wat er vrijdagavond in de subkamptent van de C-Hike gebeurde, zal
voor jullie lezers en lezeressen wel als erg ongeloofwaardig lijken.
Twee dames die de reporters herkenden als koppel C02, Judith en Iris
uit Emmen. “Wij zijn Satti-Satti van Saturnus. Wij zijn hier vanmiddag
heengevlogen en hebben ons ruimteschip geparkeerd in Emmen.”
Dat was erg vreemd, want het is helemaal geen vrijparkeren voor een
ruimtevaartschip in Emmen. En slim waren Satti en Satti ook niet, want
als je helemaal van Saturnus naar de Aarde komt vliegen, dan parkeer je
toch bij kampeerboerderij Wouda en niet helemaal in Emmen. Satti-Satti
had een andere logica, dus ontstond een communicatiestoornis tussen de
razende reporters en Satti en Satti. “Laat maar”, dachten de reporters en
vertrokken snel.

Babbel-Busbommetje vol
Naast de krant heeft de Poolbode
crew een heuze Babbel-Bus in het
leven geroepen. Razende Reporter
Babbel-Bus Babe lokt deelnemers
en medewerkers voor de camera. Nu
hoeft niemand zich meer te vervelen
tijdens het wachten op de sluiting;
alle diepte-interviews worden aan
het eind van het kamp getoond.

e
Poolbod s
Bu
le
b
b
a
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Delfsail 2009 - 22 t/m 26 augustus Delfzijl

Meet the World at DelfSail
•
•
•
•
•

125 Scouts aanwezig als medewerken.
10 dagen een geweldig en gratis feest!
Een scoutingkamp midden in DelfSail.
Opbouw: vanaf 17 augutus 2009.
Afbraak: tot en met 28 augustus 2009.
Opgave vanaf half januari, via:

http://delfsail.scoutevents.nl
of mail voor informatie naar:

delfsail@scoutevents.nl
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Echte leiders!

D

De vliegende reporters kwamen
rond 12uur ’s nachts aan bij het
subkamp van de D-Hike. Echter
waren er nog helemaal geen hikers
gearriveerd. De razende reporters
waren razend en keerden de auto.
Plotseling zagen ze acht D-Hikers
in de spotlights. Dat is raar, geen
koppel en ook geen troppel. Het
bleken acht jongens te zijn, waarvan
twee de dominante leiding op zich
hadden genomen.
De zes anderen waren zwijgzame
volgelingen. De vliegende reporters
kregen er een beetje een eng gevoel
bij. Vanuit bezorgdheid vroegen
de reporters of de volgelingen
het wel naar de zin hadden. Dit
bleek gelukkig wel het geval te
zijn. Bas van St. Vitus (de paus
van de katholieke verkenners in
Winschoten) en Nils van scouting
Stadskanaal waren de grote leiders
die ervoor zorgden dat ze alle acht
op de eerste plaats terecht zouden
komen. Het was ook niet voor niets
dat zij met hun achten als eersten
arriveerden op het subkampterrein
bij Oude Willem.

Behulpzame
subkampleiding

C

Satti-Satti, koppel C02, had een
week voor het Poolkamp geoefend
met het opzetten van de tent op
Saturnus, maar hier op planeet
Aarde bleek het allemaal een stuk
ingewikkelder te zijn. Dit zal onder
andere te maken hebben met het
verschil in zwaartekracht.
De subkampleiders, Peter, Anke
en Fokke Jan van de Mensinghe
Roden, wilden de jonge dames
graag redden door de tent van
Satti-Satti op te zetten. De redactie
vraagt zich af of de dames van
Saturnus echt niet meer wisten hoe
ze de tent moesten opzetten of dat
ze eigenlijke luie donders waren die
de dag ervoor verbannen waren uit
hun dorp op Saturnus.
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zaterdag twintig december
Goede morgen

Beoordeling
van maaltijd

Het Poolkamp is niet voor
luilakken weggelegd. Al ‘s ochtends
vroeg begint het te krioelen van
de padvinders in de weer met
slaapzakken, tenten en broodjes
jam. En dat natuurlijk altijd met
een beetje lawaai. Bijvoorbeeld een
ouwehoerende Jan, Piet of Klaas. Of
de radio op tien. Goedemorgen, deze
morgen!

© Mervin 2008

D-Hype

D

Dit jaar is de D-hype er weer
bij de trappershike met veel
trappersbanen en veel kilometers.
Het thema is Hype of Rage van
Ruby cube, Furby, Tammagotsi,
hoelahoepen en knikkeren.
De Hike wordt vaak onderschat
door onze lopers. De kennis is er
niet qua route technieken en lopers
kunnen zich niet goed oriënteren
in het donker. De routes die de
hikeleiding uitzet voldoen aan de
voorwaarden van de D-Hike. De
vele trappersbanen en kilometers
worden meestal maar door een
paar koppels volledig afgerond. Wij
zijn dan ook van mening om goed
voorbereid op pad te gaan en de
juiste kennis en benodigdheden aan
boord te hebben, dus voor volgend
jaar: wil je een uitdaging en heb je
lef? Doe mee met de D-Hike!

19, 20 en 21 december 2008
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Marco & TomTom

A

Op de slaapzaal van de A-hikers
troffen de razende reporters het
koppel A05 aan. Marco en Tom
van Scouting Veendam waren
verdwaald, zoals veel van de
A-Hikers (klopten hun kaarten wel
of is het beginnerspech?). Maar dit
koppel had als probleem dat zij de
kaart gewoon kwijt waren. Hierdoor
hebben ze het op de prehistorische
wijze gedaan; het volgen van
voetsporen. Maar deze oeroude
methode was voor deze echte
scouts toch iets te hoog gegrepen.
Ze hebben wel tien kilometer om
gelopen. Op de kampeerboerderij
aangekomen bleek de kaart gewoon
in Marco’s broekzak te zitten.
Volgend jaar een TomTom!

Lopen
De razende reporters hebben
dit jaar een ander vervoermiddel
uitgeprobeerd:
de benenwagen.
Muts op de kop en gaan. De ene voet
voor de andere. Bij post 7 van de
C-Hike zijn we uit de auto gezet om
een ommetje te maken. Het was
een heerlijke wandeling door het
Friesch-Drentsche Wold.
In dat o zo rustige plaatje kwamen
wij hikers tegen van de X-, B- en CHike. Ze waren druk bezig met het
trotseren van trappersbanen en het
bakken van een undercover eitje.
Na
een
aantal
diepte
interviews en een fel bevochten
fabeltjeskrantmenu hebben ze de
benenwagen verruild voor een lift
van een posthoudergroepje, om snel
alle info om te zetten in een mooi
verslag. Dat is gelukt, want je hebt
het net gelezen.

Een
sublieme
combinatie
van
Scandinavische
gerechten.
Gehaktballetjes opgemaakt met
een soepele rode bessensaus, waar
de inkoper veel moeite voor heeft
gedaan. Aardappelpuree met de
juiste hoeveelheid nootmuskaat,
rodekool met een vleugje appel.
En als klapper op de vuurpijl
gestoofde peertjes met een topping
van vanilleroomijs. Een goede en
voedzame maaltijd waar de redactie
hard aan toe was.
Beoordeling van de vakjury: 8

Vriendschap!?

A

De
twee
vriendinnen
Jara
en Kerwin van Scoutinggroep
Veendam
hebben
een
goede
vriendschap, zo zeggen zijzelf.
Maar de reporters van de Poolbode
hebben daar een beetje twijfels bij.
Vandaag bleven Jara’s schoenen
steken in de modder. En als echte
vriendin heeft Kerwin voor haar
vriendin de schoenen uit de modder
gevist. Dit vond Jara zo lief dat ze
haar vriendinnetje als dank in een
plas water heeft geduwd?!

- Advertentie -
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Advies van Rob, adviseur van het C-team
Op een onbewaakt ogenblik
liepen Henk (hoofdkampleider) en
ik (linker, dan wel rechterhand) de
Poolbode ruimte binnen, op zoek
naar onze dagelijkse shot zoete- of
zoute versnaperingen. De aanwezige
Poolbode crewleden (boerderijzitters
Marijn en Rogier, red.) overvielen
mij met de vraag of ik in staat zou
zijn enige diepzinnige gedachten
over ontwikkelingen binnen het
Poolkamp op papier te zetten.
Jazeker. Natuurlijk kan ik dat.
Temeer ook omdat represailles in
het voorzuitzicht werden gesteld
waarin ik mij niet zou kunnen
vinden.
Goed… jullie hebben het gemerkt
dat de doelstelling voor wat betreft
het
deelnemersaantal
is
niet
gehaald. Medwerkers daarentegen te
over. Wat ligt hieraan ten grondslag
en vooral, wat is ons antwoord
daarop.
Ik -en met mij vele anderenconstateer dat er binnen de groepen
in Noord-Nederland (dus door jullie)
gewoon veel te weinig gelobby’d word
richting de mogelijke deelnemers.
Mijn antwoord op de opmerking “de
scouts van mijn groep zijn met geen
stok naar het Poolkamp te krijgen”
heel simpel…. “je hebt dat nog nooit
geprobeerd!” Je kan het gewoon
ook beter verkopen. Per slot van
rekening verkopen advertenties van
auto’s ook beter al er welgevormde
dames over de motorkop liggen.
Dus… Tijdens het Poolkamp

word je in de watten gelegd. De
omgevingsfactoren zijn aangepast
op het hedendaagse lichamelijke
incasseringsvermogen. Subkampen
met warme lucht verwarming,
mobiele assistentie indien moede
voeten het gewicht van de hiker
niet meer kunnen dragen, in
veel
gevallen
warme
catering
langs de route, vangnetten onder
hoge ape- en andere bruggen en
over
overbezorgde,
meelevende
hikeleiders en kampleiders welke
dag en nacht mobiel bereikbaar
zijn.
Vergelijk het met de folders,
die ongetwijfeld ook bij jullie in de
bus vallen, elke maand vele kilo’s
informatie over dingen die je niet
dacht nodig te hebben en die je
binnenkort toch gaat kopen.
Het Poolkamp is net zo, begin
direct na je zomerkamp de leden
van je groep actief te infomeren over
het bestaan van dit leukste kamp in
Noord-Nederland, vertel de stoere
verhalen (overdrijven is daarbij
toegestaan) en loop vooral op te
scheppen dat jij (ja!, jij) twee nachten
onder barbaarse omstandigheden
hebt overnacht in je tentje in het
donkere bos in diepe sneeuw (over
twee maanden weet toch niemand
meer wat het weer precies was).
Dit bouw je langzamerhand
op; mensen die twijfelen laat je
inschrijven bij de NHW om uit te
proberen of ze het Poolkamp echt
aankunnen. De deelnemers daaraan

vertellen bij je groep de spannende
verhalen, en op je Hyves pagina laat
je de foto’s zien.
Eind oktober komt de eindspurt…
begin op alle momenten tegen jou
jeugdleden over het Poolkamp
als ultieme belevenis van dat
jaar. Leuker dan het Pinkster- en
Zomerkamp, leuker dan de N.H.W.
en -met de kredietcrisis in het
achterhoofd- nog goedkoper ook!
Tip
voor
de
internetguru
van het Poolkamp: creeer een
imaginaire schaarste. Laat op de
inschrijvingssite zien dat de hikes
bijna vol zitten. Vul desnoods namen
uit het telefoonboek in, maakt niet
uit, laat mensen denken dat als ze
niet nu inschrijven te laat zijn, het
kaf onder het koren, de afvalligen,
de nitwits, de Amstel onder de
bieren.
Natuurlijk kunnen we ook
impopulaire maatregelen nemen. Je
mag alleen als posthouder mee als
je tenminste vijf leden van je groep
als deelnemer inschrijft ofzo. Als je
in de laatste twee jaren te weinig
activiteiten hebt ondernomen zoals
die boven zijn omschreven en je
wilt mee als medewerker wordt
je verplicht subkampleider, of in
ernstiger gevallen hikeleider.
Serieus… laten we de komende
jaren samen zorgen dat de
jeugdleden weten (of weer weten)
wat het Poolkamp is en dat ze
daaraan mee gaan doen!

© Mervin 2008
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Van het C-team

Na een vlotte opening met een zeer geslaagd filmpje van de krant was
de aftrap voor het 32ste Poolkamp een feit. Voor het C-team is het dan een
moment van rust.
Een van onze taken is voornamelijk voorbereiding. En het spreekwoord
zegt: “een goede voorbereiding is het halve werk!” Dus voor ons zit de helft
er alweer op…jammer dus…. En als alles goed gaat hebben wij het tijdens
het weekend rustig, maar dat is altijd maar weer afwachten.
We zijn in ons achterhoofd zelfs alweer bezig met de voorbereidingen
voor het volgende Poolkamp, wat ook weer een Schier kamp lijkt te gaan
worden. Een klein tipje van de sluier, meer kunnen we er op dit moment
nog niet over zeggen.
Na de opening was het eerst een moment van de inwendige mens
verwennen, andere jaren werden we wel eens gestoord, maar deze keer
was het opvallend rustig. Na de maaltijd werden de kachels naar de
verschillende overnachtingsterreinen gebracht. De boswachter van het
overnachtings terrein was goed geluimd en was blij met onze komst. Het
avond programma ging weer door tot in de late uurtjes.
In de ochtend een kopje koffie op bed. Het lijkt wel een HOTEL! Maar
wie goed doet…. Goed ontmoet… zullen we maar zeggen. Vervolgens in de
keuken een tweede kopje koffie en doe er ook maar een uitsmijter hamkaas
bij. Het is tenslotte ook nog zo dat wij als c-team er voor moeten zorgen
dat er voor iedereen voldoende werk is. Van de kookploeg moet wel gezegd
worden dat er veel werk verzet wordt, want vanaf half 7 werd er alweer verse
koffie gezet. Voorwaar een belangrijk punt, want posthouders die vroeg op
pad gaan willen ook graag iets mee voor onderweg. Een andere club die
flink de hand uit de mouwen moet steken is de werkploeg. Vrijdagavond
begon het na negenen te regenen en toen werd het voor het opbouwen van
de posten wel heel erg zwaar. Volgens insiders was het de afgelopen jaren
niet voorgekomen dat het tijdens het opbouwen zoveel en zolang achter
elkaar plensde.
Het avondprogramma ging tot in de late uurtjes door.
Zaterdag overdag weinig bijzonders, hier en daar even kijken bij
de posten en Lenze heeft heel wat mooie plaatjes geschoten. Tijdens de
avondmaaltijd op het grote scherm werden de foto’s getoond. Om 21.30
uur worden de posten verdeeld voor de zondag en om 22.00 uur begint het
avond programma.

A

Fout lopen =
goed lopen

Het is onvoorstelbaar dat het
koppeltje A02 van Scouting Emmen
telkens fout liep en daardoor als
eerste terug was op de boerderij.
De winnaars van de zaterdag
waren
hiermee
de
11-jarige
A-Hikers Thomas en Jarno van
Scouting Emmen. Je zult je vast
afvragen hoe dit nou mogelijk is.
Iedere keer dat ze fout liepen, bleek
uiteindelijk dat ze een deel van de
officiële route hadden afgesneden
zonder daarbij posten te missen.
Op deze manier had niemand door,
zijzelf ook niet, dat ze eigenlijk
onterecht
dagwinnaar
werden.
Met dit grote geheim liepen ze
rond, want ze durfden er niet met
anderen over te praten. Gelukkig
namen ze de vliegende reporters wel
in vertrouwen met als resultaat dat
iedere lezer van de Poolbode het nu
ook weet!
© Mervin 2008

Moppen & Raadsels

A

Er was een tijger die met het
vliegtuig op vakantie ging. De
Stewardess vraagt aan de tijger
wat hij zou willen eten. Waarop de
tijger zegt: “geeft u mij eerst maar
de passagierslijst”.
Wat krijg je als je een olifant met
een muis kruist?
Grote gaten in je tuin
Het is geel en het pest je?
Banananana

16

Hij is bang voor de muis

© Mervin 2008

Waarom heeft een olifant geen
computer?

19, 20 en 21 december 2008
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- Poolbode
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Appelscha

A

QAUDAPOP = Girl Power!

Een heel bijzonder koppel liep mee op
de A-Hike: Jora en Kerwin van Scouting
Veendam (koppel A01). Jora wil drumster
worden en Kerwin speelt al twee jaar op
hoog niveau viool. Samen met Rebecca, een
scout uit Veendam die helaas niet mee kon
op Poolkamp en gitaar speelt, hebben ze een
echte popgroep opgericht: “QAUDAPOP”.
De band speelt muziek van Linkin Parc,
Fall Out Boy en Pink. Met deze band zullen
ze over zes jaar doorbreken voor het grote
publiek. Ze zullen de ene hit na de andere
gaan scoren en in 2019 de TMF Music Award
winnen. Houd ze dus in de gaten!
De nieuwe popgroep heeft een prachtig logo.
Daarnaast hebben ze een mooie mascotte:
een grote pop met piercings genaamd “CD”.
De Poolbode reporters hebben het grote talent
ontdekt en reeds de handtekeningen van
beide vrouwen opgenomen. De bandnaam,
het bandlogo en de handtekeningen hebben
we ingescand (zie afbeelding). Ze weten niet
dat ze met het zetten van hun handtekeningen
vast zitten aan een contract met de reporters, die straks het grote geld met
ze zullen verdienen… (he he he…)

Interview hikeleiding

E

Hij is Christer en hij doet niks.
Martijn doet alles.
Slechts twee koppels, beide van de
Jutters, hebben alle posten gehad.
De rest van de groepjes is niet zo
ver gekomen. Mietjes! Vroeger was
alles beter. Toen Martijn en Christer
zelf nog liepen, vroor het minstens
15 graden. Inmiddels is iedereen
aangekomen op het subkamp.
Tevens nog een pluim voor
de subkampleiding namens de
hikeleiding.
Hulde…hulde!
Op
het laatste nipprtje waren Tim,
Wouter en Richard bereid om
tijdens Poolkamp op het subkamp
te staan.

19, 20 en 21 december 2008

Loslopende KDS’ers

C

Op onze spannende tocht door de
bossen van Appelscha kwamen wij
KDS’ers tegen. Zij stonden op post
7 van de C-Hike, de proefkim. Deze
bestond uit allerlei dranken: ranja,
sinaasappelsap, cola, Spa citroen,
en veel meer lekkers. Enthousiast
vertelden ze over de trappersbaan
eerder deze ochtend, waar de X-,
B- en C-Hike aan deelnamen. Dat
was reuze gezellig! Wel moesten
ze een beetje lang wachten, omdat
veel kinderen verdwaald waren.
De X-Hikertjes waren allemaal de
verkeerde kant op gelopen. Sommige
hadden tien kilometer omgelopen.
Was de strippenkaart wel juist?

Kranten lopen
in Appelscha

E

Henk en Jelle van Scouting
Oosterwolde zijn twee padvinders
uit de regio Appelscha en zijn dol op
hun bijbaantje: kranten bezorgen.
Poolkamp of geen Poolkamp, het
krantebaantje moet altijd doorgaan.
Het kan toch niet zo zijn dat de
mensen in Appelscha niet op de
hoogte worden gehouden van
alle nieuwsberichten omdat de
krantejongens zo nodig op Poolkamp
moeten?
Aan de andere kant kan het
natuurlijk ook niet zo zijn dat
de jongens niet naar Poolkamp
kunnen, omdat ze ’s ochtends een
uurtje kranten moeten bezorgen. De
oplossing (je raadt het al?): wekker
zetten op Poolkamp, zodat je voor
de start van het hikelopen eerst je
krantewijkje gaat doen.
En zo geschiedde het: Henk
en Jelle zetten de wekker op 4.30
uur om vervolgens van 5 tot 6 uur
’s ochtends het Dagblad van het
Noorden en het huis-aan-huis blad
van kruidenier Jorn van Diepen te
bezorgen. Daarna vliegensvlug terug
om om 7 uur als eerste te kunnen
starten met de E-hike. Jongens en
meisjes, neem een voorbeeld aan
deze bikkels en laat zien wat je de
samenleving waard bent!

De net-niet
boswachter

B

Op een vaag asfaltloosweggetje
omringd
door
grote
rijzige
boomstammen komen de razende
reporters een posthouder tegen die
beweert boswachter te zijn. Het
aanwezige groepje kon extra punten
verdienen door 10 verschillende
boomtypen op te noemen. Een
kerstboom werd niet als een type
gezien! Vast een nepboswachter!

17
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32e Poolkamp

A

Emmener Boys versus Veendamster Girls

Jora en Kerwin van Scouting Veendam (koppel A01) zijn twee sociale
dames die zaterdagochtend als eerste mochten vertrekken, want traditioneel
mag koppel A01 als eerste vertrekken, dan vijf minuten later koppel A02, en
zo verder. Koppel A02 bestond uit Thomas en Jarno van Scouting Emmen.
Thomas en Jarno waren snelle bosmarcheerders, terwijl Jora en Kerwin
het looptempo hadden van slenterend winkelpubliek (naar zeggen van
de Emmener Boys). De sociale Veendamster Girls wilden graag met de
Emmener Boys de hike lopen, want beide jongens waren toch best aardig.
Echter de Emmener Boys dachten daar anders over: “met dat slakkegangetje
komen we nooit weer terug op de boerderij”. Jarno en Thomas hadden een
vooropgezette strategie bedacht: “Hier naar links!” riep Thomas naar voren
terwijl hij met Jarno rechtsaf sloeg.
De Veendamster Girls die hun radio (te) hard aan hadden staan, liepen
nietsvermoedend het verkeerde bospad op. Op een gegeven moment toen
ze achterom keken, zagen ze helemaal niemand meer in het grote boze
bos. “Wat een irritante, vervelende jongens zijn het!” zeiden Jora en Kerwin
tegen elkaar. Vanwege de grote ruzie die tussen beide koppels was ontstaan,
besloten de bemiddelende reporters op zaterdagavond om beide koppels
met elkaar te confronteren. Na uren praten bleek dat ze elkaar eigenlijk
heel graag mogen. Zondag zou alles anders zijn!

© Mervin 2008

Appels of peren

!?

Bart, Chris & Arnoud

E

Je wordt ‘s ochtends wakker om
naar je post te gaan en je wordt
gewekt door Leon van de Fivel.
Wekken bij Leon is het kussen
onder je hoofd vandaan trekken!
Maar na een poosje (wakker
worden, wassen, koffie drinken, nog
een keer koffie drinken) ga je op weg
naar je post
Aangekomen bij je eigen post
(nr. 3), is het daar ook wachten tot
dat de eerste koppels aankomen.
Na twee uur wachten komen de
twee koppels voor onze post en
krijgen ze een lekker kopje warme
tomatensoep. Daarna is het wachten
oip de volgende koppels en slaat de
verveling toe.
Onze groepsgenoten, van post 3,
waren klaar met hun post en gingen
dan ook een kijkje nemen bij onze
post. Tsja, na een poosje krijgt Leon
weer het idee te gaan treiteren en
pakt dan weer eens spullen uit mijn
auto om weer eens lekker te gaan
uitlokken.
De
soeppost
kon
worden
opgeheven en ja, wat doe je dan met
de soep wat over is?
Leon wist hier wel een oplossing
op en voordat ik het wist lag de
tomatensoep over mijn bolide.

Wat is beter? Dat is de hamvraag! Maar kun je appels en peren
überhaupt wel met elkaar vergelijken? Wil je ze eigenlijk wel vergelijken?
Toch hieronder een poging om duidelijk te maken wat iedereen zou moeten
weten.
1. De krant werkt met appels en eet peren.
2. Bij de keuken maken ze de peren.
3. Appels kun je niet eten. Peren wel.
4. Van appels kun je geen appelmoes maken.
5. Rogier kijkt appelig.
6. Aan een appel zit een stekker.
7. Appels zijn duur.
8. Toffe peer.
9. Een appel kan je openklappen.
10. Je kan beide stoven maar de peer kun je eten.
Kortom appels om mee te computeren is niet handig (note red.: echt
wel!) en de peren van de keuken waren lekker.

18
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32e Poolkamp

BOEM... en alle Ahikers waren wakker

- Poolbode

A

Marco van Scouting Veendam,
een jonge A-Hiker, lag heerlijk
te ronken in het allerhoogste
stapelbed. Diep weg in dromenland
dacht Marco dat hij dolfijn was
die in de diepe zee kon duiken.
BOEMMMMMM!!!!!!!!!!!
Een keiharde knal en iedereen
was wakker in de slaapzaal. Zelfs
de A-Hikeleiding en de posthouders
van de A-Hike schrokken wakker
van de knal! Iedereen was wakker,
alhoewel, iedereen?
Alleen
Thomas
sliep
nog.
Dromend van dolfijnenland lag hij op
de grond. Iedereen gaapte hem aan.
Hij was met z’n hoofd op de plafuizen
van de slaapzaal terecht gekomen,
maar zonder kleerscheuren en
bloederige taferelen sliep hij rustig
door. Wat een bikkel, dolfijnen zijn
geen kleinzerigen. Door het lawaai
van de wakker geworden kinderen
werd Marco ook snel wakker. “Kan
het wat stiller?” riep hij en klom
weer in z’n bed. Een minuut later
was hij weer in dromenland terwijl
de overige kinderen niet meer
konden slapen (half 5 ’s ochtends).

De tent nader
verklaard

!?

1. Haring (het liefst gerookt).
2. tentstok (ook te gebruiken om
mee te jagen).
3. graspol (slaapt zachter, is beter
dan denneappels).
4. tentdoek (bij voorkeur
waterdicht).
5. scheerlijn (ook handig als
waslijn).
6. spook (zo blijft het spannend).

19, 20 en 21 december 2008
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Appelscha

B.O.N.T. of Boswachters Op NatuurTrektocht

B

Maakten Maaike en Jordy
van de Jutters uit Leeuwenborg
(koppel B07) deel uit van B.O.N.T.
of B.O.N.D.: “Boswachters Op
NatuurTrektocht” of “Boswachters
Op NatuurDrektocht”.
Koppel B07 was geen koppel X007
in het thema James Bond, dus het
moet vast en zeker BONT geweest
zijn. Jordy liep met een grote rugzak
terwijl hij aan zijn maatje Maaike
zijn omgebouwde kinderwagen had
uitgeleend. Maaike hoefde daarom
niet met een rugzak te lopen, want
deze lag in de kinderwagen. Onderop
de kinderwagen paste precies een
kratje, dus hadden Maaike en Jordy
een krat met etenswaar onderop
de
kinderwagen
vastgeknupt.
Maaike en Jordy wilden gezond
eten: aardappelpuree, bonduell en
rundervinken. De aardappelpuree
moest gemaakt worden met behulp
van slootwater.
De
vliegende
reporters
adviseerden om slootwater met
veel groene stukken toe te voegen,
zoals wier, riet en kroost. Dit zou een voedzaam gerecht op moeten leveren.
Maaike en Jordy waren allebei 11 jaar, dus relatief jong binnen de B-hike.
Toch vonden ze de hike te gemakkelijk en hadden liever de C-hike gelopen.
Echte hikers van de Jutters. Hopelijk hebben Jordy en Maaike een trend
gezet en zal volgend jaar iedereen met een kinderwagen rondlopen in plaats
van met een rugzak.

Poolbode puzzel
1. hier slaap je in
2. nee op zijn
russisch
3. … en peren
4. niet groen
maar..
5. boom met ballen
6. hier staan veel
bomen
7. voornaam
penningmeester
(es)
8. thema X-hike
9. thema E-hike
10. ander woord voor bakboord 11. de keuken maakt voor ons het
warme… 12. de grote baas van het bos 13. - 14. niet op maar…

!?

19

Appelscha

- Poolbode

X

Post 7

Om 14 uur komen de Razende
Reporters aan bij post 7 van de
X-hike, waar drie posthouders
op een picknickbankje veel onzin
uitkramen. We begrijpen er weinig
van, maar wanneer we horen dat
ze van de Drostengroep zijn, valt bij
ons het kwartje. Ze vertellen over
de nucleaire attributen die met een
magneet aan een touw uit de grond
gevist moeten worden. Ook James
Bond moet dit onder tijdsdruk
kunnen.

nummer

Liedje

Tent ellende

C

Maaike en Soumia (C04) hebben
heerlijk warm geslapen samen met
Iris en Judith (C02) uit Emmen.
Iris en Judith zijn met een kapotte
tent op stap gegaan en dat is niet
handig met de liters water die uit
de lucht vielen. Voor hun is dat
blijkbaar heel gewoon; vorig jaar
waren de tentstokken door het ijs
gezakt. Krak! Misschien vinden ze
het gewoon leuker om bij iemand
anders in de tent te slapen, lekker
warm.
Soumia van koppel C04 wenst
Niels en Joost succes met de DHike.

Belofte maakt schuld

A

Vorig jaar hebben alle A-hikers
elkaar beloofd dat ze dit jaar mee
zouden doen met de X-hike. Stelletje
lafbekken, alleen koppel X05 is deze
belofte nagekomen.

20

32e Poolkamp

C

De Razende Reporters horen
tijdens hun wandeling in het grote
Dierenbos een kerstdeuntje. “O
posthouder, o posthouder, wat is je
post zo wonderschoon.” Judith en
Iris (C02) melden zich af bij post 5
van de C-Hike. De dames zijn maar
één keer verdwaald en vonden het
filmpje van de krant bij de opening
hartstikke leuk (dat is het ook! red.).
Snel gaan ze weer verder, zelfs een
mopje kan er niet meer af. Jammer,
volgende keer beter.

Rekensommetje

© Mervin 2008

31 -

!?

95% van 33 cl is water en dat
keer 96 eenheden. De literprijs
van water is bij benadering te
verwaarlozen. Voor de overige
procenten is de winkelprijs van twee
dozijn, inclusief omhulsel, maximaal
€ 9,= Echter een sluwe holbewoner
uit het dierenbos vindt dat het
heel normaal is om binnen je eigen
groep er 2/3 van deze maximale
kostprijs bij op te tellen. Een fijne
scoutinggedachten. Bedankt en we
wensen deze holbewoner veel plezier
met de makkelijk verdiende centjes.

Kanoalster
dreuge worst’n

Bas Jan en Arjan van Scouting
Stadskanaal (C01) hebben al een
hele toch erop zitten als ze bij post
5 aankomen. Ze waren zo snel dat
post 1 nog niet eens aanwezig was.
Bij post 2 hebben ze eieren van
een toren gegooid, zonder dat ze
stuk gaan. Toch zijn ze onderweg
verkeerd gelopen. Zeker een foutje
op de strippenkaart? Om de strijd
te winnen hebben de heren vier
droge worsten en een pak Marsen
meegenomen. Eén worst is al op,
dooreten dus. (Moeders bedankt
voor de boodschappen.)

4 op 3 in 2

X

Al lopende komen twee Razende
Reporters aan bij post X05. Daar
is iemand geconcentreerd een eitje
aan het bakken. Anneke (X07) heeft
voor haar troppel 7 punten gekregen
voor haar bakkunsten, da’s netjes.
Vanavond gaan ze poffertjes bakken.
Echte keukenprinsesjes.

X

Koppel X05 had een kapotte tent
bij zich, dus hebben ze besloten
bij een ander koppel in te trekken.
Echter had een van de vier hikers
een matje vergeten, dus met z’n
vieren op drie matjes en dat allemaal
in een tweepersoons tent. Maar dat
gaat allemaal best, lekker tegen
elkaar aankruipen dan heb je het
tenminste niet koud. Ook het eten
werkt mee aan het warm worden:
kip-tandoori noedels, rookworst,
Cup-a-Soup.

Kreunen en vreten

Keukenprinsesjes

C

X

Zucht, steun. Ruben en Joep
(X09) gaan zitten op een bankje.
Rienk staat wat verderop te puffen.
We vragen hoe het gaat. “Zware
tocht, we hebben heel lang gelopen.”
Hun tent was vannacht vol water
gelopen (niet een beetje overdreven?
Red.) Als we vragen wat hij voor
het slapen doet, begint Ruben te
glunderen: “Snoepen. Vreten. En
niet veel anders.”

19, 20 en 21 december 2008

32e Poolkamp

- Poolbode

X

Undercoverei

Ooit bami in een pan gezien?
Misschien
is
het
wel
een
undercoverei! Marianne Luinstra
van de Voerman in Groningen is
posthouder bij de X-Hike. We vragen
haar om uitleg. “James Bond is
undercover agent. Ook een ei kan
undercover gemaakt worden, een
hele kunst.” Verder vertelt ze dat de
kinderen goed gehumeurd zijn en
het is inderdaad niet te ontkennen:
de sfeer is zeer gemütlich.
© Mervin 2008
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Vaatdoek

Appelscha

!?

Koppel X02, Thijs (St. Vitus)
en Mark (JPG) zien troppel X07
lopen: “Stelletje Thriantanen, moet
je kijken hoe hun das zit. Net een
vaatdoek!”

Luurt zoekt vrouw

B

Van koppel B11 krijgen we het
profiel van Luurt van de Fraeylema
door: grote bek, goed met vuurwerk
(misschien voor na een romantisch
dineetje) en hij is best wel aardig.
Dus ben jij de vrouw die zich
aangetrokken voelt tot dit profiel:
graag melden bij koppel B11. Of
zoek hem op Hyves.

Wie gaat er winnen?

B

Op zoek naar een warme kop
thee komen de Razende Reporters
drie koppels van de B-Hike
tegen: 5 (Emmen), 6 (JPG) en
11 (Fraeylema). In deze volgorde
worden ze nummer 1, 2 en 3. Ze
zitten ons eerst lekker te maken met
hamburgers, noedels, gehaktballen,
tomatensoep en hamburgers. Alles
gaat vanavond nog in de pan. Wel
hebben ze al een gasflesje van
de brander opgemaakt aan het
warmen van hun handen, gelukkig
heeft Thimo nog een. Als we de
Fraeylemajongens vragen of ze later
ook trekker gaan rijden krijgen we
een volmondige “jazeker” te horen.

zondag eenentwintig december
Defensie

!?

Wat doen posthouders zoal in
het dagelijks leven, als ze niet aan
het posthouden zijn? Wel, velen
zijn in opleiding. Zoals Harold
van de Drostegroep. Op de vroege
zondagmorgen legde hij uit, dat hij
in Hilversum in opleiding tot arts bij
het leger.

Nienke en ik
Al in haar ogen wrijvende zag ik
dat ze hulp zocht. Nienke was haar
lenzen kwijt. Ik ben eigenlijk nooit
de beroerdste, en ook deze keer
bood ik mijn hulp aan. Haar mond
viel open van verbazing, dat had ze
niet verwacht. Ze kreeg een brok in
haar keel. Ik kon alleen maar zeggen
dat ik het fijn vond iets te kunnen
betekenen. Haar lenzen hebben we
uiteindelijk nooit gevonden, maar
ik sta altijd open voor het bieden
van hulp, al heb ik wel wat last van
de knietjes, bukken doe ik daarom
liever niet.

19, 20 en 21 december 2008

Geen E-Hike

E

Het was deze keer maar de vraag
of de E-Hike dit jaar wel door zou
gaan. Tot een paar dagen voor het
begin van het Poolkamp was er
geen subkampleiding. En zonder
subkampleiding geen hike. Omdat
de jongens van de Esdoorn uit
Leeuwarden dit niet over hun hart
konden verkrijgen, hebben zij zich
aangemeld om deze welgewaardeerde
taak op zich te nemen. Tim, Wouter
en Richard B.: bedankt!

Wist je dat?
•

•
•

•
•
•

Bingooooooo

!?

Ruut van Inge vindt dat de
camping bij Oude Willem een
Bingovrije camping moet worden.
Dan hebben we een vraag aan
Ruut: wat moet voor de Bingo in de
plaats?

B

B6: Mijn tas is maar tien kilo.
Moet ik de volgende keer meer
mee?
B2: Wil je ook een oliebol?
(zaterdagmorgen om 8:30!)
B6: Wij hadden niet hetzelfde
eten als hun, maar zij hetzelfde
eten als wij!
Waar is de slagroom….euh
slagboom?
B1: De tent snij ik kapot met een
mesje, dat mag van mijn vader.
B10: Wij kunnen best snel een
eendje vangen.

Zondagsrust

!?

Op
zondagmorgen
zijn
de
padvinders niet alleen in het bos.
Keurig geklede heertjes en dametjes
lopenook mee. Sommigen met hond,
anderen weer zonder. Geen grote
rugzak, maar vaak wel een kleintje.
Oh wat een gezelligheid.

21

Appelscha

- Poolbode

De A-Hike….Daar zit muziek in!!!

nummer
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32e Poolkamp

A

Met maar vijf koppels heeft de hike en subkampleiding het ongelofelijk
druk! Vragen ze op vrijdag nog of ze ‘s morgens gewekt worden omdat ze
zich anders verslapen (waarop de leiding zei “gebeurt echt niet”), zijn ze de
volgende morgen al om 6 uur wakker..Pfff wat een leven als leiding. Maar
gelukkig was het even later weer stil… Met zijn allen druk aan het spelen,
Weerwolven van Wakkerdam… (kinderversie van pokeren…).
De route lopen ging redelijk goed, een enkeling heeft het te druk met
spekjes eten en vergeet de route te lezen en een ander verdwaalt gewoon
twee keer! Maar halverwege de middag is dan iedereen weer aangekomen
in de kampeerboerderij. Lekker warme chocolademelk met een Jodekoek.
(tja de leiding had een postje bedacht met het potje van de koeken en wat
doe je dan met de koeken zelf!.. OPETEN dus!).
Daarna even een momentje voor jezelf, film kijken of met je logboek
bezig. Vanavond lekker samen eten en dan het CHIPS spel spelen en film
kijken: “Alvin and the Chipmunks”. Wordt ook vast weer beregezellig!
Verder willen we nog even zeggen dat de babbelbus een leuk idee is (dat
vinden wij ook, red.). Gisteren hebben de kinderen hierin plaats genomen
en ze zijn erg benieuwd naar het eindresultaat.
De A-Hike leiding wenst iedereen prettige feestdagen en hopen op een
goed scoutingjaar. Maak iedereen enthousiast en dan volgend jaar weer 20
koppels op de A-Hike!

Op een bosweggetje waar de
krant eigenlijks niet mag komen
verschijnt een boswachter die geen
dienst heeft. Eigenlijks is deze man
dus ook illegaal aan het toeren
maar hij probeert dit te verhullen
door aan te geven dat hij ons niet
‘verklikt’.
Om het gesprek een andere
wending te geven wordt de
kerstboom-discussie opgestart.
De kerstboom is een ‘fijn-spar’
maar is ook wel bekend onder de
latijnse benaming: ‘picea abies’.
Het is indirect familie van de blauw
spar ook wel de ‘ABS-nordmandia’
genoemd.
In de Poolbode hanteren we
echter het volgende:

!?

Het Poolkamp is een prachtige hike voor de echte landscouts, maar wisten
jullie dat er ook zeeverkenners zijn die trouw deelnemen aan het Poolkamp?
Ieder jaar doen zeeverkenners van waterscoutinggroep “de Bevers” uit
Lettelbert mee aan het Poolkamp. De Bevers willen we even wat speciale
aandacht geven in dit berichtje. Komend jaar vieren de Bevers namelijk een
groot feest, want het is in 2009 precies 75 jaar geleden dat ze zijn opgericht.
Ter gelegenheid hiervan zullen de Bevers een historisch boek uitgeven.
In dit boek wordt teruggegaan naar 1911, het jaar dat scouting ontstond
in de stad Groningen. Een jaar later werd een echte zeeverkennersgroep
opgericht in de stad: de Medusagroep. Nadat deze groep in de twintiger
jaren was omgevormd tot een traditionele padvindersgroep, hebben een
aantal Medusaleden in 1934 een nieuwe watergroep opgericht: de Bevers.
Deze oudste watergroep van Groningen is zelfs op 75-jarige leeftijd nog
altijd een bloeiende waterscoutinggroep! Het jubileumboek is een boek dat
iedere scout uit het Noorden in zijn boekenkast zal moeten hebben, want
het wordt een echt collectors item. Het boek wordt in juni 2009 uitgegeven
en zal slechts 15 euro kosten. Mocht je graag een exemplaar willen hebben,
neem dan contact op met de jubileumcommissie: bevers75@lichtschip.org.
Of neem eens een kijkje op www.scoutingdebevers.nl.
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Kerstboom: [keerstbjoom] [m],
meervoud: kerstbomen, een boom
met ballen

Ank, Tineke, Gerda, Inge en Yvonne

Jubileumboek over de geschiedenis van
de zeeverkennerij in Groningen

Waaraan herken je
een kerstboom?

© Mervin 2008

Return of the Jeti

E

Een hike-leiding van de E-hike,
Christer, merkte op dat er geen
stukjes van deze hike in de Poolbode
van 1997 stond. Wij twijfelen of hij
het wel goed gelezen heeft, maar wij
zijn ook de beroerdste niet. Vandaar
deze zogenaamde rectificatie.
Koppel
X8
heeft
vannacht
(zaterdag 20 december 1997) niet
geslapen. Ze kregen gezelschap
van koppel B2. Als wij vragen wat
ze hebben gedaan, kunnen ze zich
weinig meer herinneren. Het was
wel héél gezellig!

19, 20 en 21 december 2008
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Echte Raketten!

Gevonden
voorwerpen

!?

Binnenkort volgt op de website
een lijst met gevonden voorwerpen.
Deze kunnen na overleg (avdhelm@
zonnet.nl) opgehaald worden in
Tjuchem (vlakbij schildmeer).

Gevonden
voorwerpen

C

Op Post 3 komen we Nienke en
Brechtje van de Fivel tegen. De
hikeleiding wordt hier even nader
onder de loep genomen:
• Het zijn kneusjes.
• Beetje groentjes.
• Kunnen geen kaartlezen.
• Vergeten de helft van de post.
• Met veel lawaai win je de
verdeling posten.
Maar ja, Nienke en Brechtje staan
dan ook al meer dan tien jaar op
post. Zij huppelen inmiddels met een
zwarte rollator en steunkousen aan
door het bos en hebben inmiddels
al wel twintig hikeleidings versleten.
Maar toch willen ze volgend jaar
wel weer graag bij de C-Hike staan.
Anders kunnen ze hun kennis niet
meer delen.
Jelle en Stefan zijn eerst
verkeerd gestuurd door een rode
hardloper. Maar deze heeft na het
inzien van zijn fout ze toch met een
extra rennend rondje weer op de
juiste koers gezet. Zou zijn ze hun
belofte nagekomen. De vorgie dag
hadden ze namelijk bijna alle posten
overgeslagen.

19, 20 en 21 december 2008
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Appelscha

X

Aangekomen bij een vlottenpost
van de X-Hike komen de razende
reporters X01 tegen.
Bart, Niels en Arthur geven
in vogelvlucht een samenvatting
van alle sprankelende ervaringen
onderweg. Het enige wat ze nog
kunnen herinneren is iets met
een blindspoor en dat ze frisdrank
flessen
mochten
wegschieten.
Echte rakketten! Op het subkamp
hadden de Geronimo’s nog allemaal
meisjes uitgenodigd in hun tent
maar de openingszinnen werkten
niet helemaal. De boerenkool was
niet te eten maar gelukkig waren
de meegekregen knakworsten van
mama wel lekker. De strippenkaart
klopt trouwens niet!

Opbouwploeg
Het is blijkbaar 2008. De
opbouwploeg gaat ook met zijn
tijd mee. Maar hoort dit nog wel
bij het echte scouting gevoel? Ipv
houten palen, vele meters touw en
losse sjorringen komen we nu bij
de posten in elkaar gelaste vlotten
tegen. Toch jammer….

Vlotten

X

Aangekomen bij een vlottenpost
van de X-hike komen de razende
reporters X01 tegen.
Bart, Niels en Arthur geven
in vogelvlucht een samenvatting
van alle sprankelende ervaringen
onderweg. Het enige wat ze nog
kunnen herinneren is iets met
een blindspoor en dat ze frisdrank
flessen
mochten
wegschieten.
Echte rakketten! Op het subkamp
hadden de Geronimo’s nog allemaal
meisjes uitgenodigd in hun tent
maar de openingszinnen werkten
niet helemaal. De boerenkool was
niet te eten maar gelukkig waren
de meegekregen knakworsten van
mama wel lekker.

Nawoord C-team

U

Op de overnachtingsterreinen
was het weer een gezellige drukte.
Vlakbij Diever stonden 3 hikes
gezamenlijk op één terrein. In de
verschillende tenten was het lekker
warm en werd er door sommige hikes
gewerkt aan het logboek of waren ze
hun eigen potje aan het koken. Om
6 uur werd in de kampeerboerderij
de warme maaltijd geserveerd voor
de medewerkers. De kookploeg had
er weer en smakelijk geheel van
gemaakt.
Tegen half 10 werden de posten
voor de zondag verdeelt, en waren
de d.j.’s Thijs en Arnoud al volledig
in de stemming om er weer een
gezellige drukte van te maken. Wat
uiteindelijk doorging tot in de late
uurtjes.
Volgend jaar
Als alles een beetje meezit gaan
we volgend jaar naar ’t eiland”
(spreek uit als Thailand), of te wel
Schiermonnikoog. Dit zal tevens
het laatste jaar zijn voor Henk, Rob
en Aries. Wij gaan op zoek naar
opvolging. Henk en Rob zijn nu zo’n
32 jaar actief voor het Poolkamp en
ondergetekende heeft er inmiddels
ook alweer 30 fantastische jaren op
zitten. Om dit in stijl af te sluiten
gaan we weer naar SCHIER. De
eerste gesprekken zijn reeds geweest
en klinken erg veel belovend. Houdt
de web-site maar in de gaten.
Gelukkig Nieuwjaar
Vanaf deze plaats wensen wij alle
deelnemers en medewerkers alvast
bijzonder fijne feestdagen en een
goed scoutingjaar.
Namens het C-team
Aries.
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Lekker voor met de kerstdagen
RECEPT: 		
Bron:		
Keuken:		
Type:		
Kooktechniek:
Bevat:		
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Gegrilde eendenborst met sinaasappelportsaus
Allerhande 12 2006
Frans
Wild, gevogelte, feestelijk, koken met wijn, diner
grillen
energie 395 kCal, eiwit 32 g, vet 25 g,
koolhydraten 10 g (per eenpersoonsportie)

Ingeredienten
• 150 ml sinaasappelsap.
• ½ pot gevogeltefond (a 380 ml).
• 50 ml rode port (ruby).
• 1 theelepel aardappelzetmeel, eventueel.
• 2 eendenborstfilets op kamertemperatuur.
• 1 eetlepel olijfolie.
Bereiden
Verwarm de oven voor op 175 graden. Laat het sinaasappelsap met de
fond en de port op hoog vuur in circa 15-20 minuten inkoken tot een dikke
stroperige saus. Bind de saus eventueel met 1 theelepel aardappelzetmeel.
Snijd met een scherp mes een ruitpatroon in hert vetlaagje van de
eendenborstfilets en wrijf ze naar smaak in met peper en zout. Bestrijk de
eendenborst aan de vleeskant dun met olie. Verhit de grillpan en gril de
filets op het vetlaagje 4-5 minuten, keer ze om en gril ze nog 1 minuut. Leg
de fiets op een bakplaat en laat ze in de oven nog 5 minuten garen. Neem 1
eetlepel vanhet eendenvet uit de grillpan en roer dat door de sinaasappelportsaus. Serveer de eendenborst met de saus. Lekker met spruitjes,
notenboter en tagliatelle.

Meneer de Uil wenst jullie
allemaal fijne feestdagen!
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