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Een woord vooraf
U

Van het C-team

38e poolkamp
Colofon
De Poolbode is een gezamenlijke uitgave
van de razende reporters, die verenigd
zijn in de PoolbodeMediaGroep. Deze
club vrijwilligers vindt het leuk om alle
deelnemers,

posthouders,

subkampleiding,

kookstaf,

hike-leiding,
opbouwers,

In 2001 was ik met de rowans van mijn groep ingehuurd om op Lowlands

algehele coördinatoren, barmannen en –

te helpen met parkeerbeheer. De absolute onderkant van de daar geldende

vrouwen en alle andere mensen die op de

hiërarchie op dit enorme festival.

een of andere manier bij het Poolkamp

Hoewel het Poolkamp ieder jaar weer een behoorlijke hoeveelheid mensen

betrokken zijn te informeren over de

in beweging zet, is het natuurlijk allemaal vrij kleinschalig. Het kamp werkt

belangrijkste gebeurtenissen tijdens het

vooral omdat het wordt georganiseerd door een enthousiaste en veelzijdige

kamp.

groep mensen, die er allemaal van doordrongen zijn dat we het leuk maken
door het met zijn allen te doen. Dit wordt mooi geïllustreerd doordat wij als
C-team op vrijdagavond gewoon met een ietwat ongemakkelijk zittend hesje
aan de weg staan om aankomende ouders, posthouders en andere Poolkampers
te wijzen waar ze hun auto neer mogen zetten, en vooral ook: waar niet.
Waarschijnlijk is dit het meest onsamenhangende moment van het hele
Poolkamp. Er zijn eigenlijk altijd net iets teveel auto’s die tegelijk op dezelfde
plek willen staan. De vele scoutingjaren die in zo’n aansnorrende auto vaak
vertegenwoordigd zijn, hebben geen enkel remmend effect op de hardnekkige

PMG Redactie

automobilistenneiging om het aantal te voet af te leggen meters zo veel mogelijk
te willen beperken.
Spaart men zoveel mogelijk energie, vooruitlopend op een weekend vol
ontberingen? De angst voor snijdende hagel en jagende wind? Of is het vooral
het gevoel om zo snel zo dichtbij mogelijk te kunnen komen? Want zodra de
stroom auto’s aankomt, dan voel je het als Poolkamper: we gaan weer los!
We gaan de Poolbode typen, gehakballen draaien en tenten opzetten. We
gaan kompasschieten, oleaten lopen, coördinaten uitpluizen, trappersbanen
overwinnen en, al dan niet vlot, vlotvaren.
Ik weet niet meer wanneer ik zelf voor het eerst mee was op Poolkamp, maar
het moet ergens midden jaren negentig geweest zijn. Ik weet wel dat de sfeer
van het kamp onveranderlijk goed is. Moet je een beetje gek zijn om ergens
vlak voor kerst en masse door een bos te gaan lopen, met alle weerrisico’s van
dien? Vast en zeker. Het samenbrengen van een kleine 300 prettig gestoorde
padvinders is echter al 37 keer een garantie voor een leuk weekend geweest, en
ook dit jaar hebben wij er als C-team geen enkele twijfel over dat het geweldig
wordt.

Siemen Boelkens
Vliegende keep
Marc Jan Bonder
Soundhound
Steven Bonder
Jan Jaap 1/2
Rogier Falkena
Ziekenboeg
Jorn Groen
Jan Jaap 0/2
Anouk Huizeling
Waarheid hoog in het faandel
Suzanne Keuter
Multi-interpretabel
Haye van der Meer
Junior v/d Meer

Hoera, we zijn er weer!

Chris Ronde

Het C-team

Tim Super

KrisKrasLot
		Star-Burns
Hester Westra
Jan Jaap 2/2
Dennis Woering
De Terminator

Oplage

De Poolbode verschijnt in een oplage
van 250 stuks. 		
(C) PMG
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Lopers, Leiders & Werkvolk
A-hike
Hikeleiding
Gerda Doorlag

X06 Wiebe Derksen
Judith Blokzijl

Wouter Timmermans

Marleenn Wolt

Scouting Emmen

Hendrik knol
Fraeylema Slochteren

X08 Jorn Offens

Inge Blokzijl
Fraeylema Slochteren
A01 Fedde Reidinga

Ivar Groenwold
Henk Strabbing

Wouter Greven

Jos Bruinsma

Fraeylema Slochteren

Esdoorn Leeuwarden
X09 Henry Kamps

Luc Oegema
Duco van Martena Leeuwarden
A02 Luuk Forrer

Johan Krol

Patrick Roffel

Nienke Sinnema

Jimmy van den Akker

Duco van Martena Leeuwarden

Zwervers Assen

Jan Bakker
Scouting Emmen
A03 Anissa Faber
Daphne Greengrass

Subkampleiding

X10 Joni Baarda

Lieke te Winkel

Ilse Pater

Niels Massink

Merel Teeuw

Fraeylema Slochteren

Zwervers Groningen

Duco van Martena Leeuwarden
A04 Sebastiaan Bijlsma
Thijs Noordover
Scouting Emmen

X-hike
Hikeleiding

A05 Jet Endeman

X11

Kim Veentjer
Sil Veentjer
Zwervers Groningen

X12 Tessa van Duinen

Geert Schoemakers

Kim Lasker

Jip Oude Weernink

Jeroen Zijlstra

Drostengroep Coevorden

Trappers Hoogeazand

Drostengroep Coevorden
X13 Carlijn Hendriksen

A06 Melanie Hermelink

X01 Iris Koning

Floortje Klei

Sabine van der Wolde

Zwervers Assen

Fraeylema Slochteren

Isa de Vries
Mensinghe Roden
X14 Gerwin Reijngoud

A07 Enya Akkermans

X02 Diede Blank

Emma Rusticus

Ilse Prins

Duco van Martena Leeuwarden

Fraeylema Slochteren

Robin Tinge
Mensinghe Roden
X15 Jolien Bakker

A08 Esther Kroon

X03 Jim Vogelzang

Vera de Vries

Joep Arreman

Mensinghe Roden

Drostengroep Coevorden

A09 Maria Sprenger de Roover

X04 Johannes Zuidland

Lytha Deelstra

Esther Zuidland

Mensinghe Roden

Woudlopers Kipling Groningen

Posthouders

Noa Doornbos
Drostengroep Coevorden

X05 Martijn Grobbink

Marit Drost

Jetze Smit

Age Boomstra

Scouting Emmen

Scouting Emmen

19, 20 en 21 december 2014

3

Appelscha

- poolbode nummer 37 -

38e poolkamp
Jurgen de Graaf

Posthouders

B04 Jord Groenwold

Milou Wessel

Redger Barels

Harold Hermes

Endri Offens

Sharon Wessel

Fraeylema Slochteren

Milou Rikkerink

Trappers Hoogezand
Subkampleiding
Stefan Jager

Tom Wilting
Drostengroep Coevorden

Niels Ruiter

B05 Tim Florissen

JPG Assen

Sander Koning

Sylvester Stammis

Zwervers Groningen

Trappers Hoogezand

Chiel Funke
Richard Boonstra

B06 Femke Messie

Frederique Reemer

Anouska Messie

Yekkostam Coevorden

V.Maasdijk Heerenveen

Soumia Zarrouki

B07 Erik van Dijk

Tim Mein

Sven Caspers

Thomas Joling

Fivel Delfzijl

Martinistam

C-hike
Hikeleiding
Bob Tjaarda
Elzo de Groot

Posthouders
Heleen Maring

Kevin Blok

Annette Bouma

Jeroen Buining

Mensinghe Roden

Trappers Hoogezand

Gerjan Arends
Mensinghe Roden
C01 Emil Niezen
David van der Kooi

Tessa Strijker

Christiaan Water

Waldswalkers Drachten

Amanda Kruize

Sylvester Stammis

Famke Greengrass

Ellen Bouma

Trappers Hoogezand

Duco van Martena Leeuwarden

Mensinghe Roden
Rogier van Mieghem
Subkampleiding
Agnes Korenhof

C02 Suzanne Kloosterhuis

Hanneke Bos

Eline Grobbink

Trappers Hoogezand

Scouting Emmen

Rijk Korenhof
C03 Albert Kiestra

Liset Sewuster

Wieb Schuil

Dolf Huls

Mark Schriemer

Cees van Vliet

Drostengroep Coevorden

Johnny Nijland

Waldswalkers Drachten

Trappers Hoogezand

B-hike
Hikeleiding
Fennechien Schuil

C04 Frank Kramer
Carolien Kerstholt

Haye bij de Weg

Rianne Bos

V.Maasdijk Heerenveen

Kirsten Wening
Ferdi Seljee
Trappers Hoogezand

Maud Bischoff
Trappers Hoogezand

Andre Boelens
Trappers Hoogezand

C05 Suzanne Nienhuis

Elisa Water
Roos Hogewind

B01 Daan Kerkhof
Klaas Bosma

Brent Boog
Trappers Hoogezand

Trappers Hoogezand
B02 Rick Schaafsma
Daniel Bazuin
Trappers Hoogezand
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Emma Kloosterhuis

Jan-Willem Beck
Bernhard Bakker
Martinistam

C07 Reinder Munk
Wouter Wolthuis

Niels Rotteveel

Ralph Kiers

Lisa van Vliet

Jauke Reinders

Posthouders

Marten Korenhof

Christiaan Water
Trappers Hoogezand
Bas de Haan

Mathijs Baving

Wouter Tiddens

Mensinghe Roden

Wouter Slaman
Mensinghe Roden

Chauken Groningen
Erik van der Veen
Mark Meertens

Lukas Kroon

Pandora van der Woude

Mensinghe Roden

Wouter Fournier

Thriantastam Assen

Mensinghe Roden

Stefan Sjouw

Tobias Hendriksen

Josefa Wijnand

Mark Veenstra

Marten Smid

Fivel Delfzijl

Joep de Boer
Thriantastam Assen

Mensinghe Roden
Marcel Speelman

Lenneke Swellengrebel

Bart Jonkers

Renz Mulder

Arwen Slaman

Sjoerd Poppema

Cora Manting

Jan Donker

Mensinghe Roden

Jannus Benjamins

Mensinghe Roden
C13

Wessel Mulder

Scouting Emmen

C10 Gijs van de Gruiter

C12

D03 Koen Stuij

Mensinghe Roden

C09 Lieuwe Stuij

C11
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Posthouders

Trappers Hoogezand

Trappers Hoogezand

			

Scouting Hoogeveen

Maarten Wilms
Jan Willem Hietland

Torben Boon

Scouting Emmen

Ruben Bruins

Jasper van Veen

Wiebren van Lingen

Sytse Wijnja

Mensinghe Roden

Waldswalkers Drachten

C14 Dyonne Koopmans
Sara Janse
Terra Zaan
Scouting Emmen
C15

Sanne Krook

Subkampleiding

Jory Koolwijk

Bob van Oorschot

Antonio Banderas

Mensinghe Roden

Matiado Jansma

D-hike

Franz Muter

Aron De Boer

Hikeleiding

Scouting Emmen

C16 Robbert Kooistra

Duco van Martena Leeuwarden

Els Ramm

Tessa Boukema

Fraeylema Slochteren

Kitty van der Steege
C17

Lenny Benny
Scouting Emmen

Linda Schinkel
Andromeda Franeker

Henk De Vries

Jorim van der Boon

Cuno van Dijk

Subkampleiding
Patrick Loonstra
Denni Postma

Dide Weert
Zwervers Groningen

Jaap Schuurmans

D01 Boris Bouman

Vinchem Winsum

St. Vitus Winschoten
C18 Jelte De jong
Sjoerd Duim

Lars Anker
Jutters Groningen

Sebastiaan Visser
V. Maasdijk Heerenveen

D02 Danny Lanting
Janbart Noordhuis
Zwervers Groningen
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Werkploeg

Mark Toxepeus
Fivel Delfzijl

Wina Arendsen

Arnoud van Duren

Fivel Delfzijl

Marco Buntjer

Robbin de Zeeuw

Luuk Stelder
Martin Knol
Ellen Moedt
Auke Veninga
Rik de Haan
Karst Jan Veenstra
Martine Lesterhuis
Willem Hofstede
Jan-Peter van der Steege
Dennie Kleijweg
Bas van Blerk
Hans Groenhoff

Mensinghe Roden

Fraeylema Slochteren

Fivel Delfzijl
E01 Mike Bos

Barpersoneel

Jorrin Hulst
Drostengroep Coevorden

Nikki van Schaik
Simone Huizing

E02 Rosemarie Kloosterhuis

Patrick Huizing

Scouting Emmen

Jurrien de Jager

Maaike de

Yvette Hekker

De Jutters Groningen

Thriantastam Assen

E03 Johan Soek
Harben van Straaten

Joost Watering

Floris Wiersma

AVD Assen

Mensinghe Roden
E04 Skelte Moring
Andre Poortenga
Bevers Lettelbert

Chefkoks

C-team
Lenie Winters
Eloise Suiveer

E05 Maikel Boonstra

Wolter Meems

Leon van Vliet

Max van der Wal

Hilko Vennema

Fivel Delfzijl

Bevers Lettelbert

Chauken Groningen

Johan Hettinga

Annelies Vermue

Mans Schepers

Annelien Fikkers

Fraeylema Slochteren

E06 Gwen van der Schaaf
Jasmin Siersema

Luurt Glas

Drostengroep Coevorden

Ger Folkersma
Bram van Houten

E08 Jessica De Jonge
Arjan van Unen

Edwin Kosmeier
Fraeylema Slochteren

Krant

Mensinghe Roden
Posthouders
Katja Hesp

Kachel Cie

Siemen Boelkens
Rogier Falkena
Suzanne Keuter
Steven Bonder

Renske Groeneveld

Rutger Oosterveld

Marc Jan Bonder

Zwervers Groningen

Dirk Hundt

Hester Westra

Martijn de Boer

Anouk Huizeling

Wouter Senneker

Jeroen Kuizenga

Haye van der Meer

Sieger van der Meer

Geuko Elderman

Dennis Woering

Pascal Marinus

Christer Oosterveld

Chauken Groningen

Johan Pops

Fivel Delfzijl

Chris Ronde

Chauken Groningen

Tim Super
Jorn Groen
Fivel Delfzijl
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Vrijdag 19 December
De opening

U

Na weer een jaar gewacht te hebben is het dit jaar weer zover, Poolkamp gaat weer van start. Alle 133 deelnemers staan in dit
tropische weer te wachten op de thema-presentaties. Waar de hike-leiders vorig jaar begonnen zijn met houden van korte maar
krachtige presentaties hebben ze dit jaar deze lijn nog verder getrokken. Er wordt bij elke presentatie veel aan de verbeelding
overgelaten, wij hopen dan ook elke presentatie goed geïnterpreteerd te hebben.
Zoals ieder jaar beginnen we ook dit jaar weer met de A-hike. Alsof Appelscha voor sommige geen wereldreis is. Gaat iedere
deelnemer van de A-hike met de sneltrein van Moskou naar Bejing. Maar voordat ze kunnen vertrekken moet iedere deelnemer
nog wel gecontroleerd worden door de douane, we hopen dat ze niets illegaals bij zich hebben of alles goed verstopt is.
Na de A-hikers op de trein gezet te hebben, is het tijd voor de B-hike. Dit weekend zullen de B-hikers flink onder handen
genomen worden door de hike-leiding.
Push-ups, squats, star-jumps en lunges, noem maar op, de B-hikers zullen het doen. Er zijn maar twee mogelijkheden voor
de deelnemers om thuis te komen, gebroken of sterker dan ooit.
Vervolgens is het de beurt voor de X-hike, want de volgorde van het alfabet is nog nooit zo logisch geweest. Het thema
van de X-hike is checkpoint, oftewel het hele weekend domme en onzinnige proefjes doen die niet echt wetenschappelijk correct
zijn. Maar dit is iets waar de meeste deelnemers van de X-hike zich wel in kunnen vinden. Niet dat de deelnemers dom zijn,
maar elk weekend zijn ze wel bezig met onzinnige activiteiten.
Voordat de X-hikers zichzelf op zouden blazen was het tijd voor de C-hike. Dit weekend gaan de C-hikers aantonen dat
niet alleen in Loppersum de bodem trilt, ook in Appelscha en omstreken hebben ze hier last van. Wat de deelnemers nou precies
gaan onderzoeken is voor ons als redactie geheel onduidelijk, maar wij willen de deelnemers alle succes wensen dit weekend.
Als nog iemand het telefoonnummer van de NAM wil hebben, kom gerust bij ons langs.
Alsof één hike met als thema op reis gaan nog niet voldoende is, gaan we ook met de D-hike op reis. En u kunt de naam
van het reisbureau al raden: D-reizen. En alsof dat nog niet genoeg gekkigheid is, beweren de hike-leiders van deze hike ook
nog eens te zijn ontvoerd. Dit lijkt ons zeer onwaarschijnlijk, tenzij ze natuurlijk tegen hun wil op poolkamp moesten. Echter
kunnen wij ons hier niets bij voorstellen.
Maar gelukkig zijn Mario en Luigi van de E-hike bereid om te helpen bij de D-hike. Want ook dit jaar is Princess Peach
weer ontvoerd, maar hier zijn Mario en Luigi wel een beetje klaar mee. Elk jaar Princess Peach redden maar er niets voor terug
krijgen begint op den duur te vervelen. Dus dit jaar is er voor een andere aanpak gekozen en hopen zij er dit jaar wel wat aan
over te houden. We gaan er vanuit dat ze zich dit weekend niet alleen met hun paddenstoelen bezig houden.
Na al deze lange en levendige themapresentaties te hebben aanschouwt, kunnen wij niet anders dan iedere deelnemer sterkte
en succes te wensen.
- de Redactie
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38e poolkamp
Koppeltjes A08 - X13

X

Bij de A-hike zien we twee jongens heel geconcentreerd zitten

Tijdens het aanmelden kwamen wij de dames van Mensinghe

schrijven. We zijn nieuwsgierig naar wat deze jongens aan het doen

Roden tegen. Ze waren koppel A08 en koppel X13. De dames doen

zijn, dus besluiten we naar ze toe te gaan. Het zijn Fedde en Luc

niet erg veel aan het thema, wel is er gedacht om een logboek. Isa

van de Duco van Martena, die zich goed aan het voorbereiden

en Carlijn hebben heerlijk warme kleding mee en zijn voorbereid

zijn op de grote reis van morgen. Luc is druk in het logboek aan het

voor de kou. De meiden van A08 hebben in hun logboek een kaartje

schrijven en Fedde is alvast de routetechnieken aan het oefenen. Hij

voor de treinreis naar China, deze hebben ze via internet gevonden.

legt ons even haarfijn uit hoe de strippenkaart werkt, maar wij zijn

Ja, internet is toch je vriend. Ze hadden op internet alleen geen tips

nog niet overtuigd dat hij het allemaal in de vingers heeft. Toch is

gevonden voor warme kleren. De jongens van C12 waren helemaal

het goed om te zien dat deze jongens zich zo goed voorbereiden op

niet leuk, die roken altijd naar frikadellen (dat je het even weet).

hun hike. Wij als redactie hebben veel vertrouwen in dit koppel.

!?

Wist je dat?

- Anouk en Sieger dezelfde trui hebben?
- de jongens van X08 meisjes maar stom vinden?
- Haye van C04 brak is?
- Beide gebroeders Van der Meer en Bonder aanwezig zijn?
- Luc en Fedde (A07) hele toffe dinosaurus sloffen mee hebben?
- het wellicht niet verstandig is hier een hike op te lopen?
- Wouter van X08 dik lijkt in zijn te grote shirt?
- Een aardbei geen bes is maar een banaan wel?
- Wouter, Johan, Sieger en Pascal (Bas is vervangen) weer
de caravan mee hebben ?
- het S&S team weer bij elkaar komt?

X

Thema Panda!

Noa en Jolien van scouting Dronten in Coevorden vonden
het thema van de X-hike maar niks. Daarom hebben ze hun eigen
speciale thema bedacht: panda’s. Het hele kamp zullen de twee
rondlopen met mooie panda mutsen. Daarnaast hebben ze ook
nogal aparte eetgewoonten, ze zijn van plan om suikerbrood met
twee blikken ananas als ontbijt te eten en Noa heeft veel, heel veel
snoep mee, zo’n 5 kilo. Om het kamp compleet te maken hebben ze
een speciale poolkamp tent mee. Deze tent was de voorgaande keren
ook mee en de naam van de kampen met bijbehorende data zijn op
de tent geschreven. Deze twee hebben al heel wat meegemaakt op
voorgaande kampen. Vorig jaar zijn ze achterna gezeten door een

C

Panda paraplu!

hele kudde op hol geslagen koeien en hebben ze het op een rennen

Robert, Matiado en Aron van troppel C16 zijn goed

moeten zetten. Dit willen ze nu koste wat het kost voorkomen en ze

voorbereid op de hike. Om warm te blijven hebben ze een bivakmuts

zijn bereid hier een behoorlijk eind voor om te lopen.

en vuurwerk mee, gelukkig hebben ze er ons van weten te overtuigen
dat het “gewoon legale shit” is. Ze gaan dit kamp lekker macaroni

A

Eerste Poolkamp

eten, ze hopen wel dat de ene rookworst voor bij de macaroni
genoeg is. Daarnaast hebben ze natuurlijk ook de gebruikelijke
enorme lading snoep mee en bij dit groepje kan de dorst gelest

Emma en Enya (A07) van de Duco van Martena zijn voor

worden met zoete ranja, Gazeuse en Red Bull. Het lijkt ons alleen

de eerste keer mee op poolkamp en vinden dit erg spannend.

zeer onwaarschijnlijk dat ze ’s avonds nog door het kamp lopen te

Vooral Mario en Luigi vinden ze eng, want ze zijn bang dat ze hun

stuiteren aangezien ze enorme tassen van zo’n 20 kilo hebben. Om

spullen gaan stelen. Ze konden vanavond nog even goed uitrusten

zich te onderscheiden van andere groepjes heeft dit troppel een

voordat morgen hun trein vertrekt van Moskou naar Beijing. Als ze

paraplu mee en niet zomaar een paraplu maar een ontzettend toffe

tenminste nog een beetje kunnen slapen van de spanning. Ze hebben

panda paraplu. Daarnaast wil dit groepje nadat ze vorig jaar tweede

hun treinkaartjes, logboek en rugzakken al klaar staan naast hun

waren geworden ontzettend graag winnen. Wij denken dat dit zeker

bed, dus ze zijn er helemaal klaar voor.

gaat lukken met zo’n mooie paraplu.
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Voorbereid op alles

			
Appelscha
- poolbode nummer 37 Pannenkoeken voor Checkpoint-X

X

Tijdens het wandelen door de grote zaal zagen we aan een lange

Slapend aan tafel komen we drie jongens tegen die samen het

tafel vijf jongens zitten. Zij waren het troppel C18 en koppel C04.

troppel X08 waren. Jorn, Ivan en Wouter van de Fraeylema

Deze groep is voorbereid op alle natuurlijke gevaren die in het gebied

hadden een zware dag gehad en nog een zwaar weekend in het

van Appelscha kan voorkomen. Zodra zij stranden kunnen ze in ieder

vooruitzicht. Zelf hadden ze 20 kant-en-klare pannenkoeken mee

geval genoeg eten, met 32 pannenkoeken, 5 blikken knakworsten,

en een super mooi t-shirt voor checkpoint. Ondanks de moeheid

stroop en 1kg snoep. Ook zullen ze het niet koud krijgen want deze

gaan de jongens voor de winst en hopen ze een mooi en lollig

jongens weten wel hoe ze meisjes moeten hosselen. Om deze hike

kamp te krijgen. Hiervoor hebben ze iets bijzonders mee: azijn,

te winnen hebben ze de volgende voorbereiding gedaan ze hebben

bakpoeder, een flesje en een dop voor het flesje. De uitvoering moet

het thema gelezen en zijn ze van goede aard gekomen. Maar als

jezelf proberen. Wel zijn ze bang om te verdwalen en wordt de tent

Groninger weet ik niet hoeveel vertrouwen ik in deze Friese jongens

opzetten een probleem, maar jongens wij hebben er alle vertrouwen

heb.

in!

A

Meisjes verboden op A-hike!

Bij de A-hike zitten zoals elk jaar de jongste deelnemers van het
kamp. De meesten zijn nog niet eerder mee geweest. De jongens
van deze hike zijn echter door hun leiding al goed ingelicht over
de omgang met andere scoutinggroepen. Als wij de kamer van de
jongens binnen lopen voelen wij namelijk de nodige rivaliteit. De
jongens van de Trappers weigeren hun voorraad snoep te delen, en
de jongens uit Emmen spelen vals omdat één van de deelnemers al
eerder heeft meegedaan. Ondanks de rivaliteit hebben zij echter ook
wat met elkaar gemeen. Ze vinden het namelijk allemaal erg jammer
dat er zoveel meisjes mee zijn.

E

Skandre

De koppels E04 oftewel Skandre en koppel E05 de M’s hebben
er veel zin in. Ze gaan dit kamp voor de muziek. Hun accu helpt om
hun telefoon vol te houden zodat ze elke ochtend wakker kunnen
worden met kinderen voor kinderen, wij als Poolbode raadde het
nummer ‘wakker met een wijsje in je hoofd’ aan.

!?

Aardbeving voorlichting Appelscha

De razende reporters waren weer druk bezig met het razen van de kampeerboerderij naar hikes. Op een bepaald moment kwamen ze

aan bij post 2 van de C-hike op de vrijdagavond. Het bedrijf ‘Stevens Engineering’ (gespecialiseerd in aardbevingen) was hier gevestigd. De
seismograaf gaf aan dat de grond in het gebied in en rond Appelscha licht actief is. Vanavond zijn verschillende metingen gedaan door de
specialisten en de seismograaf gaf aan dat er bevingen waren rond de 0,8. Deze uitslag was niet erg interessant, dus hadden de werknemers
genoeg vrije tijd voor het maken van de posthouders-Quiz. Doordat ze zo fanatiek bezig waren en wij hun eigenlijk stoorden, werden we
doorgestuurd naar hun Persvoorlichter. Deze was 1 minuut hiervoor aangenomen en was nog niet erg geïntroduceerd in haar nieuwe werk.
De plek stroomde ineens vol met allemaal ramptoeristen. Er was een echte lichte aardbeving aan de gang! De grond begon te trillen, de
telefoon viel van de tafel en overal renden mensen heen en weer! De hele situatie was geëscaleerd van een rustig redelijk functionerende post
naar totale chaos. Maar, de paniek was van korte duur. Het bleek dat de telefoon af ging en omdat hij begon te trillen viel hij van de tafel. De
boom die daar vlak naast om viel, zorgde voor een hoop kabaal en een trillende grond. De ophef was allemaal voor niks.
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!?

38e poolkamp

Deelnemers, wij zijn voorgelogen door het C-team. Hieronder volgt het verhaal van een lid van de Poolbode. Het gehele verhaal is op

waarheid gebasseerd. Er worden geen namen genoemd, dit om de anonimiteit van deze personen te beschermen.
Op dit 38ste poolkamp in Appelscha zijn ook wij van het PMG (Poolbode Media Group) weer aanwezig. Wat voor ons begon als een
onschuldig poolkamp, eindigde in een zeer onaangename verrassing. Wij van de poolbode zijn wel vaker voorgelogen, zelfs door onze eigen
leden. Een voorbeeld hiervan is dat onze eigen leidster stellig liep te beweren dat ze om 19:00 uur precies aanwezig zou zijn, echter kreeg zij
het voor elkaar om pas om 19:59 uur aanwezig te zijn. Ondanks dat dit al een behoorlijk grote leugen is, is dit niet de grootste leugen aller
tijden waar wij het over willen hebben. De leugen die wij ontmaskert hebben is zo groot, zo ongeloofwaardig, zo weerzinwekkend, dat ook wij
het eerst niet konden geloven. Maar alles wat wij je nu gaan vertellen is 100% waar. Immers, betrouwbaarheid staat bij de PMG zeer hoog in
het vaandel.
Zoals ieder jaar, begon ook dit poolkamp voor ons in een restaurant. Wij van de PMG zien elkaar maar één keer per jaar, dit
is voor ons dan ook het hoogtepunt van het jaar. Na genoten te hebben van ons eten en enkele versnaperingen, gingen wij richting de
kampeerboerderij waar het Poolkamp van start zou gaan. Echter tijdens het rijden kwamen wij het bord “einde Appelscha” tegen, dit deed
ons concluderen dat de het 38ste poolkamp helemaal niet plaatsvindt in Appelscha. Ik begrijp hoe jullie je nu voelen, VOORGELOGEN. Dit
was natuurlijk ook het gevoel dat wij als eerste hadden. Het gevolg hiervan is dat wij de vijf fasen van rouw aan het doorlopen zijn. Het eerste
uur hebben wij lopen te ontkennen dat dit waar was en wij begrijpen dat iedereen dit stuk leest hier ook last van zal hebben. De twee uur
hierna hebben wij vooral rondgelopen met boosheid, boos op onszelf, boos op anderen, maar vooral boos op het C-team. Op het moment van
schrijven zitten wij in de onderhandelingsfase. Wij zijn op dit moment ook in gesprek met meerdere partijen.
Wij zien op dit moment twee mogelijkheden, of we gaan nog deze vrijdagavond op zoek naar een kampeerboerderij die wel in Appelscha
ligt, of we proberen te zorgen dat Appelscha zich wat uitbreid en dat de kampeerboerderij alsnog in Appelscha komt te liggen.
Wij hopen dat, voor het poolkamp voorbij is, wij ook de overige fasen zijn doorlopen. Dit houdt in dat wij zaterdag de hele dag ziek
in bed liggen van depressie. Maar zondag zullen wij weer op volle stekte de hort op gaan, omdat we dan toch eindelijk in de aceptatie fase zijn
beland.

C

Hike tas van 20 kg

C

Fries-logboek

Koppel C12 bestaande uit Marcel en (circus) Renz gaan samen

Buiten in het licht van de sterren zien we de dames van C15

op pad om aardbevingen te bestrijden. Hiervoor hebben ze 3,5 kg

staan, beide uit Franeker. Dit is het eerste jaar dat ze mee doen en

bakvlees en 1 kg stampot bij zich.

ze zijn ook de enige van hun groep. Erg stoer hoor meiden! Hun

Ze zijn van plan om in de nacht te bakken, dit is vast om wacht

logboek is versierd met rode en blauwe lintjes, vast vanwege de

te houden voor als er een aardbeving komt. Ze zijn hier helaas niet

Friese vlag. Op de vraag wat het eten is krijgen we als antwoord

om te winnen, ze lopen toch altijd verkeerd was de conclusie. 10

macaroni met boontjes en natuurlijk de drop. Zelf zijn ze niet zo

km omlopen is voor hun erg normaal. Marcel heeft voor deze hike

goed in hike lopen, ze lopen vaak verkeerd maar ze hebben zich dit

een tas van 20kg mee, dit is ook niet gek als er al 4,5 kg eten in zit

keer goed voorbereid.

(snoep niet meegerekend). Ook is de tent erg zwaar en is de slaapzak
zwaarder dan 1kg.
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Emiels persoonlijke begeleidster

X

			

Appelscha

Vier euro zwaar!

Sommige mensen onderbreken graag tijdens een diepte

Tijdens onze tocht op zoek naar mooie verhalen kwamen wij de

interview, deze willen graag ook praten. De jongens van de

groepe X10 en X11 tegen. Deze vier meiden en jongen hadden net

Waldwalkers van C01 en C03 mochten gezellig samen lopen en

hun tassenweeg post gehad. Hierbij hadden ze ook een toffe test, om

wouden graag met de razende reporters praten. De rede dat ze

de sterkte van wc papier te testen! Ze kregen tien meter wc papier

samen liepen was omdat beide koppels de helft van de tent hebben,

en moesten hier hun tas aan hangen. Er moest twintig cm tussen de

zodat samen een hele tent gevormd kan worden. Het bleek dat

basis en de tas zitten en daarna zo veel mogelijk laagjes te creëren

deze jongens op het spetterende NaWaKa waren geweest. Ze waren

om het zo sterk mogelijk te maken. Dit ging goed met één tas, maar

bewoners van subkamp Galapagos. Het blijkt dat Emiel van C01

met twee tassen brak het wc papier helaas. Wij waren dus natuurlijk

samen met zijn vriendin Famke loopt, al een hele vijf maanden

wel erg nieuwsgierig hoe zwaar die tassen dan wel niet waren. Eerst

samen. Emiel kan niet zonder haar, zonder begeleiding verdwaald

kregen we 4 kilo te horen, maar enkele seconden later hoorden we

Emiel namelijk direct. Deze beide groepjes gaan voor de poedelprijs

van Ilse 4 euro.

helaas is er maar één poedelprijs. De bagage van de jongens en

Dit vonden wij erg apart een gewicht in euro’s uitdrukken maar

Famke is erg uitgebreid let op en schrijf mee: 5 pakken nasi, 10

dit is theoretisch natuurlijk wel mogelijk, maar 4 euro zwaar zal wel

pakken noodles, 2 satésaus en 60kg Emiel, volgens David is dit 105

erg licht zijn voor een tas. Wij schatten eerder dat een tas eerder

kg, maar als razende reporters hebben wij hier geen mening over.

533,33 euro zwaar zal zijn. (4000/7,5=533,33) dit even terzijde. Wij
hopen dat ze niet vaker met gewichten moeten werken dit poolkamp.

Zaterdag 20 December
!?

De nacht van de poolbode crew

Als je de hele dag druk bezig bent geweest met het maken van de poolbode verwacht je ’s nachts lekker te kunnen slapen. Niets bleek

minder waar te zijn. De keuken en de bar hadden een wedstrijd wie het hardste muziek kon draaien, met als gevolg dat we bijna ons bed uit
zijn getrild. Vervolgens ging Chris naar bed…. Geloof me een kettingzaag is er NIETS bij! Voor het überhaupt weer licht was gingen Steven
en Suus hun bed weer uit om bij de Media Markt een nieuwe printer te halen. Helaas bleek dit voor niets te zijn want de Media Markt ging
pas om 10 uur open. Daarna ging Hester haar bed uit en was het ook voor ons tijd om ons bed uit te komen geholpen door Dennis. Er is
niet veel van slapen gekomen die nacht.

X

Aldi faalt?

De razende reporters zijn vanochtend op pad gestuurd om een
goed verhaal te zoeken. Deze razende reporter heeft een verhaal
gevonden. Bij post X-4 waren wij te gast en aanziende van één van
grootste schandalen van de Aldi. Wat is deze schande nou bij post
X-4 waren ze aan het testen van de chemische reactie van cola-light
en Mentos. De normale reactie van cola en Mentos zou een fontein
van cola moeten zijn. Helaas werd deze razende reporter erg teleur

C

Vulkaan uitbarsting

gesteld toen deze reactie niet plaats vond. Integendeel zelfs er was

Iris en Emma (C06) hebben grootse plannen voor hun

bijna geen reactie, niks! Hoogstens was er een beetje schuim. Na

avondeten. Ze hebben hun thema wat breder opgevat en maken,

nader onderzoek bleek dat de cola die in deze test werd gebruikt van

geheel in het kader van natuurrampen, een Spaghetti-vulkaan. De

de Aldi was. Nu is de vraag ligt dit aan de posthouders of ligt het aan

vulkaan wordt aangekleed met sla en er worden blokjes kaas in de

de cola van de Aldi?

vorm van mensjes gesneden.
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B

38e poolkamp
Voor-Lopers?

X

Bij de PMG zijn wij vroege vogels. Tijdens ons vroege vogel

Voor Carlijn en Isa (X13) is de hike vrijdag niet helemaal

moment kwamen wij koppel B05 tegen. Dit koppel zat in de eetzaal

goed begonnen. Samen met koppels X12 en X14 zijn ze ’s avonds

van de posthouders, hikeleiding en iedere andere medewerker op het

namelijk fout gelopen. Vandaag zijn ze met volle moed weer

Poolkamp. De jongens waren blijkbaar een beetje koud geworden

begonnen. Ze zijn als eerste groep vertrokken en tot nu toe overal als

van hun nacht buiten slapen en kregen daarom van hun hikeleiding

eerste aangekomen. Zelfs zo snel dat ze bij elke post moeten wachten

een kopje thee aangeboden. Wel moesten wij concluderen dat de

op de posthouders. Post 3 hebben ze om deze reden zelfs helemaal

jongens nog niet erg actief waren. Zodra de thee namelijk klaar

overgeslagen.

stond, bleven ze rustig wachten tot het vanzelf naar hun toe kwam
wandelen. Helaas gebeurde dit niet, dus moesten de jongens toch
opstaan voor hun kopje thee.

Wist je dat?

!?

- er een wanne-be gangster bij de E-hike is?
- B04 elke keer wanneer zij zich aanmelden opdrukken?
- een onbekende E-Hiker onderkoeld aan kwam op de post?
- B04 verwacht aan het eind van het kamp armen zo dik als
Arnold Schwartzenegger te hebben?
- een rugtas van troppel X08 kapot is gewaaid?
- de dames van koppel X02 de hele dag staan te trillen van de
kou?

Kapotte tent

B

- de hike leiding van de E-hike (Arnoud en Marco)
onverantwoorde posten neerzet?

Bij post 2 van de B-hike kwamen wij het troppel B04 tegen. Deze
jongens hadden een zware nacht gehad. Redger was zijn matje
vergeten en met hun tassen en hun eigen gewicht hebben de jongens
de tent vannacht overeind gehouden. De tent stok is gebroken en
de tentflap klapte steeds op hun gezichten. Voor de rest was er niet
zoveel boeiends te melden was de conclusie. Nou jongens we hopen
dat jullie tent het heeft volgehouden dit kamp.

X

C

Waterdichte of een lichte tent?

Buurman en Buurman

Arnoud en Renz (C12) zijn de klusjesmannen van het C-kamp.

Uiteraard is iedereen die op kamp is blij dat het vrijdagnacht

Er gaan bij deze jongen regelmatig dingen kapot, maar dit weten

droog is gebleven. Tessa en Diede (X02) zijn hier extra blij om,

zij keer op keer provisorisch op te lossen. Zo is de rits van Arnoud’s

want hun tent is niet helemaal waterdicht.

hiketas kapot, maar dit heeft hij opgelost door hem vast te maken

De dames hebben thuis ook wel een andere tent liggen, maar die

met tiewraps. Ook de rits van Arnoud’s jas is kapot, maar die is

is wat minder handig om mee te nemen. Het is blijkbaar belangrijker

weer vastgemaakt met duct-tape. Tot slot is de tent van de jongens

om een lichte rugzak te hebben dan een waterdichte tent, uiteraard

vannacht half weggewaaid, maar een paar nieuwe haringen hebben

een begrijpelijke keuze.

dit probleem opgelost.

!?

Dennis de terminator

Dennis is de afgelopen jaren bekend komen te staan als een lieve en stille jongen. Vanochtend hebben de mensen van de poolbode

hem van een hele andere kant gezien. Onder het motto: “als ik wakker ben moeten jullie dat ook zijn”, heeft hij ons met grof geweld uit bed
getrapt. Eerst begon het met simpel geschreeuw en mensen door elkaar schudden. Maar voor we überhaubt de tijd hadden gehad onze ogen
open te doen had hij al het kussen van Siemen afgepakt en is iedereen daarmee te lijf gegaan. Nu hadden we onze ogen open maar voor
we onze slaapzakken open konden ritsen begon hij ons te bedrijgen met een vlammenwerper, dit zorgde voor een onaangename geur in de
kamer. Daarna werd er een brandslang opgehaald maar wij hadden genoeg mee gemaakt voor deze ochtend dus wij sprongen snel ons bed uit
voor hij zijn drijgementen uit kon voeren. Dit alles zorgde voor het zeer onaangename feit dat wij tien minuten eerder uit ons bed kwamen ....
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- poolbode nummer 37 Echte hikers?

Als razende reporters bezoeken wij alle hikes en proberen we

!?

			

Appelscha

Groffe oude man

Er is een groffe oude man op een fiets gesignaleerd in Appelscha.

zoveel mogelijke hikers te interviewen. Het onderwerp dat bij vrijwel

Pas op, hij heeft een afkeer tegen auto’s. Posthouders en hikeleiding

iedere x-hiker ter sprake kwam: het oliaat. Bijna elk koppel heeft

zullen hier wellicht last van kunnen hebben. Om conflicten te

deze verkeerd gevolgd en is daardoor fout gelopen. Sommige koppels

voorkomen gelieve de auto niet op een fietspad zetten.

waren hierdoor zelfs twee uur later op hun kampterrein. We hebben
zelfs gehoord over groepjes die pas om half één op het kampterrein
waren.

!?

Alternative interpetatie van de opening

In het pittoreske en altijd mooie “niet Appelscha” werd vrijdag het Poolkamp geopend. Eerst kwam het C-team tevoorschijn, ze maakten

er een daverende show van. Onder luid applaus zongen zij hun Poolkamp song en zorgden er op die manier voor dat iedereen overal van op
de hoogte is. Daarna gaf de A-hike een heuse show. De hikeleiding kwam aan in een zwarte trein met daarop vlammen en bliksemschichten.
Zij kondigden over de intercom aan dat de A-hikers vooral niet hun treinkaartje en paspoort moeten vergeten, voor hun reis van Moskou
naar Bejing. De B-hike met als thema bootcamp ging gelijk aan de slag. Iedereen werd verzocht zich op te stellen om een drill van ander
half uur te doorstaan. Vervolgens werden de B-Hikers gelijk van het veld afgeleid om er zeker van te zijn dat elke minuut van het bootcamp
genaamd Poolkamp nuttig werd doorgebracht. Daarna was de X-hike aan de beurt. De hikeleiding van de X-hike sprong parachute uit een
helikopter, ze lande met z’n vijven tegelijk op de glijbaan. De hikers werd verteld dat aan het eind van het kamp dit en meer van hun wordt
verwacht. Vervolgens gingen ze staand op een skateboard van de glijbaan af, om vervolgens met een dubbele salto tot stilstand te komen.
De X-hikers zullen de rest van het kamp in de weer zijn met helikopters, motoren en waterscooters. Daarna begon de grond opeens enorm
te schudden (ongeveer 8 op de schaal van richter). De hikeleiding kwam uit de grond schieten in een enorme graafmachine, “de Mol”. De
C-hikers zullen uitzoeken wat de oorzaak is van alle aardbevingen in de regio, zowel boven- als ondergronds. Wij hebben zo onze vermoedens
dat de ondergrondse gangen van “de Mol” er niks mee te maken hebben. De D-hike heeft een stom thema, dus daar zal ik geen woorden aan
vuil maken. Gelukkig is er de E-hike om ze te redden. De hikeleiding van de D-hike is ontvoerd, maar hulp is onderweg! Op dat moment
kwamen Mario en Luigi in een hovercraft het veld op en gingen met hovercraft en al de glijbaan op. Ze hebben belooft om de D-hikers te
helpen en hun leiding te redden. Daarna moesten ze weer hun weg weten te vinden naar Mario land.
Dit verhaal zou wel eens niet helemaal op waarheid kunnen zijn gebaseerd, maar daarom niet minder leuk.

SUDOKU
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38e poolkamp

Confessions of a Scout

Nadat ik de vraag had gesteld of Anoniem* wel eens had vals
gespeeld kreeg ik het volgende antwoord: ‘Ik heb wel eens de
noodbrief voorzichtig geopend om hem te bekijken. Daarna heb ik
hem weer voorzichtig dichtgeplakt met hars van een boom, alsof
de brief nooit open was geweest’. Anoniem was niet van plan om
deze keer vals te gaan spelen want dit doet A. alleen op de NHW
(Noordelijke Hike Wedstrijden). Wel heeft A lijm mee genomen, ‘je
weet wel, voor het geval dat’.
*Vanwege beroepsgeheim mogen wij hem/haar niet bekend maken.

A

Winnend koppel A03

Door de storm zien onze razende reporters in de verte twee
meiden lopen. We besluiten naar ze toe te gaan om te kijken wie
dit zijn. Het blijkt om groepje A03 te gaan, bestaande uit Daphne
en Anissa van de Duco van Martena. Ze trotseren de regen

X

Blij met een dode mus

in hun regenpakken om alle posten te doen. Dat gaan tot nu toe

Na een aantal uren nutteloos te hebben rondgereden op zoek

voortvarend. Ze hebben bijvoorbeeld ballonnen geschoren en zijn als

naar deelnemers, kwamen wij aan post 5 van de X-Hike. Jullie

gekken over de trappersbaan gegaan. Ook hadden ze een post waar

zullen begrijpen dat wij na zolang rondgereden te hebben, honger

ze zoveel mogelijk rietjes aan elkaar moesten maken. Ze hebben het

hadden. En laat nou net deze post een etenspost zijn, wat een geluk

gepresteerd maar liefst 9 rietjes aan elkaar te zetten en ze konden

voor deze razende repporters. Op afstand leek het er op dat dit een

er nog door drinken ook. Ze waren nu wel een beetje moe van alle

post was die het goed voor elkaar had, een groot windscherm, grote

inspanningen van de dag en sliepen gisteren ook nog eens veel te

pannen, dikke branders en genoeg voedsel om Appelscha een week

laat, maar dat moet je er natuurlijk voor over hebben als wil winnen.

mee te voeden. Maar na bij deze post aangekomen te zijn, bleek dit
allemaal toch te goed om waar te zijn. Het windscherm was niet
juist opgehangen, hierdoor waren de posthouders niet in staat om
de branders aan te krijgen. Het gevolg hiervan is dat het eten niet
bereid kon worden. Het gevolg hiervan is dat wij, zonder ook maar
een hap gegeten te hebben, er weer vandoor gingen.

Bikkels

A

Luuk en Jan (A02) zien zichzelf als echte bikkels. Zoals iedere
deelnemer wel weet hebben wij op zaterdag middag last gehad van
een kleine hagelbui. Dit was het moment dat bijde heren één van de
grootste beslissingen in hun leven hebben genomen. Waar iedereen
bij het beginnen van de hagelbui gingen schuilen onder de bomen,
deden Luuk en Jan iets wat bijna niemand ooit heeft gedaan:
“ZIJ LIEPEN DOOR”. Als een hagelbui deze jongens al niet kan

E

Lang-harige hikers

Als razende reporters komen mensen ook wel is speciaal naar

tegenhouden, wat dan wel?

X

Eier-shampoo

ons toe met hun verhalen. Zo waren Pascal en Sieger posthouders

Tijdens onze wandeling over de Drentse heide komen wij een

van de E-hike nogal onder de indruk van een gebeurtenis eerder op

heleboel hikers tegen met rauwe ei in het haar. Nu hebben wij

de dag. De jongens zaten te relaxen in hun caravan en zagen wel hele

wel eens gehoord dat ei goed is voor je haar, maar dit bleek niet

vreemde hike-lopers aankomen, ze waren nogal langharig van aard

de reden te zijn. Bij post twee van de X-hike was het de bedoeling

en het waren een stel jonge dingen. Johan ging op onderzoek uit

om eieren naar beneden te gooien vanaf een uitkijktoren. Als je

en ontdekte dat het twee koeien waren die de auto van Sieger aan

koppelgenootje er in slaagde om het ei beneden op te vangen kon

zouden vallen. Door rare geluiden te maken en een oerkreet te uiten

je punten verdienen. Dit bleek moeilijker te zijn dan het klinkt en

gingen deze rare hike lopers weer verder.

daarom lopen de X-hikers nu rond met ei in het haar.
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Appelscha

Berglaarsen te koop!

Maikel en Max (E05) van waterscoutinggroep de Bevers

Worden uw broekspijpen ook wel eens vies tijdens het hiken?

kwamen als eerste bij post 6 aan in de stromende regen. Ze zijn

Kim en Tessa (X12) hebben de oplossing. Zij hebben een stuk

gezellig bij ons achter in de auto geklommen. De twee heren hebben

regenbroek dat met elastiek om hun onderbeen vastzit. Hierdoor

al heel wat meegemaakt. Zo hebben ze een speciale 20 persoons tent

veranderen hun bergschoenen in laarzen maar houden ze toch het

uit China laten importeren die ze samen met koppel E04 bestaande

comfort van de bergschoen.

uit Skelte en André delen. De tent ,maar liefst 10 kilo zwaar, bleek
prima te sjouwen te zijn. De tent hebben ze gisteren voor het eerst
opgezet en tegen alle verwachtingen in lukte het in één keer en in
slechts een kwartiertje. De jongens hebben het goed voor elkaar,
waar alle andere groepen ’s ochtends gelijk zijn vertrokken hebben
zij de tijd genomen om uitgebreid met soep te ontbijten. ‘s Avonds
zijn ze van plan om noedels klaar te maken. Verder hebben ze bij
post 4 lekker bij Wouter in de caravan gezeten, daar twee kilo
drop gegeten en chocolademelk gedronken. Daarna zijn ze verkeerd
gelopen maar door post 5 over te slaan en van Doldersum naar post
6 te liften wisten ze dat weer goed te maken. De twee hebben wel het
gevoel dat ze als waterscouts in het nadeel te zijn. Landscouts doen
wekelijks dit soort spellen, waterscouts worden als het ware in het
diepe gegooid.

B

Rondjes lopen

Tijdens een van onze rondwandelingen komen we koppel B06 en
B07 tegen. We knopen een gesprek met ze aan. De heren en dames
vertellen ons dat ze vandaag in een rondje hebben gelopen. Meestal
gaan we er in deze gevallen vanuit dat de hikers niet goed op de kaart
hebben gekeken, maar dat bleek hier niet het probleem te zijn. Ook
koppels B01 en B02 vertellen namelijk dat ze op dezelfde plek zijn
foutgelopen. Het blijkt dus dat de route verkeerd was uitgezet.

B

Verhalen uit het veld van de B-hike

Aan het eind van de middag komen we een grote groep B-hikers
tegen. Ze zijn allemaal op weg naar hun laatste post voor de dag en
we merken dat de energie er een beetje uit is. De groep is eerder
op de dag al verkeerd gelopen door een fout van de leiding en de
bootcamp maakt het natuurlijk nog extra zwaar. Tot overmaat van
ramp komen er dan ook nog een aantal razende reporters aan met
lastige vragen. We besluiten even gezellig met de groep mee te
lopen tot aan de laatste post. Daar leggen de posthouders uit dat de
kinderen onder een net door moeten tijgeren. En alsof dit nog niet
moeilijk genoeg is moeten de kinderen hun bagage ook onder het
net door meenemen. Gelukkig is het na de post nog maar een klein
stukje lopen voor ze op het kampterrein zijn…

!?

Wist je dat?

-koppel B01 en B02 al de hele dag achtervolgd worden door
een piloot in een opel?
- de B-hikers vrijdagavond levend stratego zonder vlag hebben
gespeeld?
- het eigenlijk gewoon tikkertje in het bos was?

A

Titel verdedigen

Ook dit jaar (en hopelijk veel van de komende jaren) zijn Luuk
en Jan (A02) weer mee op poolkamp. Waar zij vorig jaar nog mee
gingen om de A-hike te winnen, zijn zij dit jaar aanwezig om hun
titel te verdedigen. Maar ze doen waarschijnlijk ook aan de A-hike
en niet aan bijvoorbeeld de B-hike mee omdat ze nu nog in de warme
kampeerboerderij mogen slapen.
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Als razende reporters waren wij van plan om e-hikers te

Moppen en raadsels

38e poolkamp

Jantje: “Hee pap, ik heb een hele leuk raadsel.”

interviewen. Na een uitgebreid overleg hadden we besloten dat

Jantje’s vader: “Nou vertel.”

post e2-6 hier het meest geschikt voor is. Zo gezegd zo gedaan, we

Jantje: “De electriciteit is uitgevallen, je hebt vijf lichtgevende

stappen in de auto en rijden er zo even heen, dachten we…. Dit

deuren, een gele, groene, rode, blauwe, roze en een

bleek iets ingewikkelder te zijn dan we hadden gedacht. Zo deed de

paarse,welke neem je?”

navigatie het alleen als er verbinding was met het internet en bleek

Jantje’s vader: “Uhm de paarse.”

er op de kaart geen verschil te zijn tussen verharde en onverharde

Jantje: “Je komt bij 4 nieuwe deuren, een rode, groene, blauwe

wegen. We zijn over het fietspad door het bos gereden en hebben

en een gele, welke neem je?”

heel wat onmogelijk diepe modderplassen van dichtbij gezien,

Jantje’s vader: “De rode”

gelukkig hebben we de auto niet hoeven duwen. Uiteindelijk zijn we

Jantje: “Nu kom je bij 3 deuren, een rode, blauwe en een gele,

heelhuids, maar met een vieze auto op de post aangekomen. Daar

welke neem je?”

bleek dat er nog geen een koppel was langs gekomen ondanks dat

Jantje’s vader: “De rode maar weer.”

het eerste groepje 3 uur eerder bij de vorige post was vertrokken en

Jantje: “Goed nu kom je bij twee openstaande deuren, bij de

ze slechts 6km hoefden te lopen. Gelukkig kwam na even wachten

blauwe word je zonder veel pijn neergeschoten en bij

koppel e05 langs en hebben we toch nog wat van de verhalen over de

de gele ga je dood door zware electriciteitsschokken,

ehike kunnen los peuteren.

welke neem je?”
Jantje’s vader: “Doe mij de blauwe deur met de snelle dood.”

B

Voor de subkampleiding op het terein

Jantje: “Goh, ik had de gele deur genomen, want de 		
electriciteit was uitgevallen!”

Sven en Erik (B07) waren dit jaar heel laat met het opzetten

Tussen A en B ligt een smalle, bochtige weg van 10 km lang. Jan

van hun tent. Nu gebeurt dit wel vaker, maar het bijzondere is dat

vertrekt om 8 uur ‘s morgens met zijn motor uit A en rijdt met een

dit volgens de jongens kwam doordat ze te vroeg aanwezig waren

gemiddelde snelheid van 180 km per uur naar B. Luc vertrekt op het

op het kampterrein. Hierdoor was de kampleiding namelijk nog

zelfde uur met zijn auto uit B en rijdt met een gemiddelde snelheid

niet aanwezig om ze te vertellen dat ze hun tent mochten opzetten.

van 240 km per uur naar A. Waar zullen ze elkaar ontmoeten?
In het ziekenhuis

Vandaag zijn de jongens weer vol goede moed begonnen aan hun
hike, en ze zijn inmiddels onderweg naar hun laatste post. Vanavond
staat er macoroni met noedels op het menu. Over wie wat gaat eten

Laatst zat ik in een WC-hokje. Hoor ik opeens naast me: “Oh

ontstaat nog wat onduidelijkheid, maar dat zal vanavond vast wel

shit, hier is het toiletpapier op. Kunt u mij misschien wat geven?“ Ik

goed komen.

zeg: “Ja hoor, geen probleem.“ Dus ik blijf nog even zitten, wachtend

Nonogram

op een bedankje. Zegt die ander: “Tja, ongebruikt was misschien
handiger geweest.“
Waar kun je op zitten, je tanden mee poetsen en soep mee eten?
Een stoel, een tandenborstel en een lepel
Twee hondjes komen voor het eerst in de stad, en zien een
parkeermeter. “Ongelooflijk“, zegt de ene hond tegen de andere.
“Hier moet je betalen om te plassen!“
Een klein oud vrouwtje gaat naar de dokter en zegt: “Dokter,
ik heb een probleem met gasvorming. Het stoort me eigenlijk niet,
want mijn winden zijn altijd stil en ruiken niet. Eigenlijk heb ik sinds
ik hier ben al minstens 20 winden gelaten. U hebt er vast niks van
gemerkt, want ze ruiken niet en zijn altijd stil.“
De dokter: “Ik begrijp het, neem dit medicijn en kom volgende
week nog maar eens terug.“
De week erna komt het vrouwtje terug bij de dokter. “Dokter, ik
weet niet wat u mij gegeven heeft, maar mijn winden.... ze zijn nog
stedds, geluidloos, maar ze stinken verschrikkelijk!“
De dokter zegt: “Goed zo, nu uw neusholtes weer open zijn zullen
we eens kijken wat we aan uw gehoor kunnen doen.“
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38e poolkamp

Als razende reporters maken wij veel mee op een dag. Wij doen ook wel eens
andere klusjes zoals EHBO. Ja, wij zijn van alle markten thuis! Samen met Leon van
het C-team ging ik op pad naar de Ganzenpoel, hier was Anouska die bij het kruipnet
onderuit was gegaan en een pijntje had. Anouska is nog niet zo oud, namelijk 10 jaar.
De zus van haar, Famke, was er ook bij, samen hadden ze leuke verhalen voor mij.
Famke, die net op de middelbare school, zit moet nu elke dag 6 km fietsen naar school.
Erg wennen want hiervoor stond de basisschool in de achtertuin. Daarna vertelde ze
ook dat ze vaak tijdens het rennen haar enkel verzwikt, omdat ze anders te laat op
school kwam. Uit het niets kwamen we op het onderwerp auto’s en bleek dat de auto
waarin de dames waren opgegroeid, het na 13 jaar had begeven. Na een leuk gesprek
met de meiden, werden we gevraagd om naar Endri te gaan, die 1 km verderop met
zijn verzwikte enkel zat. Endri was op bladeren gaan staan, maar dit bleek een gat in de weg te zijn. Hij zit al in de tweede klas op
de middelbare school en bleek uit Noordbroek te komen. Na deze kinderen te hebben mee genomen naar de kampeerboerderij,
voor nader onderzoek. Anouska kreeg een mooi verbandje van ons en een heerlijke warme stampot van de keuken. Famke kon daar
gelukkig ook van mee genieten. Waarna de dames naar het subkamp werden gebracht. Natuurlijk waren ze hierdoor weer helemaal
opgewarmd. Helaas voor Endri moest hij met ons mee naar Assen. Het bleek dat Endri een stoere jongen was, want ondanks de
pijn die hij had hield hij het goed vol. Na een lange dag kon hij gelukkig met zijn vader mee naar huis. Erg jammer, want hij kan
het kamp nu niet afmaken. Waarschijnlijk, slaapt zijn eigen bed ook wel goed. Wat wij als razende reporters nog wel opmerkenlijk
vonden, was dat beide slachtoffers van de B-hike waren. Wij vragen ons dan ook af of de hikeleiding hier iets mee te maken heeft?

E hike op safari

E

Een groot deel van de E hikers is vandaag op safari geweest. Ze zijn de verkeerde
kant op gestuurd door een niet zo wijze en ook niet echt oude man. Zodoende belandden
zij op de Drentse savanne. Met gevaar voor eigen leven staken ze de savanne over om
toch weer op de goede plek uit te komen. Ze zijn allerlei exotische dieren tegengekomen
en een paar keer net aan de dood ontsnapt. Ze hebben met leeuwen en hyena’s
geworsteld, zijn gevlucht voor neushoorns en olifanten, stonden oog in oog met coyotes
en luipaarden en hebben geknuffeld met giraffen en zebra’s. Enigszins gehavend en
uitgeput door de zware weersomstandigheden, kwamen ze aan de overkant. Maar hier
aangekomen kwam de volgende tegenslag: “Ze stonden namelijk aan de rand van een
ravijn van honderden meters diep.” Ze moesten aan de overkant zijn, maar het ravijn
was met geen mogelijkheid over te steken. Dus moesten ze kilometer omlopen om zo,
over een wiebelige touwbrug, te kunnen oversteken. Uiteindelijk hebben ze veilig het
subkamp bereikt, waar ze konden bijkomen van deze slopende dag en konden genieten
van een overheerlijke zelf gemaakte maaltijd.

D

Eén woord ‘Wind!’

Troppel D03 die deze dag hun tocht te fiets hebben afgelegd, zaten voldaan aan hun pasta. Dit is een keer wat anders als te voet vonden
de jongens. Helaas was het geen fiets weer vandaag , dit door het soms extreme weer die deze dag aanwezig was. Vandaag hebben ze wel 6
posten gedaan en  minstens 60 kilometer gefietst (vaak tegen de wind in), dit alles heeft minstens 8 uur in beslag genomen. Ook hebben ze  
deze dag veel problemen gehad, een kleine opsomming: “Noodbrief kwijt”, “tentstokken vergeten”, “een trapper die ducttape nodig had om
te functioneren” en de hagel was ook niet fijn!
Het gekke van deze D-hike dit jaar is dat ze vrijdag en zondag samen met de E-hike op pad zijn. Dit is wel te voet en hebben dus een
gevarieerd kamp. Dit werd door de jongens als zeer prettig ervaren en het is dus misschien wel mooi om elk jaar een fiets/wandel-hike te
organiseren. Ze hebben besloten om de hike’s vrijdag en zondag samen te voegen omdat er helaas erg weinig opgaven waren voor de D-hike.
Ze zijn met 3 groepjes. Wel heeft dit een klein voordeel, namelijk het vergt weinig moeite om in de top 3 te komen.
De jongens kunnen hun dag samenvatten in één woord: “wind’
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De razende reporters waren op bezoek bij het subkamp van de

Jip en Janneke, oh nee, ik bedoel, Jip & Jet (A05) waren heel

D en E hike. Hier troffen we Lar en Boris (D01), die mee doen aan

erg verdwaald. Ze hebben wel meer van 4 km om gelopen. J&J

de D-hike. Op de vraag wat ze van de D-hike vonden, kregen we als

waren het spoor helemaal bijster, hun voeten deden zeer en veel

antwoord: ‘Het is geweldig!’ Fietsen was volgens de jongens beter

zin in het hiken hadden hadden ze niet meer. Jip had zelfs buikpijn.

dan lopen. Toch hebben ze ook geen hekel aan E-hikers. Ze hebben

Andere hike-collega’s die ze onderweg tegen kwamen zagen het ook

namelijk de tent van Maaike en Rosemarie, E02, meegenomen

niet meer zitten. Ze wilden allemaal geen stap meer vooruit, maar

op de fiets en deze voor hun opgezet. Maar toen ze de tent gingen

het moest toch van de leiding. Toen ze eindelijk bij een post aan

opzetten regende het, daardoor zijn ze heel lang bezig geweest met

kwamen waar ze rietjes aan elkaar moesten maken kregen ze er

opzetten. Ze hebben de tent-in-een-tent tactiek toegepast, maar

weer lol in. Het duo heeft wel 11 rietjes aan elkaar gemaakt! Ze zijn

dit was niet erg succesvol. Aangezien hun tent nat was geworden

door dit geweldige resultaat recordhouders geworden! De zin kwam

van binnen en die van de meiden niet. Maar deze actie heeft wel

gelukkig weer terug en zelfs Jip zijn buikpijn ging weer over. Het was

wat moois opgeleverd. Boris heeft Maaike namelijk een aanzoek

toch wel gezellig.

gedaan, maar Maaike moet hier nog wel even overnadenken. Boris
heeft wel alvast vooruit gedacht en is al op zoek gegaan naar een
mooi vrijstaand koophuis met twee kinderkamers, een roze en een
blauwe. Maaike wist van dit hele gebeuren echter nog niks af. Wij
van de redactie wensen deze twee tortelduifjes een mooie toekomst
toe.

A

Avondspel van de A-Hike

Wij, de razende reporters, zijn zaterdagavond met de A-hikers mee geweest naar het douane spel. De hikers kregen van een handelaar een
bronzen staaf, die ze bij een andere handelaar weer moesten omruilen voor een zilveren klompje. Bij weer een andere handelaar konden zij
dit ruilen voor twee gouden munten en weer een handelaar verder kregen ze diamanten. Die diamanten moesten weer bij de eerste handelaar
worden ingeleverd en dan begon het weer opnieuw. Het koppel dat de meeste diamanten naar de eerste handelaar heeft gesmokkeld wint
het spel. Om het echter wat moeilijker te maken, vond dit alles plaats in een pikdonker bos en mochten er geen lampen mee. Als de hikers
door de douane werden onderschept, moesten ze hun smokkelwaar inleveren en moesten ze weer opnieuw beginnen. Natuurlijk was het
allemaal spanning en sensatie. Zo is Esther in het donker gestruikeld en kon zij niet verder mee doen. Tussendoor hebben we nog gepeild
wat de leukst post van de dag was geweest. Post drie was een trappersbaan en viel erg in de smaak. Ook post vier, waar zoveel mogelijk
rietjes aan elkaar vast gemaakt moesten worden om vervolgens hierdoor te drinken, viel in de smaak. De hikers waren niet erg spraakzaam,
maar we wisten toch nog enkele verhalen uit ze te peuteren. Zo is Johan van de leiding een beetje raar. Hij vind het bijvoorbeeld leuk om
het okselhaar van zijn oma te vlechten. Ook hebben we hele verhalen over Henk, aka henkie 96, gehoord. Zo is hij op zijn verjaardag met
zijn hoofd eerst, voorover in de sloot gevallen! Henkie 96 snurk ook heel hard en hij slaapt nog met zijn teddybeer. Ook vermoeden wij dat
hij iets met Inge heeft. Leiding Age heeft zaterdagochtend een kussengevecht gestart in de jongens slaapzaal. Daarbij is een enorm fort
gebouwd en zijn er drie doden gevallen. Op dat moment was ons kladblok vol en hebben we besloten om de A-hikers te verlaten voor het
einde van het spel. Dit ging echter ook niet zonder slag of stoot. Het was erg donker en we hadden deze keer niet een hele kudde hikers die
we konden volgen. Gelukkig hebben we ons een weg weten te banen door het bos, ondanks dat we de bomen en bosjes niet konden zien. Door
ons onovertroffen richtingsgevoel wisten we in één keer de goede weg te vinden. Daarna moesten we nog een eind terug over een open veld
en vindt dan maar eens de goede weg. We besloten uiteindelijk het prikkeldraad maar te volgen, tot we opeens in Overijsel bij iemand in de
voortuin stonden. Toen moesten we weer vele meters terug lopen. Ergens zat er een gat in het prikkeldraad wat we moesten vinden. Dit was
best wel lastig, want in het donker konden we niet eens onze voeten zien, laat straan het gat in het prikkeldraad. Er zat niks anders op dan op
de tast onze weg terug te vinden. Ik kan u mede delen het is gelukt. Na heel wat angstige momenten, vele gelopen kilometers en afgesleten
handen hebben we de weg terug kunnen vinden.
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Wist je dat?

38e poolkamp

- dat Arnoud niet naar de subkamp van de E-hike durft te
rijden.
- de 850 van Bas de Haan getuned is met vliegtuig 		
aluminium racestrepen.
- Boris van de St. Vitus (D01) kan praten als brugman
- chemisch geprepareerde pannekoeken goed te eten zijn met
veel slagroom en fruit
- groepje E03 Stamppot heeft meegekregen van moeder om
warm te maken
- Google het leven heeft gered van D02
- Wij onze eigen Lenie het Hart hebben dit poolkamp?
- Meer dan 1000 frikandellen en hamburgers genuttigd
worden tijdens dit kamp?
- Skelte en André terwijl ze aan elkaar vast geductapet
waren over een trappersbaan zjin geweest?

Hoeveel calorieën verbrand je door met je hoofd tegen de muur

- Haye zijn vriendin stemmen hoorde, daarom is het nu ook

te slaan?
A) 100 calorieën		

C) 200 calorieën

uit, de stemmen in haar hoofd hebben haar er toe gezet het

B) 150 calorieën		

D) 250 calorieën

uit te maken.

Hoeveel Amerikanen overlijden er per jaar door het verkeerd
gebruiken van hun föhn?
A) 9				

C) 32

B) 17 			

D) 45			

Hoe lang duurde oorlog tussen Zanzibar en Engeland in 1896?
A) 13 minuten		

C) 62 minuten

B) 38 minuten		

D) 86 minuten

Hoeveel keer per minuut fladdert een vliegende hommel?
A) 3.000 keer		

C) 9.000 keer

B) 6.500 keer		

D) 12.000 keer

E

Hoogtepunt en dieptepunten

Het hoogtepunt van koppel E06 was het chocolademelk
Hoeveel keer past de aarde in de zon?

drinken. De plaats waar dit heerlijk warme drankje genuttigd werd,

A) 333.333 keer		

C) 1.000.000 keer

was midden op het fietspad. Dit was mogelijk   omdat er slechts

B) 666.666 keer		

D) 1.500.000 keer

een geringe verkeersafwikkeling plaats vond. Zowel te fiets, te
paard, te voet of met de scootmobiel. Zelfs opa Harms was niet te
vinden op dit fietspad. Hij rijdt normaliter net een iets harder dan

Welke naam staat tegenwoordig op stembiljet van de 		

stapvoetsgewijs. Die heeft reeds al vele ongelukken veroorzaakt.
Onder andere heeft hij boer Kiestra van de sokken gereden. Kiestra

Noord-Koreaanse parlementsverkiezingen
A) Kim Il-Sung		

C) Kim Jong-Il

lijdt nog steeds onder dit incident. Maar gelukkig heeft zo’n voorval

B) Kim Jong-Un		

D) Kris Kraslot

dit weekend niet plaats gevonden.
Elk hoogtepunt heeft ook zijn dieptepunt. E6 kwam pas om 2

als arcadespel?

20

A) 3 juni 1979		

C) 10 april 1981

B) 22 mei 1980		

D) 4 augustus 1982

b-b-b-d-c-b-b

uur ’s nachts aan op hun kampeerplek. Daarbij was hun tent net een
Op welke dag wert het spel pacman voor het eerst uitgebracht

vlieger, hij waaide continu omhoog tijdens het opzetten. De andere
hikers hadden alleen maar aandacht voor hun frikandellen en lieten
de arme meiden maar vechten met hun tent. De volgende dag waren
ze alweer gestrand. Gelukkig waren super Skelte en super André in
de buurt en hebben zij de machteloze meiden gered.
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Toen onze razende reporter net terug was van ehbo on
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Hulp voor de posthouders

tour deel 1 kon ze weer door naar de A-hike. Esther van Mensinghe

Als razende reporters kwamen wij aan bij Post 2 van de B-hike,

Roden had haar enkel verzwikt bij het avondspel en dit was toch wat

de kinderen van de B-hike waren hier druk bezig met het oplossen

pijnlijk. Esther kreeg van de ehbo-ers een verbandje voor haar enkel

van een sudoku. Tijdens het oplossen bleek de sudoku toch wat lastig

en kon weer verder huppelen. Ondertussen wilden we natuurlijk

dus wij als razende reporters deden een poging om de oplossing te

wel wat dingen weten van de afgelopen dag. Ze waren vandaag

vinden. De posthouders waren hier blij mee aangezien ze blijkbaar

helemaal naar Mongolië gelopen, het groepje van Esther had wel een

zelf de oplossing niet konden vinden. Toen wij de oplossing hadden

behoorlijke omweg genomen. Toen we de vraag stelde hoeveel km

gevonden konden de eerste kinderen eindelijk op pad.

was het antwoord: ‘erg veel’. Na ons gesprek was het helaas bedtijd
voor Esther en brachten we haar richting de slaapzaal om haar bedje
even te verplaatsen. Hier raakte we aan de praat met de dames op de
slaapzaal. Elke dame had een knuffel mee, eentje kon zelfs muziek
maken door aan zijn been te trekken. Tijdens ons gesprek was één
meisje wat afwezig, deze was namelijk met een spel bezig waarbij
het allemaal om concentratie ging. Het bleek dat dit spel de hele
slaapzaal al rond was geweest en toch wel moeilijk was. De dames
vonden het erg gezellig met elkaar op de slaapzaal en dit was ook
zeker te merken. Na een gesprekje was het toch tijd om de dames te
verlaten en hun te laten slapen. Nou ja slapen, ik denk dat het eerder
nog wat gekletst werd.

Winnaars van de muziek quiz

U

Beste deelnemers, medewerkers en andere aanwezigen.
Zaterdagavond wordt er, net als vorig jaar, een quiz georganiseerd voor alle medewerkers. Wij van de PMG, zo realistisch als wij zijn,
gingen er vanuit ook dit jaar weer te winnen.
Via deze weg willen wij dan ook alle deelnemers van de quiz bedanken. Niet omdat ze het ons moeilijk hebben gemaakt, maar omdat
ze ons teams hebben gegeven om te vernederen. Waar wij vorig jaar, toen wij de pubquiz wonnen, wat weinig concurrentie hadden, hoopten
wij dit jaar toch op wat meer tegenwicht. Helaas werden wij ook dit jaar teleurgesteld. Als wij zouden zeggen dat we het moeilijk hebben
gehad, dan zou dit een grote leugen zijn. Daarom zullen we dit ook niet zeggen.
Veel dan de verliezers hebben wij horen zeggen: “meedoen is belangrijker dan winnen”. Dankzij deze uitsprak, hebben wij kunnen
concluderen dat deze mensen nog nooit iets gewonnen hebben in hun leven.
Ondanks alles hopen wij dat iedereen volgend jaar toch weer meedoet. Misschien maakt dan ook een andere groep kans op de eerste
plek. Echter is dit een, tenzij wij van de PMG volgend jaar niet mee doen, onmogelijke opgave.
Tot volgend jaar,
De PoolbodeMediaGroep

Zondag 21 December
U

Autopech

Niet alleen de hikers beleven grote avonturen, maar ook de posthouders. Zo zijn de dames van de Mensinghe Roden door het oog van de
naald gekropen. De auto van Tessa is bijna over de kop gevlogen! Ellen reed namelijk veel te hard over een drempel. De auto vloog door
de lucht en strandde 50 meter verderop. Geschokt stapten ze uit om te kijken of iedereen ongedeerd was, dit laatste was het geval. Wegens
geringe technische autokennis, besloten de meiden om hulp in te schakelen. Gelukkig hadden ze een mobiel bij zich en konden ze bellen voor
hulp. Na 20 telefoontjes zakte de moed in de schoenen. Bijna niemand was bereid om hun te helpen! Alleen Wouter was zo vriendelijk om
hun te helpen. Helaas hielp dit Tessa niet, want haar 20 jarige auto was te modern. Wouter had geen kennis van ‘moderne motoren’ zei hij.
Het begon ineens enorm te hagelen, daarom gingen ze weer in de auto zitten. Gelukkig hadden de meiden genoeg proviand mee genomen. Ze
hadden dit comfortfood wel nodig, want het is echt niet leuk als niemand je kan helpen. Uiteindelijk is de ANWB langs geweest en heeft de
ANWB-man de auto weer gemaakt. Het bleek dat de bots-schakelaar aan was gegaan (zorgt ervoor dat de motor uit gaat als de auto op de kop
ligt). De volgende keer als ze autopech hebben, weet Tessa wat ze moet doen: ‘Gewoon het knopje onder een klepje bij haar stoel in drukken’.
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Lenie en haar grote roze vriend
Iedereen loopt wel eens fout

U

Wij kwamen koppel C15 tegen bij post C3.2. Hier moesten

Het is vrijdagavond en na een stressvolle dag is Lenie er nu

Linda en Sanne een trappersbaan doen die over de sloot ging. Dit

helemaal klaar voor. Alles staat op zijn plaats en de kachel staat op

ging gelukkig goed, alhoewel Sanne wel 1 keer haar voet in het water

7, Lenie kan beginnen. Haar roze vriend staat klaar, helaas is dit het

kreeg. De damens denken dat zij wel een redelijke kans maken om in

moment dat Lenie er achter komt dat de batterijen leeg zijn. Na een

de top 3 te komen, want ze hebben de noodbrief niet gebruikt. Ook

kwartier te hebben gezocht naar nieuwe AA batterijen, kan het feest

gingen de posten wel goed. Wel zijn ze heel even verdwaald geweest,

dan eindelijk beginnen. Na het jaren zelf te hebben gedaan was Lenie

maar dat was iedereen van de C-hike. Sanne vond het erg koud

op zoek naar iets wat haar het meeste werk uit handen zou nemen.

vandaag, terwijl Linda het juist warm had. Ook vertelden ze nog dat

Ze heeft alle winkels af moeten zoeken om hem te vinden, maar toen

een heleboel C-hikers natte tenten hebben. Gelukkig was de tent van

ze hem op die plank zag staan was ze op slag verliefd.

C15 wel droog. De laatste loodjes wegen het zwaarst zeggen ze wel

Dit jaar hoeft Lenie niet zelf het kleingeld te tellen, hiervoor
heeft ze Lonnie, het zelftellende spaarvarken.

eens, maar dat leek niet van toepassing op deze dames.

Zoek de 7 verschillen

U

Nieuws uit de keuken

Het organiseren van een kamp vergt veel voorbereiding. Niet alleen van het C-team en de hikeleiding, maar ook de kookploeg moet veel
voorbereiden. Tijdens het kamp moet de keuken namelijk koken voor alle medewerkers en ervoor zorgen dat er voldoende brood en beleg is.
Dit jaar zijn er honderd broden gekocht en meer dan vijftig potten/pakken beleg.
Zaterdag heeft de kookploeg een heerlijke stamppot gekookt voor alle medewerkers. Hiervoor hebben zij gebruik gemaakt van twintig
kroppen andijvie, 350 winterpenen en meer dan 1000 aardappelen. Voor de smaak was er natuurlijk ook jus, dit jaar was dat 32 liter.
Al deze penen en aardappelen moesten natuurlijk ook geschilt worden en daar had de kookploeg een ware dagtaak aan. Al dat schillen is
natuurlijk niet het fijnste werk, daarom zoekt de kookploeg altijd naar ideën om het werk eenvoudiger te maken. De kookploeg heeft dit jaar
geëxperimenteerd met automatisch schillen (accuboormachine) en borstelen (afwasborstel) van de aardappelen. Dit was leuk om te doen,
maar gaf uiteindelijk dusdanig veel rotzooi dat het geen tijd bespaarde, aldus de kookplooeg.
Voor de zondag heeft de kookploeg de uiterst belangrijke taak om iedereen te voorzien van een warme snack aan het eind van de middag.
Dit jaar bereiden zij bijna 300 broodjes hamburger. Een broodje hamburger is natuurlijk geen broodje hamburger zonder uitjes, dus de
kookploeg is de hele dag al in de weer om uien te pellen en snijden.
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Weer een foute route

Bij post 1 van de E-hike komen we Jessica en Arjan (E08)

De E-hikers zijn de oudste hikers van het poolkamp en hun route

tegen die met elkaar lopen te kibbelen. Jessica gaat duidelijk voor

is daarom ook altijd de moeilijkste en langste. Om zich op de route

de punten en wil zich bij de post netjes afmelden met een leuk liedje,

te kunnen voorbereiden kregen de hikers zaterdagavond al de route

maar Arjan is daar een beetje klaar mee. Eigenlijk is Arjan wel klaar

voor zondag. Een onderdeel van de route is om een kaart in elkaar te

met meer dingen. Gister had Arjan namelijk een blaar, maar de

puzzelen. We hoorden van een koppel dat ze wel twee uur bezig zijn

subkampleiding weigerde die voor hem door te prikken. Uiteindelijk

geweest om de puzzel op te lossen, toen ze erachter kwamen dat er

heeft Arjan de blaar dus zelf door moeten prikken. Dit vond hij best

een fout in zat. In het kader van “herinnert u zich deze nog?” willen

een beetje eng, maar hij heeft een veiligheidsspeld gebruikt dus het

wij even verwijzen naar de poolbode van vorig jaar. Daar stond

was in ieder geval veilig.

ook al in dat er een fout in de route voor de E-hike zat. Wij van de
poolbode hopen natuurlijk dat dit geen gewoonte gaat worden.

C

Het materiaal en zijn verhaal

X

Fabels

Als razende reporters reden wij rond en kwamen de koppels X10

Bij post 3 van de C-hike hebben ze een baan waarlangs

en X11 tegen. Silvaantje, die samen loopt met Kim, denkt dat ze beter

voorwerpen liggen, hangen en staan. De posthouders wilden graag

zijn dan X10. De vorige post bewees echter het tegendeel. De groepjes

dat de kinderen de voorwerpen beschreven met een mooi verhaal.

moesten bij deze post satéprikkers in een balloon steken zonder hem

Wij zagen hierin een potentiele oefening voor toekomstige razende

te laten knappen. X11 kreeg het voor elkaar wel 57 satéprikkers in de

reporters. Wij vinden het goed kunnen schrijven een belangrijke

ballon te steken, X10 bleef steken op 51 satéprikkers. De winst ging

competentie, hierbij moet je gebruik kunnen maken van wat je ziet

dus toch naar koppel X10. Volgens Kim van X11 waren dit allemaal

en hoort. De C-hikers die hier goed in zijn kunnen zich vanaf 18 jaar

fabels, het kamp bestaat volgens haar dan ook uit alleen maar fabels.

melden bij de PMG om mogelijk te beginnen aan hun stageperiode.

X11 heeft als slogan: ‘MIJ gaan winnen’. Hierbij staat MIJ voor
Merel, Ilse en Joni. Volgens Kim was dit ook een fabel.
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Horoscoop
Ram: 21 maart – 20 april

Weegschaal: 23 september – 22 oktober

Je zult met grote getalen op pad gaan en de kou zal bij je

De Jupitermaan schijnt helder vannacht. Hierdoor zie jij alles

broekspijpen naar binnen waaien. Maar het gaat je niet in de koude

in een nieuw licht. De persoon die jij altijd al hebt leuk gevonden is

kleren zitten, want gemotiveerd ben je wel. Even een dipje? Het

wellicht nu nog niet beschikbaar, maar geduld is een schone zaak.

maakt niet uit, je gaat uiteindelijk voor het hoogst haalbare. Als je

Echte liefde overwint alles.

een tegenslag hebt, denk dan hier aan: ‘niet geschoten is altijd mis.’
Schorpioen: 23 oktober – 21 november
Stier: 21 april – 21 mei

Je bent zo wispelturig als de wind en daar zijn mensen in jouw

De hemel zal helder wezen als het niet bewolkt is en daarom zul

directe omgeving de dupe van. Leer de dingen te nemen zoals ze zijn

jij veel geluk beleven de komende weken. De sterren zijn je gunstig

en gooi niet continu het roer om. Stel niet te hoge eisen aan jezelf,

gestemd, maar kijk uit: ‘als het voor de wind gaat, is er nog altijd een

dat maakt het leven een stuk aangenamer voor jou en je vrienden.

kans op gijpen. ‘
Boogschutter: 22 november – 20 december
Tweelingen: 22 mei – 20 juni

Je staat op een tweesprong in je leven en je weet niet goed wat

Jupiter en Mars staan op dezelfde lijn en daar pluk jij de vruchten

je wilt. Ga je nu links of rechts? Een ding is wel zeker, terug kan niet

van. Je gaat ergens in de komende week wat leuks doen waar je heel

meer. Welke kant je ook kiest, er komt altijd wel weer een splitsing.

enthousiast over bent. Zet je hier 100% voor in dan kan het alleen

Weeg er niet te zwaar aan en volg je hart.

nog maar beter worden!
Steenbok: 21 december – 19 januari
Kreeft: 21 juni – 22 juli

Het zit je ook allemaal niet mee dit weekend. De wet van

In de sterren staat geschreven dat je een financiële meevaller gaat

Murphy is zeker van toepassing op jou. Soms zit het mee en soms

hebben. Hecht er echter niet te veel waarde aan want geld maakt niet

zit het tegen. Ook al is het niet altijd makkelijk, probeer over al de

gelukkig. Tip voor de komende weken, denk ook aan je mede mens.

positieve energie uit te halen. Op deze manier omzeil je de volgende
moeilijkheden.

Leeuw: 23 juni – 22 augustus
Hoe krachtig jou sterrenbeeld ook lijkt, niets is zeker. Je zult
een hobbelige weg tegemoet gaan met vele obstakels. Maar jij als
machtige held weet je er wel doorheen te slaan.

Waterman: 20 januari – 18 februari
Je ziet het leven door een roze bril, dit is niet onopgemerkt
gebleven. Je vrienden merken dat je anders bent dan anders, in de
positieve zin van het woord. Je laat je door niets uit het veld slaan.

Maagd: 23 augustus – 22 september

Maar blijf met je beide voeten op de grond staan, anders val je.

Alles gaat van zijn leien dakje. De trein des levens rijdt op een
hoog tempo jou leven door. Pas op dat je niet te snel gaat, want een

Vissen: 19 februari – 20 maart

ongeluk zit in een klein hoekje.

Met de zon en de nieuwe maan in de sociale zone, draait alles
om nieuwe vrienden maken. Dit kamp heb je jezelf opengesteld aan
andere mensen en dat werpt zijn vruchten af. Hierdoor is je weekend
niet alleen gezelliger geworden maar ook makkelijker. Vrienden heb
je nodig om te overleven, vooral in deze koude tijden.

Wist je dat?
- de posthouders van de X-hike niets te maken willen hebben
met de kinderen van de C-hike?
- je ruimte kan besparen in je tas als je, je pannenkoekmix 		
gelijk mengt!
- de jongens van E03 zaterdagnacht hele rare geluiden 		

- C04 op post 2 van de zondag de volle 20 punten hebben
gehaald, boem!!
- De nichtjes van mario lopen ook mee in roze tuinbroeken E02
- De vrouwen van de E-hike zijn een stuk beter en fanatieker
dan de mannen, die zijn lui, laks en hebben geen ballen

maakten in hun tent?
- zij dit graag aan uw fantasie willen overlaten wat voor 		
geluiden dat waren?
- koppel E05 met de tas van E01 over de trappersbaan zijn
gegaan omdat ze hun eigen tas te zwaar vonden?
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Post 3-2

Jim en Joep van X03 kwamen aan bij de post, ze meldden

Post twee van zondag voor zowel de E- als de D-hike was een

zich netjes aan bij de krant. Hier waren de posthouders het alleen

trappersbaan. De posthouders hadden bij de post een mooi kamp

niet mee eens. Joep had een mooie tas met dynamiet staven erop,

opgeslagen, helemaal compleet met bank en warme versnaperingen.

het bleek dat het puur en alleen gebruikt werd als themakleding.

Helaas bleken deze posthouders niet te kunnen kaartlezen want

De jongens vertelden dat het kamp erg leuk was, maar wel zeer

ze zaten helemaal op de verkeerde plaats. Ze hadden helemaal de

vermoeiend. Dit komt vooral door de lange dagen, het weinig

verkeerde trappersbaan. Ondertussen waren de razende reporters al

slapen en het vaak fout lopen. Het leukste verhaal dat de jongens

allemaal rondjes door het bos wezen rijden om ze te vinden. Na met

voor ons hadden, was dat Jim zijn tas was vergeten en Nico van de

de subkamp leiding te hebben gebeld was alles geregeld en gingen

Drostengroep deze voor hem had meegenomen. Echter kwam deze

de posthouders op weg naar de goede post. Uiteindelijk heeft koppel

tas wel vier uur later aan dan beloofd. Uiteindelijk begonnen de

D01 bestaande uit Lars en Boris een uur staan wachten, koppels

jongens met de post en was het maar goed dat Jim zijn tas nu niet

E04 en E05 hebben een half uur staan wachten. Na de trappersbaan

vergeten was. Uit deze tas haalde Jim namelijk de aansteker die ze

te hebben voltooid konden de koppels gelukkig weer verder. Na

nodig hadden voor deze post.

uitgebreid onderzoek is gebleken dat alles de schuld van Bouzer is.

Gezocht: telefoon!

Vindersloon: het nummer!

U

Poolkamp voedsel

Deze razende reporter heeft aan verschillende hikers gevraagd
wat hun favoriete kampvoedsel is. De resultaten waren behoorlijk

Chocola: 2

schokkend. Waarom? Kijk maar:

Patat: 1

Pannekoeken: 11

Ei met spek: 1

Pasta: 6

Hutspot: 1

Broodje hamburger: 3

Mensenvlees: 1???

Bakvlees: 3
Snoep: 3

Zoals jullie kunnen zien heeft een persoon (wiens naam we

Pizza:2

niet kunnen vertellen) diepgaande interesses in zijn mede-mens.

Boerenkool: 2

Gelukkig werd deze razende reporter gerust gesteld en verteld dat

Knackworst: 2

het een grapje was. Of toch?
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Nawoord van het C-team

U

Zo, dat was hem dan alweer, het 38e Poolkamp is voorbij. Het kamp is bijzonder soepel verlopen. Als C-team hebben we nog nooit zo
weinig telefoontjes gehad over probleempjes die opgelost moesten worden. Geen ontevreden boswachters of weggeregende subkampen, en
ook geen langdurig verdwaalde hikers.
Er waren een paar vroegtijdige kampverlaters, voor één B-hiker zelfs via de dokterspost in Assen (zie pagina 18&19) en zaterdag moesten
de B-hike en de X-hike onverwacht een groepstent delen op het subkamp, maar dit zijn allemaal geen dingen die voor onrust in de organisatie
zorgen.
De grootste verandering ten opzichte van vorig jaar was de samenstelling van de keukenploeg, waar een aantal oudgedienden zijn
afgezwaaid, en een grotendeels nieuw team verantwoordelijk was voor koffie, brood en avondeten. Deze vernieuwde ploeg verdient een
compliment voor de manier waarop ze dit hebben opgepakt, het liep allemaal gesmeerd. Op moment van schrijven moet de klassieke
zondagmiddagsnack nog komen, maar als je dit leest zit je waarschijnlijk de laatste restjes voldaan tussen je kiezen vandaan te peuteren.
Dat het Poolkamp steeds soepeler loopt, komt mede doordat de verschillende diensten goed op elkaar ingespeeld zijn. De meeste mogelijke
probleempjes zijn allang opgelost voordat ze het C-team bereiken. We zijn zeer blij met de PMG (PoolbodeMediaGroep), de opbouwploeg,
de bar en het kachelteam. Bij de hikers komen vooral de hikeleiding, subkampleiding en posthouders in beeld, maar zonder steun van de
diensten kunnen deze niet zo goed functioneren als ze nou doen.
We hadden een groot aantal deelnemers dit jaar, waardoor het een gezellig en dynamisch kamp is geworden. Vertel op je groep dan ook
vooral aan iedereen die niet mee geweest is wat ze gemist hebben. Volgens ons is het Poolkamp een uniek kamp, dat je als scout in NoordNederland (en verder?) eigenlijk niet mag missen.
We wensen iedereen een goede nachtrust en fijne feestdagen en we zien jullie volgend jaar!
Het C-team.

U

Nawoord van de PoolbodeMediaGroep

Wij van de PMG beseffen dat iedereen nog graag een mooi nawoord van ons zou willen lezen. En wij zijn ook niet de beroerdste: “u vraagt,
wij schrijven!”
Ook dit jaar zijn wij weer op volle sterkte aanwezig. Wel konden sommige leden van PMG niet aanwezig zijn, maar gelukkig hadden
deze mensen toch al weinig tot geen inbreng.
Op zo’n kamp als Poolkamp hebben de meeste medewerkers een zeer gemakkelijk weekend, 2 á 3 uur op een post staan en weer
het bed in. Bij de PMG is dit verre van waar, wij maken dagen van minimaal 18 uur. Om 9 uur uit bed om tot midden in de nacht door te
werken. Tijdens deze uren zijn wij allemaal (nou ja, bijna allemaal) hard aan het werk. Sommige van onze medewerkers vinden het schijnbaar
belangrijker de hele dag op de bank te liggen slapen, in plaats van productief aan het werk te gaan. Maar wij laten onze pret niet drukken
door deze persoon, er zitten altijd wel rotte appels binnen een groep.
Na iedere dag hard en met veel plezier aan deze hoogstaande krant gewerkt te hebben, zit het er voor dit jaar weer op. Het Poolkamp
is voorbij en jullie hebben kunnen genieten van een krant vol met grappige, droevige en soms emotionele verhalen.
Wij hopen dat jullie er ook dit jaar weer van hebben genoten en hopen tot volgend jaar,
De PoolbodeMediaGroep
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