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Een woord vooraf
Van het C-team

U

39e 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,

Toen ik zelf een goede twintig jaar geleden voor het eerst op Poolkamp ging, als A-hiker,

posthouders,

subkampleiding,

kookstaf,

hike-leiding,
opbouwers,

vond ik dat natuurlijk rete-spannend, al had ik er vooral ook gewoon heel veel zin in.

algehele coördinatoren, barmannen en –

Inmiddels ben ik een door de wol geverfde Poolkamper, maar een beetje spannend blijft het

vrouwen en alle andere mensen die op de

natuurlijk altijd. Het grote moment waar ik persoonlijk altijd tegenop zie, is dat ik tegen

een of andere manier bij het Poolkamp

iemand van de krant aanloop, die vraagt of ik het voorwoord al geschreven heb.

betrokken zijn te informeren over de

Een nieuwe locatie dit jaar: De Hooge Haer in Lhee. De laatste keer dat we een
nieuwe locatie hadden was in 2012, kampeerboerderij De Hullen in Roden. Net als daar

belangrijkste gebeurtenissen tijdens het
kamp.

moeten de posthouders op deze locatie in tenten slapen, net als de meeste deelnemers
trouwens. Gelukkig is het zacht en, minstens zo belangrijk, is het veld op de hoog gelegen
kampeerboerderij goed ontwaterd. Zoals bij het brengen van de deelnemers al duidelijk
werd, is de beschikbare parkeerruimte wat beperkt, maar daar zijn we gelukkig uitgekomen.
Zo warm als dit kamp hebben we het in geen jaren gehad. Volgens sommige mensen is het
zelfs warmer dan op NHW! Wij zijn benieuwd of dit ook terug te zien is in de prestaties van
de deelnemers. Vaak leidt mooi weer ertoe dat mensen juist langzamer gaan lopen en langer
pauzeren. Wij vinden het allemaal prima, zo lang iedereen maar op tijd bij de subkampen
aankomt, en nog belangrijker, zondagavond weer lekker thuis op de bank zit.
Wandel ze!

PMG Redactie
Siemen Boelkens
Meester Plemp-Baas
Marc Jan Bonder
Meester Fix-Baas
Steven Bonder
Hearten jager
Rogier Falkena
The end is near!
Anouk Huizeling
Zijn er ook tostis
Suzanne Keuter
Oma Proper
Ramon Mengerink
Binnen kamperen
Gloria Rodenhuis
Psst, hey! Psst, hey!
Chris Ronde
Tsaar Kraslot
Hester Westra
Een ongeluk zit in een klein tasje
Dennis Woering
Ok, Dennis
Jorn Groen
Focus rijder

Oplage

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

Scouting Emmen

X-hike

Marit Drost

Hikeleiding

Lennard de Vries

Kevin Blok

Balou Rotteveel

Geert Schoemakers

Niels Ruiter

Scouting Emmen

Jeroen Zijlstra
Drostengroep Coevorden

Elisa Water
Trappers Hoogezand
A01 Jasper Koelman
Kevin Visser

Ferdi Seljee

Jeroen Lamberts

Jeroen Buining

Martinistam Groningen

Jonna Boog
Trappers Hoogezand

Esdoorn Leeuwarden

Rick van Voorthuizen
Daan Maring

A02 Brenda Dijkstra

X01 Niek van Voorthuizen
Trappers Hoogezand

Ilse Kloosterman
X02 Charlotte Prak

Caron Tiezema

Jurgen Bruins

Scouting Emmen

Tessa Strijker

Louise Klinkenberg

Mensinghe Roden

Zwervers Assen

A03 Frederick Boersma
Nigel Kok
Drostengroep Coevorden
A04 Amy van der Veen

Subkampleiding

X03 Isabelle de Jonge

Karin Moedt

Veere Moltmaker

Fraeylema Slochteren

Zwervers Assen

Dennis Blok

Andele Willems

Jurgen de Graaf

Mensinghe Roden

Trappers Hoogezand

X04 Aron Kroes
Jamie Bisschop
Kars Jansen

A05 Jorn Bakker

Esdoorn Leeuwarden

Rutger Mulder
Zwevers Assen

X05 Jan Bakker
Wiebe Derksen

A06 Hylke van Duinen
Kasper Arreman

Wouter Timmermans
Scouting Emmen

Drostengroep Coevorden
X06 Gijs van de Gruiter
A07 Kevin Post
Nienke Lafeber

Lukas Kroon
Mensinghe Roden

Scouting Emmen
X07 Dante Wigman
A08 Jochem Stevens
Raymond Visser

Jasper Felen
Esdoorn Leeuwarden

Zwervers Assen
X08 Demi Mesken
A09 Anna Timmermans

Isa Stallinga

Jette Beukers

Kyra Spijksma

Scouting Emmen

Esdoorn Leeuwarden

Posthouders

X09 Paula Korenhof

Tom van Vliet

Tessa van Duinen

Anton Regeling

Drostengroep Coevorden

Jory Koolwijk
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X10 Isa Nicolai

- poolbode nummer 38 Frederique Reemer

Lisanne van Dijk

Milou Rikkerink

Esdoorn Leeuwarden

Richard Boonstra
Yekkostam Coevorden

X11

Xaviera Daniella De Vries

Nico Kenter

Esdoorn Leeuwarden

Peter Fidder
Drostengroep Coevorden

X12 Kristien Stalman

B03 Joep Arreman
Sjoerd Fidder

B04 Jonathan Schaaij
Max Wering
Drostengroep Coevorden

Nienke Munneke

Justin Elsinga

Trappers Hoogezand

Lotte van Huffelen

B05 Jetze Smit

Robin van Bussel

Martijn Grobbink

Roy Coersen

Scouting Emmen

Joost Bakker

Sander de Jong

Tim de Vries

Esdoorn Leeuwarden

Mensinghe Roden

Posthouders
Harold Hermes

Subkampleiding
X14 Jesse Katuin

Mensinghe Roden

Drostengroep Coevorden

Wesley Reid

X13 Beau Valenteijn

39e poolkamp

Milou Wessel

Agnes Korenhof

Sharon Wilting-Wessel

Marit Paapst

Rijk Korenhof

Drostengroep Coevorden

Fraeylema Slochteren

Liset Sewuster

X15 Renzo Niemeijer
Roy Willems

Dolf Huls

Carolien Kerstholt

Tom Wilting

Kirsten Wening

Yekkostam Coevorden

Lobke Brandsma

Mensinghe Roden

Rianne Bos
Trappers Hoogezand

X16 Ivar Groenwold
Jorn Offens

Brent Boog

Wouter Greven

Wiebren Munk

Fraeylema Slochteren

Trappers Hoogezand
Subkampleiding

X17 Fedde Reidinga
Luc Oegema

Stefan Jager

Duco van Martena Leeuwarden

AVD Assen
Sylvester Stammis

Posthouders

Roos Hogewind
Trappers Hoogezand

Annette Bouma
Arwen Slaman
David Westerhof
Heleen Maring
Mensinghe Roden
Soumia Zarrouki
Martinistam Groningen

B-hike
Hikeleiding

C-hike
Hikeleiding
Bob Tjaarda

Bram Schipper

Niels Massink

Elzo de Groot

Tecumseh Haren

Andre Boelens

Gerjan Arends

KDS Groningen

Mensinghe Roden

Bertien Delker
Mathijs Dun

B01 Arjan Wolters

Richard Veenendaal

Gerwin Reijngoud

Tim Mein

Mensinghe Roden

C01 Chris Branderhorst
David van der Kooi
Albert Kiestra
Waldswalkers Drachten

Martinistam Groningen
B02 Ruben Middendorp
Chiel Funke
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Sep van de Gruiter

C02 Joni Baarda
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DE04Boris Bouman

Sil Veentjer

Wouter Slaman

Dion de Ruiter

Zwervers Groningen

Mensinghe Roden

St. Vitus Winschoten

C03 Jochum Beerepoot

Bernhard Bakker

DE05 Kasper Alstein

Niek Schelwald

Jan-Willem Beck

De Voerman Groningen

Zwervers Groningen

Zwervers Groningen

Koen Pieterman
Woudlopers Kipling Groningen

C04 Ilse Pater

Josefa Wijnand
DE06 Floris van Eisden

Kim Veentjer

Fivel Delfzijl

Zwervers Groningen

Pandora van der Woude

Geert Jalving

Wouter Fournier

Lars Anker

C05 Sander Koning

Mensinghe Roden

Zwervers Groningen

Subkampleiding
Jorim van der Boon

C06 Daan Kerkhof
Klaas Bosma

Marcus Froma
De Jutters Groningen

Tim Florissen

DE07Erik van Dijk

Bob van Oorschot

Sven Caspers

Mensinghe Roden

Fivel Delfzijl

Trappers Hoogezand

Iris Koning
Sabine van der Wolde

C07 Esther Kroon

Fraeylema Slochteren

Isa de Vries
DE08 Eline Grobbink

Mensinghe Roden

Jan-Willem Hietland
C08 Rick Schaafsma

Maarten Wilms

Rolf Stalman

Suzanne Kloosterhuis

Trappers Hoogezand

Terra Zaan

Siemen Roorda

DE-hike

Fraeylema Slochteren

Hikeleiding

C09 Endri Offens

Els Ramm
C10 Lieuwe Stuij

Hunen Emmen
DE09 Marcel Speelman
Renz Mulder
Mensinghe Roden

Kitty van der Steege
DE10 Jauke Reijnders

Matthijs Baving

Fraeylema Slochteren

Mensinghe Roden

Arnoud van Duren

Wessel Mulder

Marco Buntjer

Koen Stuij

Fivel Delfzijl

Mensinghe Roden

Posthouders
Amanda Kruize
Ruben Bruins

DE01 BLaura van de Beld

DE11 Thomas Fischer

Torben vd Boon

Marijn Mollee

Eva Botermans

Wiebren van Lingen

Ramon van de Beld

Scouting Emmen

Mensinghe Roden

Xander Brink
Scouting Hoogeveen

Lisa van Vliet
Marten Korenhof

DE02 Emma Kloosterhuis

Niels Rotteveel

Iris Melchior

Scouting Emmen

Trappers Hoogezand

Andrea Kroon

DE03 lars Broekhuizen

Herma Kroon

Maarten Fidder

Lisanne van Es

Mike Bos

Ties van Houten

Drostengroep Coevorden

Mensinghe Roden
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DE12 Andre Poortinga

- poolbode nummer 38 Subkampleiding

Jasper Meer

Denni Postma

Maikel Boonstra

Hein Tukker

Skelte Moring

Patrick Loonstra

Bevers Lettelbert

Vinchem Winsum

39e poolkamp

Werkploeg
Wina Arendsen
Mark Toxopeus
Fivel Delfzijl

Max Wal

Thriantastam Assen

Petra Groot

Robbin de Zeeuw

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

Bevers Lettelbert

Mensinghe Roden

Fraeylema Slochteren

DE13 Koen Tooren
Robert Bos
St.Vitus Winschoten

Barpersoneel

DE14 Jilt Heerink
Beyloo ter Horst Beilen

Nikki van Schaik

Nanine Kok

Simone Huizing

St.George Assen

Jurrien de Jager
Yvette Hekker

DE15 Bram Katerborg

Patrick Huizing

Joost Watering
Posthouders

AVD Assen

Franz Muter
Jaap Schuurmans
Roy Does
Scouting Emmen

Chefkoks

Jan Donker

C-team
Lenie Winters
Eloise Suiveer

Jannus Benjamins

Wolter Meems

Leon van Vliet

Sjoerd Poppema

Hilko Vennema

Fivel Delfzijl

Scouting Hoogeveen

Chauken Groningen

Johan Hettinga

Annelien Fikkers

Mans Schepers

Katja Hesp

Luurt Glas

Fraeylema Slochteren

Renske Groeneveld

Ger Folkersma

Zwervers Groningen

Bram van Houten
Edwin Kosmeier

Christiaan Kleiweg

Fraeylema Slochteren

Marc Arends
Martijn Werkhoven
Vichem Winsum
Anniek de Jonge

Kachel Cie

Krant
Siemen Boelkens
Rogier Falkena
Suzanne Keuter

Erik van der Veen

Rutger Oosterveld

Steven Bonder

Theo van Osch

Dirk Hundt

Marc Jan Bonder

Thriantastam Assen

Martijn de Boer

Hester Westra

Jeroen Kuizenga

Anouk Huizeling

Irene Schelwald

Geuko Elderman

Dennis Woering

Thijs Havinga

Christer Oosterveld

Gloria Rodenhuis

Zwervers Groningen

Fivel Delfzijl

Chauken Groningen
Chris Ronde
Jorn Groen
Ramon Mengerink
Fivel Delfzijl
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Vrijdag 18 December
De opening

U

Oh, oh, oh, wat is de tijd toch snel gegaan. Nog maar 365 dagen geleden stonden we in Appelscha met z’n allen klaar voor de opening. Ook dit jaar
zijn we er weer klaar voor. Dit jaar zijn we op een voor het poolkamp nieuwe locatie namelijk Dwingeloo.
Het is vrijdagavond 19:30 uur, alle deelnemers, posthouders, hikeleiders en overige medewerkers zijn er klaar voor. Het 39ste poolkamp is een
feit. Zoals elk jaar beginnen we met kort woord van het C-team. Gelukkig duurt dit niet te lang en kunnen we na enkele minuten genieten van de
thema-presentaties. Logisch was geweest dat we begonnen waren met de A-hike, maar binnen scouting kennen we dit begrip niet, dus beginnen we
met de DE-hike. Volgens de DE-hikeleiding zijn we in oorlog met onze zuiderburen, België! Waarom we begonnen zijn aan deze oorlog is voor ons
niet bekend. Waarschijnlijk gaat het niet om de gebruikelijke olie uit de grond, maar om het superieure frituurvet wat ze in België hebben. Dus ruik
je een stinkende frituurlucht, dan zullen de deelnemers van de DE-hike niet ver zijn. Hierna gaan we over op de A-hike. Zoals we van ze gewend
zijn, zijn de Minions hun leider weer kwijt. Nu voelt u hem al aankomen, moeten de A-hikers helpen zoeken naar hun leider. Dus ben jij A-hiker en
heb jij de behoefte om deze kleine gele wezens te helpen, dan is dit je kans. Na dit zielige verhaal is het tijd voor een positiever verhaal, namelijk het
verhaal van de FIFA. Het is namelijk aan de C-hikers om te helpen zoeken naar een locatie voor het WK 2026. Het woord was aan de voorzitters van
de FIFA. Zij kwamen aan in hun Lamborghini, strak in hun Armani-pak en met zichtbare Rolex-horloges om te melden dat deze verkiezing absoluut
eerlijk en zonder enige vorm van omkoping zou verlopen. Wij kunnen alleen maar stellen dat deze groep van eerlijke jongens niets dan de waarheid
spreken. Na hun verhaal gehouden te hebben en weer vertrokken te zijn naar hun riante villa’s gingen we weer over op allerdaagse zaken. Namelijk de
brandweerlieden van de B-hike. De hikeleiding is op zoek naar nieuwe leden van brandweercorps Poolkamp. De vorige leden zijn afgehaakt vanwege
een burn-out, ofwel ze voelen zich een beetje opgebrand. Maar wat wil je ook, als je telefoon de hele dag roodgloeiend is. Ze willen daarom ook
afkoelen door een periode thuis door te brengen. Dus wil jij lid worden van dit elite brandweercorps, doe je mee aan de B-hike, ben je hittebestendig
en heb jij geen kort lontje? Dan is dit misschien wel wat voor jou. De enige tip die wij kunnen geven is: “if you can’t stand the heat, get out of the
kitchen. “ Tot slot was het de beurt aan X-hike. Het ultieme doel is om leven te ontdekken op Mars. Want er is water en leven op aarde, dus moet er
ook leven zijn op Mars. Zoals iedereen weet is er water gevonden op Mars en waar water is moet leven zijn, ook op Mars. Succes met het vinden van
leven.

DE

D&E hike samen op kamp!

B

Brandweer in actie

Na het wat teruglopende succes van de D-hike is besloten een

Ondanks dat de B-hikers geen stap van de kampeerboerderij hebben

samenwerking aan te gaan met de ‘goedlopende’ E-hike. Wij hopen dat

afgezet, hebben ze zich goed bezig gehouden. De avond begon met een

het enige wat van de E-hike overgenomen wordt het deelnemersaantal is.

rustig spelletje ‘water en vuur’. Hierbij werd er steeds over en weer

Uit de interviews van de voorgaande poolkampen is namelijk gebleken

iemand getikt. Hierdoor was het dan ook moeilijk om een echte winnaar

dat de route’s van E-hike nog wel eens wat fouten konden bevatten. Maar

aan te wijzen. Maar omdat het thema van de B-hike brandweer is, is het

wij gaan er vanuit dat de dames van de D-hike de heren van de E-hike

dan ook logisch dat team water tot winnaar werd bekroont. Ondanks

nog wel eens wat kunnen bijbrengen op het gebied van routetechnieken.

het ontbreken van een duidelijk winnaar kregen de deelnemers handige

Gelukkig worden alle fouten die dit jaar in de route zitten dik goed

tips van de spelleiders. De tip die ons het meeste is bijgebleven is: “als

gemaakt door de snacks die deelnemers bij elke frituurpost ontvangen.

je niet kunt winnen, blesseer dan je tegenstander. Dan win je toch nog

Het is nu te hopen dat de hikeleiders niet zelf alles opeten.

een beetje.” Na water en vuur was het tijd voor het verdienen van wat
punten. Hoe vaker je een bal naar elkaar kon overgooien, zonder dat de
bal op de grond kwam, hoe meer punten je kreeg. De moeilijkheid zat
hem in het feit dat je na elke worp een grote stap naar achter moest doen.
Dit moet natuurlijk voor ervaren brandweerlieden geen probleem zijn.

!?

Poolbode muts

Na meerdere pogingen is het eindelijk gelukt! Dit heuglijke nieuws willen we dan ook graag met jullie delen: De Poolbode begint een eigen

kledinglijn! Voorgaande jaren zijn er diverse pogingen gedaan om een winterlijn op te zetten, maar telkens zat er weer wat tegen. Nu mogen wij dan
eindelijk presenteren: Dé Poolbode muts! Een prachtige warme muts met konijnenbont aan de binnenkant., de buitenkant is legergroen. Als kers op
de taart is de muts ook nog voorzien van echte gouden letters. Op de achterkant staat Poolbode Media Groep en op de voorkant staat de afkorting
hiervan, PMG dus. Wil je de muts ook zien, wat echt een ‘once-in-a life-time opportunity’ is? Kom dan volgend jaar weer op poolkamp!

18, 19 en 20 december 2015
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Met eten van een ander kom je best ver

X

39e poolkamp
Eerste keer

Voor de opening kwamen wij van de poolbode Koen en Robert van

Renso en Roy (X15) van Mensinghe Roden doen voor het eerst

koppel DE13 tegen. Robert vertelt dat er een logboek is, Koen reageert

mee. Beide zijn nog erg jong. Renso wordt aankomende dinsdag tien en

hier verbaasd op. Een goede voorbereiding merken wij. Als we naar hun

Roy is al tien. Om dit kamp te overleven hebben ze een goed gevulde

eten vragen blijkt dat je eten beter kan jatten van een ander dan zelf

tas meegenomen. In deze gevulde tassen zitten onder andere knuffels,

meenemen. Toch hebben ze als back-up wel wat bami, chips en snoep

slaapzak, matje, kompas, drinkfles, reflecterende hesjes, snoepjes,

mee. Op de vraag of ze ook op zoek zijn naar een vriendinnetje geven

broodjes, logboek, pen, potloot en een regenpak. Volgens ons als

ze beide volmondig een nee. De verklaring voor deze nee is dat meiden

Poolbode moeten ze hier een heel eind mee komen. Roy en Renso gaven

teveel geld kosten. Vandaar dat de jongens ook een acht jaar oude

aan er veel zin in te hebben en gaan een poging doen tot winnen.

slaapzak mee hebben, een nieuwe slaapzak kost immers teveel geld. Deze
twee jongens zijn hier niet om te winnen, maar voor de gezelligheid.

X

Wachten is saai

C

Adventure Food

Daan en Klaas (C06) eten morgenavond Adventure Food. De kok
schept een pasta carbonara op, en een saté bami. Het is heel eenvoudig:

De jongens van troppel X16 staan samen met koppel C09 buiten

water koken, dit in het Adventure Food zakje doen, acht minuten

al drie kwartier te wachten op de opening, ze vinden dat het allemaal

wachten en smullen maar. De hoeveelheid water moet kloppen, anders

wel erg lang duurt. Voor onderweg hebben de jongens goed gevulde

eet je zout poeder. De heren hebben verder een veldfles water, een

tassen. Ze hebben snoep, pannekoeken, pasta bolognese en muziek voor

Gazeuse Blue en twee zakken snoep in de tas zitten. Ze hebben heel veel

onderweg. Ook blijkt dat Ivar twee slaapzakken mee heeft, hoe zou hij

zin in het Poolkamp en lopen onder het motto ‘Weest goed voorbereid en

dit dan doen als het vriest? Hun grootste probleem op dit moment is dat

neem altijd je logboek mee’. Wel jammer is dat de posthouders op post 1

ze de kar voor hun spullen van de X-hike niet kunnen vinden.

niet wilden vertellen waar ze heen moesten.

Later op de avond komen we troppel X16 weer tegen. Ze staan wat
te hangen bij de wc’s. Weer moesten ze lang wachten, maar deze keer
hadden ze frikandellen geregeld en papier om vliegtuigjes te vouwen.

DE

Verlaten trappersbaan

Poolkamp is wereldwijd bekend, de Razende Reporters kwamen
koppel DE14, Jilt en Nanine tegen. Ze hebben elkaar leren kennen
op World Jamboree in Japan en nu lopen ze de DE-hike in Dwingeloo.
Ze hebben Japans geleerd op het World Jamboree en wij konden niet
echt verstaan wat ze zeiden, maar wij vermoeden dat ze elkaar de liefde

DE

Hondenvoer eten

Iris en Emma (DE02) van de Trappers doen mee aan de DE-hike.

verklaarden.

Ze zijn nu al verdwaald (we staan voor de kampeerboerderij), hiervan
geven ze de leiding de schuld. De leiding heeft hun geen hike-technieken
geleerd. Het logboek ziet eruit als een patatzak en de tassen zit vol met
oreo’s, skittles en een heel ingewikkeld Jellybean boozled Challenge. We
begrepen dat dit iets met chocolade en hondenvoer was, blijkbaar doen
de dames dit vrijwillig. Ook moesten we van de dames nog even melden
dat vier jongens van de C-hike erg hinderlijk waren helaas kregen we
hierbij geen namen.

X

Gezelligheid boven alles

DE

Speciale politiewagen

De jongens en dame van DE12 en DE15 zijn in een hele speciale

Wiebe, Jan en Wouter van troppel X05 hebben veel zin in het

politiewagen met luide sirenes aangekomen. Net als vorige jaar

poolkamp. Een logboek, goede humor en zelfgemaakte boerenkool

hebben zij hun speciaal geïmporteerde tent mee. Ook het eten is weer

hebben ze meegenomen. Het thema-materiaal is helaas thuis

in volle mate aanwezig! Qua luxe hebben zij een heuse “Bever-villa”

achtergebleven, in de gang. Gelukkig hebben ze wel twix, bastogne,

meegenomen, deze is goed uitgerust. Er zit onder andere een zwembad,

droge worst, pinda’s en koekjes mee. Ze gaan gezellig in één tent en

minibar en een luxe vier-persoons bed in. Ze hebben er, mede dankzij

hebben een heerlijke warme slaapzak om te delen. Deze jongens willen

alle luxe, heel veel zin in. En ze hebben de motivatie om 1e te worden.

zeker wel winnen, maar gezelligheid is ook zeker belangrijk

Het weer gaat hier natuurlijk bij helpen. Ze hebben er zin in!
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Wist je dat?
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Boris Bouwman van st. Vitus zoekt nog een 2de vriendinnetje. Heb je interesse geef dit dan aan bij de poolbode.

.. troppel X04 snoepjes mee heeft om de leiding om te kopen?

.. Jamie, X04, een kilometer heeft gelopen op sokken, dom.

.. het mogenlijk is je vinger, als een wortel, door te bijten? (X05)

.. Jamie, X04, zijn schoenen heeft achter gelaten in de moder?

.. Isa (X08) haar discoballen al binnen een uur kapot had?

.. de lampjes van de actions, zijn goed, goedkoop en functioneel

.. dat de kaart van de C-hike niet te lezen is voor waterscouts?

.. er een astronaut van poolkamp op 112 drenthe staat?

!?

Woordzoeker winter

chocolademelk

koud

sneeuwpop

vogelvoer

dooi

kunstschaatsen

sneeuwschuiver

vorst

elfstedentocht

muts

stamppot

wanten

erwtensoep

noren

strooien

winter

ijspret

schaatsen

vetbol

winterslaap

gladheid

sneeuw

vogelhuisje

zout
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X

- poolbode nummer 38 Lichtgevende sterrenbeelden

X

39e poolkamp
Verdwaald

Op post 2 maken de Marsmannen en -vrouwen (of kwamen die

Demi, Isa en Kyra vormen troppel X08. Zij staan nu op een

van Venus?) van de X-hike een sterrenbeeld. Jan, Wiebe en Wouter

tweesprong en weten niet waarheen. Ach zouden ze niet beter blind

(X05) zijn druk bezig en hebben tot nu toe de beste tijd, want ze doen de

zijn, voor de wereld om hen heen? Met een gratis advies van de Razende

post als eerste. Niek en Rick (X01) staan al klaar om die beste tijd over

Reporters slaan de dames de juiste weg in.

te nemen. Niek en Rick zijn Tweeling, maar ze hebben het sterrenbeeld
Steenbok. Licht verwarrend, maar zelf komen ze er wel uit. De Steenbok
wordt van fietslampjes gemaakt. Er zijn alleen te weinig lampjes en
daarom wordt het een vliegende Steenbok.

A

Hike-technieken in het donker

C

Saaie tassencontrole

De eerste post van de C-hike is direct een saaie. De posthouders
houden tassencontrole. Geen van de deelnemers heeft iets spannends bij

De minions zijn hun baas kwijt en de A-hikers gaan de verloren

zich en ook zijn de posthouders niet omgekocht. Als er dan per sé een

minions helpen te zoeken naar Gru. Doordat ze zonder hun baas

vondst benoemd moet worden, dan maar de drie liter cola. Of de dozen

zijn, zijn ze al verschillende keren verdwaald in de Hooge Haer. Op

hamburgers aangevuld met frituursnacks. We kunnen weinig anders dan

vrijdagavond kunnen de minions gelukkig niet verder komen dan het

concluderen dat de NIX-campagne een doorslaand succes is. Of dat de

oorspronkelijke kampterrein, maar zaterdag…. Dan moeten de minions

deelnemers erg inventief zijn...

allemaal opdrachten doen, dat wordt wel spannend. Gelukkig hebben de

Acht van de tien koppels zijn direct na de eerste post verkeerd

A-hikers in het donker de hike-technieken geleerd dat er geen stroom

gelopen, ondanks de tips van de posthouders. “Pubers luisteren niet!”,

was, die kunnen dus zonder te zien nog een hike helemaal goed lopen!

aldus Pandora. “Pandora?” De vervolgvraag laat zich raden: “van de

Daarnaast hebben ze allemaal behendigheidspelletjes gedaan waardoor

doos? Nee hoor, mijn vader vond het gewoon mooi klinken. En het

de minions er het volle vertrouwen in hebben dat ze dit weekend Gru

moest iets niet-bijbels zijn.” Op post zit ook Josefa. “Mijn ouders vonden

weer gaan terug vinden!

het gewoon een leuke naam, hij is ook bijbels, van Jozef.”

!?

10

Sudoku: gemakkelijk

!?

Sudoku: moeilijk
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C

DE

			
Dwingeloo
Arnoud’s digitoale kaarten

Op post 2 wacht de deelnemers van de C-hike een blindspoor. Endri

Met dank aan DE-hikeleider Arnoud is de redactie in het bezit

en Siemen (C09) zijn net bezig met het identificeren van een blik (van

van een Google Map met daarop alle hikes ingetekend. Alle hikes?

de veger). De andere objecten aan het spoor zijn ook van huishoudelijke

Nou, eigenlijk alleen de DE-hike. Van de andere hikes zien we alleen de

aard. De posthouders hebben gehoord dat drie van de tien koppels 180

locaties van de posten, niet de routes ertussen. Een gegeven paard mag je

graden de verkeerde kant op aan het lopen zijn.

niet in zijn mond kijken natuurlijk. Toch verlangt de redactie terug naar
de tijd van de analoge kaarten. In ons commandocentrum geschaard om
die ene grote kaart op de muur, vechtend om de mooiste routes. Met
alleen een set coördinaten en een stafkaart op zak deelnemers zoeken
voor spannende interviews. In het midden van nergens met de kaart op
z’n kop een post op een verlaten bospad vinden. Misschien is het wel te
makkelijk geworden allemaal. Bedankt Arnoud.

X

Carnaval in het Noorden

Ivar, Jorn en Wouter (X16) hebben de pas er goed in. Uit één
van de rugzakken schalt een kneiter van een carnavalshit. Die heeft
de broer van Ivar op de USB-stick gezet. Het is de eerste carnavalshit
die voorbij komt, of nee, de tweede. De hikers liggen helemaal op

C

Verlaten trappersbaan

schema, maar willen niet winnen. Een motto hebben ze niet, of nee, doe
maar: ‘Fraeylema is cool!’ Morgenavond eten ze kant-en-klare, koude
pannenkoeken met poedersuiker.

De derde en laatste post van de C-hike is een dikke vette trappersbaan,
die overwonnen moet worden om de FIFA directie te overtuigen. Want
in Zuid-Amerika gaat het om ‘Grandes Cohones’, en die heb je als je een
dikke vette trappersbaan kan nemen! Posthouder Bernhard probeert
de baan ook. Op tempo schuift hij zijn buik over een natte tros, om
vervolgens via een Monkey Bridge en een Tripple Triangle een Tire Rope
te nemen. Over die laatste een klacht voor de opbouwploeg: de Rope is
te slap. Razende Reporter Anouk wil minstens vijf minuten wachten
op C-hikers. Ondertussen hebben we het met posthouder Jan-Willem
over zijn avondmaaltijd. In ‘De Brink’ heeft Jan-Willem een dubbele
runderburger gegeten, met een frisse tonic. De burger was zo groot, dat
hij hem niet helemaal heeft opgegeten. De volgende keer neemt JanWillem de wild burger, gemaakt van hertenvlees.

X

Opvallen in het donker

!?

Selfie schaap

Huh? Wat?! Een schaap maakt een selfie?! Daar moesten we

natuurlijk achteraan. Wat is het verhaal? Het schaapje gaat op pad om
te kijken om wat je allemaal kan doen op Poolkamp. Zo heeft hij al een

Net voordat de opening begon kwamen we Isa, Kira en Demi van

selfie gemaakt bij een post, eentje dat hij aan het frituren is en hij is

troppel X08 tegen. De dames vallen meteen op. Ze hebben discoballen

gezellig met de Razende Reporters op de foto geweest. Wij zijn benieuwd

op hun hoofd, dit blijken planeten te zijn. De dames hebben ook Glow-

wat voor leuke avonturen schaapje nog meer heeft beleefd.

in-the-Dark bandjes mee om op te vallen. Hun logboek hebben ze
versierd met reflectoren en planeten. De dames hebben zich duidelijk
goed voorbereid op de hike!

DE

Vliegende Marsen

DE

#Kwallen emancipatie

Wij van de Poolbode zagen een groepje jongens (DE06) een selfie
maken. Wij waren natuurlijk nieuwsgierig en gingen op erop af. wij
vroegen de jongens om een hashtag te verzinnen voor hun groepje,

Wij zijn aan gekomen op post 2 van de DE-hike en horen plots harde

dat werd #kwal. De Razende reporters waren natuurlijk ontzettend

knallen. Wat blijkt: de kinderen moeten met stukken marsen darten.

nieuwsgierig waarom? Hier komt het… de jongens zijn geobsedeerd

Het doel is om het dartbord zo vies mogelijk te maken. Eén van de

door de zee, maar weten niet waarom. Zij vinden dat de kwallen worden

posthouders heeft zijn bril niet op en ziet dus heel weinig. Nu is onze

onderdrukt. Daarom willen ze ervoor zorgen dat er een speciaal politieke

vraag, hoe telt hij alle punten bij elkaar op en hoe maakt hij het dartbord

groep voor de Kwal komt, omdat de partij van de dieren ook neppers

schoon voordat de volgende groep aan de beurt is?

zijn, omdat daar geen kwallen in zitten.

18, 19 en 20 december 2015
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39e poolkamp

Modernisatie op Poolkamp

Zoals elk ander bedrijf staat ook de organisatie van het Poolkamp

open voor nieuwe ideeën om het kamp zo efficient mogelijk te laten
verlopen. Elk jaar wordt er een evaluatie gehouden en daarin wordt
besproken wat goed was en wat beter kon. Tijdens deze evaluatie
kwamen er meerdere dingen naar voren. Zo is de taakomschrijving van
de Poolbode al een tijdje terug veranderd. Zoals jullie natuurlijk wel
weten is de Poolbode sinds een tijdje ook actief op sociale media. De
naam van onze redactie is zelfs vorig jaar al veranderd naar Poolbode
Media Groep. Dit is een grote stap vooruit, al valt het ons soms best
zwaar. Eigenlijk zijn wij bij de Poolbode helemaal niet zo progressief.
Door deze verandering zijn we gedwongen om te moderniseren, al
werken we nog steeds met Windows 98 en schrijven onze stukjes op
schrijfblokken.
Verder is er een keer naar voren gekomen dat het misschien een
goed idee was om de kaarten van de omgeving en score vellen van posten

B

De grote brand

te digitaliseren. Ook dit idee is realiteit geworden. Dit jaar wordt een
testcase. Geen geklungel meer met losse kaarten was het argument. Maar
wij zijn hier eigenlijk niet zo blij mee. Voor ons is dit juist meer werk. Als

Het dorp Lhee werd enige tijd geleden opgeschrikt door een grote

de batterij van je telefoon leeg is, heb je geen kaart meer. En als je geen

boerderijbrand. Door omstanders werd het alarm nummer 112 gebeld.

internet meer hebt op je telefoon ben je het haasje, want dan kun je niet

Maar helaas er was maar 1 brandweerman. Deze kwam snel aangefietst

meer navigeren (wat in de middle of nowhere nogal vaak voor komt). Het

met een brandblusser. Inmiddels stond de hele boerderij in lichte

programma waar de kaarten op staan werkt ook niet op onze telefoon

laaien, het gevaar was dat de brand over zou slaan naar de naast gelegen

(waarschijnlijk omdat we met verouderde GSM’s werken). Misschien

Cafetaria van de DE-Hike.

toch maar weer overstappen op ouderwetse papieren landkaarten en

Het was al zonde dat er een boerderij was afgebrand, maar het

kompas? De tijd zal het leren!

enige cafetaria in Lhee! Dat zou dood zonde zijn. Gelukkig kon de
brandweerman met zijn brandblusser de Cafetaria van Lhee nog redden.
Aangezien dit echter meer geluk dan wijsheid was, is men bang dat
dit de volgende keer waarschijnlijk niet meer zal lukken met maar één
brandweerman en een brandblusser. Toen de brandweercommandant
hiervan hoorde besloot hij dat de brandweerman hulp nodig had.
Hij vroeg of er jongen en meisjes waren die de brandweerman wilden
helpen. De tien jongens die zich aanmelden zullen de komende dagen
uitvoerig getest worden op de B(randweer)-hike.

DE

DiE-hard snackers

De eerste avond werd er begonnen met wat oefeningen om elkaar te

Dit is het eerste poolkamp voor Marcus en Geert van de Jutters.

leren kennen. Direct daarna werden de jongens tot het uiterste getest. In

Omdat het dit jaar beter weer wordt in vergelijking met voorgaande

het donker werd met een bal, die licht gloeide, niet alleen getest hoe goed

jaren durven ze de uitdaging wel aan. Volgens Geert stijgt de temeratuur

de kandidaten in het donker zagen. Maar ook of ze samen in een team

naar de 16 graden dit weekend.

kunnen werken. De teams stonden tegenover elkaar met een redelijke

De twee gaan de E / D - hike lopen, het thema van deze hike is

ruimte er tussen. De bal lag een meter voor het ene team en de spelers uit

snacktank. Ze hebben zich ook goed voorbereid door dagelijks bij de

het andere team mochten proberen de bal te pakken. Het verdedigende

plaatselijke snackbar te eten en deze gewoonte zijn ze van plan tijdens

team mocht een speler proberen af te tikken voordat hij aan zijn eigen

het kamp voort te zetten. Ze hebben een flinke zak snoep mee en een

kant was. Lukte dit niet, dan was hij af. Zo ontstond er een spannende

paar kilo shoarma voor de nodige energie. Daarnaast hebben ze twee

oefening waarbij niet alleen zicht en onderlinge communicatie getest

grote plastic guns mee genomen om andere hongerige groepjes van zich

werd maar ook de reactiesnelheid.

af houden.

Na deze eerste selectie volgenden er nog een paar oefeningen waarin
de individuele koppels nogmaals konden laten zien dat ze het beste deze
vaardigheden beheerste.

!?

Leon’s kolkenzuiger

Het wervings- en selectieteam had genoeg gezien. De jongens

Voor het laatste nieuws over kolkenzuigers, vacuumauto’s waar

konden naar bed. Morgen zal een zware dag vol oefeningen volgen. We

je ook mee kunt persen, twintig kuub superzuigers, sky tippers of

zijn benieuwd of iedereen de eindstreep zal halen.

rioolcombi’s, kun je je melden bij Leon van het C-team.
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- poolbode nummer 38 Oude herinneringen

Het is alweer een behoorlijke tijd geleden dat ik zelf deelnemer was

DE

			

Dwingeloo

Wat niet is, kan nog komen

Onze reporters stonden bij de aanmeldingstafel van de DE-Hike (nog

van poolkamp. Ik herinner het me nog goed. Samen met wat kaderleden

een snackje mee te pakken). Hier pikten wij op dat Eva en Thomas

van de Bevers liepen we door het prachtige Drentse gebied rondom

(scouting Emmen) zich wouden aanmelden. De hikeleiding vroeg of ze

Borger. We liepen de D-hike. De omstandigheden waren bar en boos, het

en stelletje waren. Op dit moment begonnen al onze Poolbode zintuigen

was namelijk stervenskoud. Op een bepaald moment gaf de meter zelfs

te prikkelen, want hier moesten we natuurlijk meer van weten. Uit het

-8 graden aan. Man, wat hebben wij een kilometers afgelegd zeg! Op

gesprek bleek dat ze geen stelletje waren. Dit tot grote spijt van Thomas,

een bepaald moment was de schoenzool van mijn koppelgenootje zelfs

die het wel zag zitten. Ze slapen echter wel samen in een tent. Wij als

stuk gegaan! De profesorische oplossing was de zool weer vast te tapen

redactie verwachten, dat hier nog wel eens iets moois uit zou kunnen

met ductape was zelfs geen succes. Wat eigenlijk best gek is, want met

bloeien. We zullen deze twee goed in de gaten houden en gaan jullie

ductape kun je bijna alles maken. Fout lopen deden we niet, we hadden

uiteraard op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

immers de noodbrief. Meestal maakten we de noodbrief al vrij aan het
begin open, dat scheelde namelijk een stuk omlopen. Helaas eindigden
we hierdoor wel vaak als laatste. Maar ja, lol hadden we in iedergeval
wel. Last van onze ruggen kregen we ook niet, we hadden namelijk een
bolderkar mee. Hierin werden al onze spullen vervoerd. Maar toch, naast
al deze hulpmiddelen was het toch bikkelen met deze zuidpoolachtige
temperaturen. Na een ijskoude nacht, waarbij de ijspegels nog net niet
aan onze neuzen hingen moest je dan je tent uit om weer op pad te gaan.
Toen we al onze moed bij elkaar hadden geraapt om de tentrits open te
doen maakten we kennis met een totaal nieuwe wereld. Alles was wit!
Wit van sneeuw. Het was een prachtig gezicht. Met tegenzin moesten
we dan toch maar onze tent uit. Toen we onze tent wilden opruimen
kwamen we bij de volgende challenge, onze tent was bevroren. Zonder
de tentstokken bleef de tent gewoon staan! Desondanks was het een

X

Heel lang wachten

ontzettend leuke tijd en heb ik hier ontzettend goede herinneringen aan.

Terwijl wij onderweg zijn naar de overnachtingsplek van de X-hike

Gelukkig voor jullie is het dit weekend niet zo koud. Ik hoop dat jullie,

komen wij post 3 van de X-hike tegen. Bij deze post staan de koppels

net zo als mij vroeger een leuk kamp hebben gehad en dat jullie over een

X02 en X03 al 15 minuten te wachten, het wordt de dames te veel het

paar jaar met dezelfde blik terug kijken naar dit soort kampen.

wachten. Om de tijd te doden kijken de dames youtube filmpjes over
vingers afbijten en hoe je het een beste een hike loopt. Die filmpjes
hielpen alleen niet, want Veere van X03 had de dames toch de verkeerde
kant op gestuurd.

!?

Schapen over de dam

De razende reporters waren net opweg om hun eerste taak als

reporter te vervullen toen ze buitenaardse schapen tegen kwamen. De
ogen van deze vreemde beesten gaven licht! Van verbazing vielen de
monden van de reporters open. Op een kluitje stonden deze beesten
op elkaar, maar toen de felle koplampen van de poolbodemobiel op de
dieren schenen begon er één te rennen. ‘Als er één schaap over de dam is
volgen er meer’ grapte iemand in de auto. En inderdaad, de rest van de

X

Hand in hand door het bos

Door het donkere bos zijn de koppels X04 en X08 samen bij post

kudde volgde snel.

X

Bang in het bos!

3 van de x-hike aangekomen. De dames van X08 waren het alleen niet

Jesse, Marit (X14), Renzo en Roy (X15) lopen alle vier de X-hike.

eens met de route keuze van de jongens van X04, de jongens vonden een

Met zijn viertjes komen we ze tegen. Een beetje geschrokken en beverig

paar kilometer om totaal niet erg. Op de vraag of ze de jongens wel leuk

staan voor de bosrand. Van hun hike-leiding horen we dat ze al een paar

vonden kregen wij alleen het antwoord dat Aron wel aardig was. Aron

keer hebben gebeld. Gelukkig lopen ze nu achter andere groepjes aan en

vertelde ook dat het bos nogal creepy was maar goed dat de dames er

zijn ze bijna binnen. We wensen ze veel succes zeker omdat ze nu ook

waren om de jongens hun handje vast te houden.

buiten in het bos moeten slapen!
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- poolbode nummer 38 Frietbakker, verenigt u

X

39e poolkamp
When in doubt, go right!

De bommen en granaten vliegen de hikers van DE-Hike om de

Op een donker weggetje komen wij 4 koppels van de x-hike tegen,

oren. Het koninkrijk der Nederlanden is een oorlog geraakt met haar

namelijk x12, x10, x7 en x11. Deze grote groep was verdwaald, het oleaat

zuiderburen. Reden van het conflict is het alleenrecht op de zogeheten

bleek nog te moeilijk. Maar de groep heeft doorzettingsvermogen en

Vlaamsche frieten. Steeds vaker zijn deze extra dikke patatten te

geeft niet op. Lisanne gaf aan dat het bos nogal eng was maar dat kwam

verkijgen in de Nederlandse cafetaria’s en andere snackgelegenheden. De

waarschijnlijk omdat Lisanne te veel enge films heeft gekeken voor ze op

Vlaamsche overheid heeft meerdere malen de Nederlandse frietindustrie

kamp ging.

gewezen op deze frituur gerelateerde schending. Chauvinistisch?
Wellicht. Het Nederlandse parlement liet zich dan ook niet kennen en
verklaarde de oorlog aan België.

X

Problematische maaltijden

Buren, burgers en buitenlui zijn gewezen op hun dienstplicht en

Koppel X07 snapt het niet meer. Wanneer was de broodmaaltijd?

dienen aan te treden in deze nu al historische strijd. In de bossen rondom

Xaviera en Wesley beweerden dat de broodmaaltijd voor zaterdag

Dwingeloo zullen zij een weekend lang een militaire training volgen. Zij

was, terwijl Dante en Jasper bijna zeker wisten dat de broodmaaltijd

verlaten hun geliefden om vlak voor kerst hun leven op het spel te zetten

voor vrijdag was. ‘Of was het nu toch zaterdag?’ zei Dante. Wanneer

voor volk en vaderland.

moet ik nu mijn brood op eten!? ik snap het niet meer’ riep Jasper.

De Nederlandse defensie mag in haar handjes knijpen met de kennis

‘Wat ik wel weet is dat ik vanmiddag Mexicaans gegeten heb, terwijl

van cafetaria “Supervet!”, gelegen aan een drukbezochte straathoek in

ik helemaal niet van Mexicaans houd. Maar, toch was het wel lekker.’

Dwingeloo. Zij beschikken over kennis van Vlaamsche frieten en patatjes

verder vertelden beide koppels dat ze macaroni, rijst, knakworst, musli

oorlog. Het zijn dan ook deze patatbakkers die op de frontlinie zullen

repen, dextro’s en crossantjes bij zich hebben, dus verhongeren zal in

treden bij het daadwerkelijke gevecht met de Belgen.

deze strenge winter niet gebeuren. Terwijl Jasper na wikken en wegen

Een strijd die enkel verliezers zal kennen. Een strijd dat enkel

besloot om zijn crossantje op te eten, probeerde Wesley Xaviera omhoog

frituur-olie op het vuur gooit in de relatie tussen Nederland en België.

te helpen. Zij zat namelijk op de grond met haar tas op haar rug. ‘Het

Maar laten we onze troepen steunen en ze veel sterkte bieden!

is zo ongelovelijk moeilijk om op te staan’ klaagde Xaviera ‘Mijn vader
heeft 2 kg aan snoep in mijn tas gestopt!’. Nou Xaviera, hierbij wat
gratis advies van onze redactie: Als je het snoep zelf opeet (of misschien
uitdeelt) is je tas wat minder zwaar.
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Zaterdag 19 December
C

Verdwaald

A

Tien minuten in een dag

Koppel C08 is vrijdagavond verdwaald, samen met een aantal andere

Jasper en Kevin (A01) en Brenda en Caron (A02) hebben

C-hikers. Toen zij de leiding belden zijn ze gelukkig opgehaald en naar

een enorm stuk gewacht. Ze staan al een minuut of tien op de plek

het kamp gebracht. Uit vertrouwelijke bron hebben we vernomen dat ze,

waar eigenlijk een post moet zijn. Gisteravond hebben de A-hikers

toen de leiding al in de auto zat, de goede route hebben uitgevogeld en

Hollandse Leeuw gespeeld. En ‘10 tellen in de rimboe’. Dat is een soort

ze ook zelf de weg terug hadden kunnen vinden. We zijn overigens wel

verstoppertje, waarbij je snel moet rennen. Het is echter geen blikspuit,

jaloers op hun 4G-verbinding

want je hoeft je verstopplek niet te verlaten om tegen een bal aan te

DE

Op het subkamp van de DE-hike

schoppen. Om middernacht was het bedtijd. Jasper en Kevin hebben
toe lawaai gemaakt, want ze moesten lachen. Aan de horizon doemt een
gele banenenwagen op. Er springen drie posthouders uit. “We hebben

Lars, Maarten en Mike (DE03) eten kant-en-klare bami en

tien minuten gewacht, het voelt als een dag” roepen de koppels. Op een

hebben eigenlijk niets beleefd vandaag. Derk en Eva (DE11) wel:

verontschuldeging hoeven ze niet te rekenen, ze zijn namelijk te vroeg!

vandaag hebben ze voor het eerst in hun leven zelfstandig een hike

Brenda en Caron willen nog even kwijt dat jongens niet kunnen lopen.

gelopen! Voorgaande jaren liepen ze altijd met fanatieke lui, ze stonden
als het ware in de volgstand. Nu hebben ze *alles* zelf uitgevolgeld en dat
ging hartstikke goed. Derk en Eva zijn bezig met een driegangen menu.
Vooraf knakworsten, daarna pastasalade en als toetje pannekoeken.
Uiteraard is alles zelfgemaakt en biologisch.
Eline, Jan-Willem, Maarten, Suzanne en Terra (DE08)
hebben de avondmaaltijd helemaal geent op het thema. Zij eten
frikadellen met patat. De dellen zijn al op, de (oven)patatten liggen nog
wat te garen in een dikke laag bakboter. Het groepje heeft een leuke dag
achter de rug, waarin kipnuggets gooien op Eline’s hoofd een absoluut
en unaniem hoogtepunt was. Eigenlijk moesten de nuggets in een bakje
belanden, maar dat ging dus mis.
Jouke en Wessel (DE10) eten penne met tomaten saus en smack.
De posten waren leuk. Post 1 was een trappersbaan, post 2 kipnuggets
gooien, post 3 frietzak vouwen en er in slapen, post 4 minisnacks gooien
in een bak op iemands hoofd, post 5 seinen met frikadellen en post 6 een
trappersbaan over het water en langs een gladde boom.

C

Bonbons

Marijn, Ramon en Xander (DE01) hebben slecht nieuws.

Bij de eerste post van zaterdag van de C-hike kwamen we de koppels

Koppelgenote Laura moest vandaag naar huis omdat het nemen van de

C06 en C08 tegen. Allebei zijn ze vrijdag verdwaald. Daarom hebben

trappersbaan op post 6 niet helemaal goed ging. Ze eten vanavond een

ze besloten de rest van de hike maar samen te lopen. Bij de eerste post

hete kipschotel en een jachtschotel, beide legeredities.

moesten ze een land kopen, één van de koppels heeft Frankrijk gekocht

!?

What do we say to the DJ?

voor 4 bonbons. Ze lieten ons weten dat de posthouders een beetje
corrupt zijn.
Verder vroegen we ons af hoeveel de mobiele telefoons worden

De muziek op het posthoudersbal van vrijdagavond was een dikke

gebruikt. Ze lieten ons weten dat ze de telefoon alleen gebruiken

acht op de schaal van Looks. Geïnspireerd vroeg de redactie daarom het

als ze een kaart hadden en ze wisten waar ze heen moesten. Anders

nummer Hardcore Vibes van Dune aan bij de DJ. “Komt er aan!” zij hij

hebben ze niks aan hun telefoon met 4G-verbinding. Koppel C08 gaat

met z’n duim omhooggestoken. Daarop liep hij de balzaal uit en nam de

zaterdagavond aardappelpuree eten waar ze alleen maar kokend water

autocue het over. Van Dune natuurlijk geen spoor. Het antwoord op de

voor nodig hebben. Verder heeft Rolf van koppel C08 drie kilo snoep

vraag ‘What do we say to the DJ?’ laat zich raden.

mee waaronder bonbons en wavels (“echte Luikse uit de echte winkel”).
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Horoscoop
Ram (21 maart – 20 april)

Weegschaal (23 september – 22 oktober)

Jupiter en Venus staan dit weekend op één lijn. Dit betekent voor

Mars is goed te zien vanavond, dit brengt de mannelijke kant in jou

jou dat er liefde in de lucht hangt. Wees dit weekend wat liever voor

naar boven. Normaal laat je dit niet zo blijken maar dit weekend

je omgeving, deel eens een knipoog uit, geef iemand een

staal je pure mannelijkheid uit. Als je hier op de juiste mannier mee

complimentje. Doe er je voordeel mee!

om weet te gaan kan dit absoluut voor je werken.

Stier (21 april – 21 mei)

Schorpioen (23 oktober – 21 november)

De sterren staan voor jou dit weekend niet positief. Je zult een aantal

Alles aan de sterren laat zien dat het quasi nonchalante gedrag wat je

tegenslagen te verduren krijgen, het kost allemaal wat meer moeite

de afgelopen dagen hebt laten zien alleen maar tegen je werkt. Als je

dit weekend. Echter met moed en wat meer inzet dan normaal sla jij

dit wat voor je weet te houden en minder naar je omgeving uit, dan

je er wel doorheen.

zal je er zelf alleen maar voordeel van hebben.

Tweelingen (22 mei – 20 juni)

Boogschutter (22 november – 20 december)

Het universum heeft het beste met je voor. Je zit lekker in je vel en

Pluto, de zon en de aarde staan op een lijn. Dit betekend voor de

voelt je top. Het loopt allemaal op rollertjes, alles lijkt van

		

boogschutter keuze stress, je zit met een groot

zelf te gaan dit weekend. Echter ligt er wel gevaar

		

dilemma en enkel het juiste besluit zal je geluk

op de loer, doordat je alles zo positief

			

brengen. Gelukkig ben jij instaat een goed

inziet, wordt je ook minder kritisch en

			

besluit te nemen waar je nog jaren lang

kunnen fouten over het hoofd

				

plezier van gaat hebben.

worden gezien.

Kreeft (21 juni – 22 juli)
Er gaat de komende tijd een grote verandering
in je leven komen. Het kan zijn dat je hier tegenop
ziet, maar de angst voor het onbekende is niet nodig, wees gerust.
Van deze transitie merk je louter de positieve aspecten.

			
		
		

Steenbok (21 december – 19 januari)

De steenbok heeft een zware tijd voor de boeg, je
groepsgenoten hebben het gevoel dat je je tegen ze
keert. Als je ze een net iets te lange knuffel geeft dan

weten ze dat je toch diep van binnen van ze houdt en zullen ze
alles wat is voorgevallen weer vergeten.

Leeuw (23 juni – 22 augustus)
Aan de sterren is af te lezen dat er dit weekend enkele obstakels op

Waterman (20 januari – 18 februari)

je staan te wachten. Om deze obstakels te overwinnen zul je goed

De waterman heeft een positief weekend achter de rug, je hebt veel

overwogen keuzes moeten maken. In de toekomst zul je hier profijt

mee gemaakt en veel geleerd. Sommige dingen koste wat meer

van hebben. Wie nu zaait zal in de toekomst riant oogsten.

moeite dan andere maar met de hulp van je groepje heb je het
allemaal tot een goed einde weten te volbrengen.

Maagd (23 augustus – 22 september)
Saturnus heeft twee volle manen op dit moment, dat betekent voor

Vissen (19 februari – 20 maart)

de Maagd dat er financieel betere tijden aanbreken. Er mag weer

De vis is erg veeleisend dit weekend en je omgeving heeft hier last

een extraatje uitgegeven worden en er hoeft minder op de kleintjes

van. Als je wat meer de touwtjes uit handen geeft en wat minder

gelet te worden. Maar maak het niet te gek deze meevaller kan zo

zeurt dan wordt iedereen er beter van. Ook kan het helpen om

weer voorbij zijn en dan moet er weer sober geleefd worden.

gewoon eens tegen iemand te zeggen dat die een taak goed volbracht
heeft, dit zal zeer gewaardeerd worden.
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Vier uur soep

A

Koppel C06 heeft vrijdagnacht extra ver gelopen. Om half twaalf

We treffen een smeulende vuurkorf aan op post 4 van de C-hike.

waren ze bij de laatste post. Daar hebben de posthouders nog gezegd dat

Eromheen zitten Josefa, Pandora en Wouter. De boswachter is niet

ze een kilometer bij het subkamp vandaan waren, “dus zo erg kunnen

blij met vuur, de korf is dus meer voor de sier. Om kwart voor elf ging de

jullie niet verdwalen”. Niks bleek minder waar te zijn. Ondanks dat ze

post open en om half twee ging hij weer dicht. Het eerste koppel C-hikers

zo dichtbij waren, zijn ze nog twee en half uur verdwaald geweest. Toen

arriveerde om kwart voor twee...

ze eindelijk de leiding belden voor hulp namen die niet op. Gelukkig is

Pandora heeft een aanvulling op haar uitspraak van gister: “Pubers

het ze gelukt om zonder hulp bij het kamp terug te komen. Om twee uur

luisteren niet én lopen langzaam én liggen alleen maar in de zon.” Dat

’s nachts kwamen ze aan en half drie lagen ze lekker in hun bedje. De

laatste lijkt de Razende Reporters sterk. De posthouders melden verder

volgende dag was daar allemaal niks van te merken en vertelden ze aan

dat er één koppel is dat goed en op tijd loopt: C09.

de Poolbode redactie vrolijk over hun avontuur.

Verslapen

C

Post 4 is de lunch post. Er staat een dampende pan groentesoep
op het vuur. Josefa roert er vastberaden in rond met een bewerkte tak.
Koppel C07, Esther en Isa, vond de soep erg lekker. Vanavond eten de
dames kipnoedels. Het kamp bevalt goed: het is lekker weer en leuk en

Omstreeks 9.00 uur ging er een luidklinkend alarm af in het
subkamp van de C-hike. Het hele kamp werd hierdoor wakker behalve
Joni en Sil (C02). Hun troppelgenoot Reinier was uiteindelijk wel
wakker geworden en zette het alarm uit. Maar daarna draaide hij zich

ze zijn nog niet moe.

C

Versnaperingen voor landen

gewoon weer om en ging weer slapen. Hierdoor was het troppel te laat

Aangekomen bij de eerste post van de C-hike zagen wij dat de

vertrokken. Ondanks deze slechte start waren ze wel eerder bij de post

posthouders landen aan het verhandelen waren. Dit gebeurde op een

dan C01. Troppel C01 was namelijk bij het begin al gelijk fout gelopen!

creatieve wijze. Er werd o.a. betaald met bonbons. Hiermee is Frankrijk

Stiekem vonden Sil, Joni en Reinier het helemaal niet erg want C01

gekocht. Echter kwamen wij er achter dat dit een zelf bedacht spel was

kletste toch te veel. Ook beweerden ze dat C01 hen achtervolgde maar

van de posthouders. Wij vermoeden dat het spel opgezet was om zelf te

C01 zei precies het tegenovergestelde. De echte werkelijke waarheid

kunnen genieten van het meegebrachte snoep van de kinderen. Helaas

hebben wij niet kunnen achterhalen. Deze bewering vonden wij eigenlijk

moeten we toegeven dat wij als Poolbode ook geprofiteerd hebben van

een beetje frappant, want als het goed is achtervolgen alle groepjes

dit zwarte handeltje. Achteraf betreuren wij het versnaperen van de

elkaar op de juiste route.

mini-American Chocolat Chip Cookies waarmee een groepje Zwitserland
heeft kunnen kopen. Gelukkig ging het niet helemaal om zelfverrijking,
want ook met creatieve acties konden landen worden gekocht. Wij als
Poolbode hebben met een prachtige schets het zonovergoten Spanje
kunnen kopen. Misschien moeten we volgend jaar maar vanuit Madrid
de krant maken.

!?

Kachelteam in de war

Onderweg kwamen wij het kachelteam tegen. Zij stonden midden op

een kruispunt verdwaasd om zich heen te kijken. Wij waren natuurlijk
benieuwd naar wat er aan de hand was en zijn naar ze toe gegaan. Het

A

Chocomeltest

bleek dat ze de weg kwijt waren. In de auto werd hevig gediscussieerd.

Onze Razende Reporters waren weer op pad en zijn dit keer gestrand

Wij hadden de indruk dat de jongens wat opstartproblemen hadden deze

bij een post van de A-hike. Nadat wij onze interviews hadden gehouden,

ochtend. Ze maakten namelijk een wazige indruk. Dit kan natuurlijk

werd ons spontaan een bekertje warme chocolademelk aangeboden. Hier

ook komen doordat ze dit jaar, met deze voor Poolkamp tropische

zeggen wij natuurlijk geen nee tegen. Onze kritische chocolademelk-

temperaturen, een beetje overbodig zijn. Dit werd door de mannen

experts hebben hun mening laten horen. De chocolademelk was in

echter ontkend. Ze beweren namelijk, behalve kachels bouwen, nog

ieder geval goed warm, dat is al heel belangrijk. Qua smaak waren er

andere belangrijke taken te hebben. Na uitgekibbeld te zijn, besloten ze

nog wel enkele verbeterpunten. Volgens onze keurmeesters had hij wel

maar verder te rijden en eerst maar te gaan lunchen. Dat is in ieder geval

iets minder zoet gemogen. Wij hopen dat deze posthouders onze tips

een taak, die deze mannen wel toevertrouwd is.

meenemen naar volgend jaar, dan komen we zeker weer proeven.
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Wij lopen goed

Op post 2 van de C-hike zitten Jan-Willem en Bernhard. Ze

Jochem en Raymond (A08) weten zeker dat ze goed lopen.

zijn net even bij de slager geweest voor runderspiesjes, speklappen,

Het is vreemd dat er geen andere A-hikers in zicht zijn, de rest loopt

runderkarbonades en harig swoert. De slager marineert ook, daar moet

waarschijnlijk dus niet goed. De A-hikeleiding had wel iets beter haar

je vijf minuten op wachten. De Razende Reporters worden getrakteert

best mogen doen op de route, want de autoweg waar we op staan is nou

op Friese sukerbole (vergeet het dakje niet, red.) rijkelijk belegd met een

niet bepaald leuk om op te lopen, aldus het koppel.

dikke laag roomboter.

!?

In de natuur

X

Parkeerplaats

Op een parkeerplaats bij de radiotelescoop treffen we Isa en

Het Dwingelderveld ligt er prachtig bij. Kale bomen steken treurig af

Lisanne (X10) aan. Ze hebben alle wegen die op de parkeersplaats

tegen een grijze lucht, enigszins opgevrolijkt door speels geel gras. Een

uitkomen geprobeerd, maar kunnen post 2 niet vinden. Dante (X07)

schaapsherderin trekt met haar kudde schapen het modderpad over.

staat er ook. Hij heeft een t-shirt aan van Slipknot. “Vorig jaar hebben

Twee honden rennen om de kudde heen en houden haar zo bijeen. De

ze een nieuwe plaat uitgebracht: ‘The Grey Chapter’. Hun eerste album

stadse helft van het Reporterskwartet geniet met volle teugen van het

heb ik ook, dat komt uit 1999. Een goed jaar, want twee jaar later werd

tafareel. Twee verveelde wandelaars zijn minder onder de indruk. “De

ik geboren”. Koppelgenoot Jasper heeft een zelgebreide trui uit de

schapen zijn niet zo fotogeniek,” zegt de vrouw tegen de man. Hij trekt

UK aan. Er staat onder andere een Big Ben op. Koppel X08, Demi,

zich er weinig van aan en fotografeert er lustig op los.

Isa en Kyra, heeft nog een leuk verhaal. Jasper werd door een hond

A

Harde aardappels

aangevallen en viel toen in de modder. Bij het ongeluk waren schapen,
kinderen, een opa, een oma met paraplu en een zwarte hond betrokken.
Jasper maakt het goed. De drie koppels hebben ook motto’s: ‘Gezellig’,

Ramon en Jochem van koppel A08 zijn tot de conclusie gekomen
dat aardappels langs de weg pijn kunnen doen. Je zult nu denken: hoe

‘Gewoon doorlopen’ en ‘Wat er ook gebeurd, altijd blijven lachen’. De
laatste is geinspireerd op de heren Bas en Aad van Toor.

doen ze dat dan? Nou blijkbaar als je tegen een aardappel trapt , gaat je
voet pijn doen. Gelukkig hebben de jongens van hun ervaring geleerd,
hopelijk zullen ze in het vervolg hun aardappel gewoon opeten.

C

Brandnetels

Vrijdagavond bestond de laatste post van de C-hike uit een
apenbrug. Het laatste stuk bestond uit drie autobanden die tussen twee
bomen waren gespannen. Dit bleek een behoorlijk lastige hindernis te
zijn. Van alle scouts is het maar één gelukt om er fatsoenlijk overheen
te komen. Groepje C01 heeft wel extra punten gekregen omdat ze er

B

Culinair hoogtepunt

voor hebben gezorgd dat de posthouders dubbel lagen van het lachen.
Een van de hikers is namelijk met zijn benen eerst, soort van tijgerend
onder de banden door geklautert. Toen de hiker zei “heey dit zijn

Koppel B04 Jonathan en Max zijn met nog 5 andere koppels dit

allemaal brandnetels” en bleek dat hij op de kop achterstevoren door

jaar mee aan de B-hike. De razende reporters zijn er achter gekomen dat

de brandnetels heen klom konden de posthouders hun lach niet meer

dit jaar helemaal geen meisjes zijn bij de B hike, hoe kan dat?

inhouden. Gelukkig voor deze waterscouts hebben de brandnetels dus

Maar de jongens vinden dat helemaal niet erg. Zij zijn meer bezig

wel extra punten opgeleverd. Verder zijn de kaartlees-vaardigheden

om 20 katten uit de boom te redden en 5 branden te blussen. Ook

van de C-hikers niet zo goed. Of eigenlijk best wel slecht…. Op één na

houden de mannen van culinair eten zoals drop en kruidnoten en

kwamen alle groepjes bij de laatse post uit de omgekeerde richting. Waar

drop en de avondmaaltijd word heel veel pannenkoeken met stroop en

ze precies langs zijn gegaan en hoe ver ze om zijn gelopen is ons een

poedersuiker.

raadsel.
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De dorstige brandweermannen

Het koppel C09 bestaande uit Endrie en Siemen gaat het hiken

Bij een post voor de Brandweermannen-hike, zagen de razende

goed af. Ze hebben in één keer het kampterrein van de vrijdagavond

reporters een zwaar vermoeide brandweerman aan het zaklopen.

weten te vinden. Vooral voor Henry gaat de hike beter dan het

Toen deze jongeman dichterbij kwam bleek hij rond te springen met

voorgaande jaar. Vorig jaar had Henry namelijk zijn enkel geblesseerden

volle bepakking op zijn rug. Zware fysieke inspanning is waar een

en kon toen met moeite de hikevoortzetten.

brandweerman van moet houden namelijk. Voor inzet heeft deze knul in

De heren zijn zeer teleurgesteld, omdat ze bij de tweede post die ze

ieder geval veel punten weten te verdienen. Terwijl deze jongen stond uit

op de vrijdag tegen kwamen niet het maximale puntenaantal hebben

te puffen viel ons oog op een andere brandweerman die een plantenspuit

weten te behalen. Bij deze post moest er geblinddoekt langs een touw

bij zich had om vuur mee te doven. Het viel op dat de kleur van vloeistof

gelopen worden waaraan allerlei verschillende spullen waren bevestigd.

behoorlijk geel is voor normaal water. Na onderzoek van een reporter

Één van deze voorwerpen was een grondpen, de geblinddoekte heren

bleek dat er geen water in de plantenspuit was gestopt, maar ijsthee.

dachten echter dat dit een haring was. De posthouders waren ook geheel

De reden hiervoor was ook niet dat ijsthee een beter blusmiddel is dan

terecht van mening dat een grondpen niet het zelfde is als een haring en

water en de planten spuit was ook helemaal niet bedoelt om vuur mee

hebben daarvoor ook minder punten toegekend.

te doven. De ijsthee bleek juist als brandstof te dienen voor een dorstige

Onderweg kwamen de mannen een hoop konijnen tegen en als de

brandweerman.

ware dierenvrienden die ze zijn, hebben ze de konijnen wat snoepgoed
gegeven. Het effect van deze actie was dat de konijnen de achtervolging
inzetten, want konijnen houden wel van wat lekkers. De konijnen
hebben ze achtervolgt tot aan het overnachtingsterrein, waar deze weer
voor het hazenpad kozen.

A

Life is a bitch

Koppels A01 en A02 waren om half 1 alweer terug op de
kampeerboerderij, wij als Razende Reporters wilden hier natuurlijk
meer van weten. Jasper, Kevin, Caron en Brenda gaven aan dat
de eerste post nogal onduidelijk was op de kaart. De leiding gaf aan
dat het inderdaad fout was gegaan met het uitprinten van de route.
Na dit oponthoud gingen de koppels door als een speer, ze waren zelfs
zo snel dat ze in het totaal 35 minuten moesten wachten aangezien de

!?

Wist je dat?

posthouders nog niet aanwezig waren. Kevin heeft dan als wachtmotto:

.. Sil Friezen stom vindt, maar zelf half Fries is?

‘de wereld is wreed.’ Ze gaven ook aan dat de A-hike leuk is, maar niet

.. C02 geen keukenprinsessen zijn?

heel moeilijk. Maar ach, een goede manier om te leren hiken.

.. Koppels A03 en A06 zaterdagmiddag een snoepparty		
hebben gehouden?
.. De scouts van de A-hike hun leiding hebben nat gegooid met
bekertjes water?
.. Een jongen en een meisje van de A-hike leiding verliefd zijn
op elkaar?
.. De A-hike leiding boos wordt als de kids te veel praten?

A

Een dolle boel

Bij de A-hike gaat het er raar aan toe in de slaapkamers. Op

.. Kevin, de leiding van de A-hike met een tedybeer slaapt?
.. Iemand van de A-hike leiding heel hard snurkt?
.. Nigel (koppel A03) een kerst onderbroek heeft?
.. Frederick (A03) verliefd is op Andele?

vrijdagnacht sliepen de kinderen niet voor 12 uur ’s nachts. De spullen

.. Frederick (A03) ‘s nachts allemaal snoep opgegeten heeft?

vlogen blijkbaar door de gang, hierbij zijn ook zaklampen gesneuveld.

.. Frederick (A03) tot zijn kuit in de modder weg gezakt is?

Ook zijn Nigel, Nienke en Kevin uit het stapelbed gevallen, maar daar

.. Lisanne (X10) door een donker bos lopen eng vindt?

hebben ze een oplossing voor gevonden. Je kunt namelijk de matrassen

.. X09 dubbelgangers zijn?

tussen de bedden leggen en dan val je zacht neer, het probleem hierbij

.. X08 meteen bij het eerst kruispunt verkeerd gelopen is?

is dat er twee zonder matras moeten slapen. Ook blijkt het voor de

.. Iris (DE07) onderuit gegleden is bij het toilet?

kinderen van de A-hike moeilijk te zijn om hun tassen in te pakken.

.. A06 de route op de kop hebben gehouden en hierdoor

Maar 1 ding weten wij als razende reporters wel: het is erg gezellig bij

verkeerd zijn gelopen?

de A-hike!
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Karma

Net als elk ander jaar is ook deze keer blindproeven een onderdeel

Onderweg naar de eindpost van de DE-hike kwamen we de Qwallen

van Poolkamp. Koppel C06 en C08 hebben ware Franse smaaksensaties

Squad weer tegen. DE-06/07 waren bezig met de laatste loodjes, maar

beleefd tijdens het proeven van het eten. De textuur van het eten was

zoals iedereen weet wegen die altijd het zwaarst. Stiekem hadden de

ietwat zacht maar toch ook krokant. Daarom dachten de mannen dat

heren een foto gemaakt van de noodkaart van een ander team zodat

ze Escargots (slakken!) aan het eten waren, terwijl het in werkelijkheid

ze zelf niet de noodkaart hoefden te openen. Vervolgens waren ze fout

nacho’s met stukjes ananas was. Over dit culinaire hoogstandje waren de

gelopen, want er stond blijkbaar een verkeerd adres in de noodbrief.

meningen erg verdeeld. Lekker of niet, hun buiken waren in ieder geval

Het valsspelen is dus niet onbestrafd gebleven. Al met al hebben ze in

weer gevuld.

totaal 23,7 km gelopen, beweerde Marcus. Hij had de route vastgelegd

!?

De mandarijnen familie

met zijn smartphone. De mannen resten nog 1,3 km. Zouden ze de
eindbestemming hebben gehaald?

Er was eens een prinsesje, het was een mandarijnen prinsesje.
Ze lustte alleen mandarijnen en mandarijnen ranja. Het lekkerste
vond ze als ze de mandarijn opende en er een straaltje in haar gezicht
spoot. Mandarijnen moeten altijd per twee gegeten worden. In totaal
moesten er 23 stukjes in de mandarijn. De prinses was opzoek naar de
bananenprins. Want bananen en mandarijnen zijn een ultieme goede
combinatie. De dag dat de prins zou komen, was de dag dat ze het pitje
uit haar mandarijn per ongeluk doorslikte. In haar buik begon een
mandarijnenboom te groeien. Ze poepte allemaal mandarijnen uit en er
zat ook een sinaasappel bij. De sinaasappel-baby was heel speciaal. De
sinaasappel-baby had ook een ruzakje, de rugzak zat vol met allemaal
sinaasappel speelgoed. Hier ging de sinaasappel-baby met alle kleine
mandarijnen mee spelen. Zodat de mandarijnen prinses en de bananen
prins in de moestuin konden werken. Wat daar allemaal gebeurde lezen
jullie in de volgende Poolbode.

!?

Moppentappen

What’s the difference between a hippo and a zippo?

A

Kevin casanova

Zaterdag kwamen de Razende Reporters bij post 3 van de A-hike de
Wat is de overeenkomst tussen een woestijn en je billen?

#paarden-meisjes tegen en Kevin. Groepjes A07 en A09 hebben de
hele dag samen gelopen en flink gesnoept onderweg. Ook zijn ze veel

Hoe kun je een Belg gek maken?

paarden tegen gekomen. Telkens als ze een paard tegenkwamen werd
het paard gelokt door Anne, Nienke of Jette en moest Kevin de dames

Wat doet een Feyenoord speler als hij de beker heeft
gewonnen?

met het paard op de foto zetten. Wij vroegen ons af wat Kevin er van vind
om met de alleen maar meiden op pad te zijn. Kevin vind het helemaal
geweldig!

Vraagt de ene minion aan de ander: Waarom vliegen vogels
naar het zuiden?
Wat hebben UFO’s en Intelligente mannen gemeen?

DE

Crime scene

De Razende Reporters komen aan bij de eindpost van de DE-Hike.
Wat treffen wij daar aan? Diepe banden sporen in het grasveld, een
kapotte aggregaat en een kachel die stuk is. We zijn meteen op onderzoek
uitgegaan en zijn al snel er achter gekomen dat Arnoud van de hike
leiding de kachel stuk had gemaakt. Ook de tractor van de Fraeylema zat
vast in het gras. Gelukkig kwam het kachelteam langs en zij hebben de
tractor uit het gras gesleept met een dikke 4x4 (wat dat ook mag wezen).
Ook hebben ze de kachel en de aggeraat gerepareerd.
De mannen van de kachelteam redden de DE-hike van een

Iedereen praat er over maar niemand heeft er ooit één gezien.
Omdat het te ver is om te lopen.
Hij doet zijnPS4 uit en gaat slapen.
Door hem in een ronde kamer te zetten en te vertellen dat in de hoek een
zak patat staat.
One is really heavy and the other is a little lighter.
Cactussen.

afschuwelijke nacht. De DE-hikers zijn hun daarom ook erg dankbaar!
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De avonturen van de X-hikers

We zaten in de grote tent van het subkamp van X-hike te babbelen
met de jongens van X13 en X06. Ze lagen lekker te loungen in soort
zwembad. Hier zat gelukkig geen water in. Ze lagen na te genieten van
een enerverende dag vol spanning en gezelligheid. Beau, Joost en Tim
van X13 vonden Richard de posthouder erg aardig. Wij vermoeden
dat dit iets te maken heeft met extra punten. Het absolute hoogtepunt
van hun dag was toch wel de trappersbaan, waar ze als ware klimapen
overheen gingen. Gijs en Lukas van Xo6 hadden ook een opmerkelijk
incident. Terwijl ze in alle rust kaassouffles probeerden te bakken onder
hun hooibaal, kwam er opeens een herdersvrouwtje langs met minstens
100 schapen. Het vermoeden is dat deze staatsbosbeheer heeft ingelicht,
want even later kwam een man langs van staatsbosbeheer, die ze
vriendelijk doch dwingend verzocht alles weer netjes achter te laten. Tot
overmaat van ramp bleek op het subkamp ook nog dat hun tent zomaar
ineens zonder oorzaak kapot was. Wij hopen dat de jongens toch nog een
goeie nachtrust en een fantastisch kamp hebben gehad.

C

Proefpost

Bij de C-hike hadden ze een proefpost. Dit was (vooral voor de

A

Hulp van je medemens is niet erg!

posthouders) een erg leuke post. De groepjes moesten allemaal blind

Koppel A06 (Hylke en Kasper) hadden de verkeerde weg

iets proeven en mochten daarna overleggen wat het was en uit welk land

genomen. Ze hebben een halfuur bij een kruispunt staan wachten voor

het komt. Natuurlijk moest het niet te makkelijk zijn, dus besloten de

een post. De jongens kregen te horen dat de post wel ergens stond, maar

posthouders elk lid van het groepje iets anders te geven. Dit leidde tot

hoe kwam het dat zij op de verkeerde plek stonden? Na flink doorvragen

grote verwarring bij de deelnemers, tot genoegen van de posthouders.

zijn we erachter gekomen dat ze de kaart verkeerd om hadden liggen.

Als klap op de vuurpijl kregen ze ook nog een snack, waarbij werd verteld

Met een klein beetje hulp van de razende reporters kwamen de jongens

dat ze het eerst moesten doodbijten. Op het moment dat ze een hapje

erachter dat ze hun afslag hadden gemist. Ze waren blij dat wij hen een

namen kraakte het in hun mond en was het sappig van binnen. Hier

beetje hadden geholpen en daarna zijn ze snel omgedraaid naar de juiste

schrokken de deelnemers toch wel verschrikkelijk van, ondanks dat het

afslag.

om een onschuldig stukje ananas tussen een chipje ging. Er waren zelfs
deelnemers die niet eens meer durfden te bijten. Een ding is duidelijk:
Deze post heeft veel indruk gemaakt op de deelnemers en zal ze nog lang

Rondleiding door de tent

Kwartet en troppel DE12 en DE15 eten gezond, geen hamburgers

bij blijven.

!?

DE

Wist je dat?

.. Een kwal wel 5 flatgebouw kan worden?

voor hun. De lunch bestond uit een cappuccino, appeltaartje,
aardbeiencake en tosti. Zouden ze dat allemaal zelf gemaakt? Nee hoor,
ze zijn eventjes naar een restaurantje gegaan om rustig te gaan lunchen.
Toen kwamen we erachter dat de enige vrouw van de groep ook nog

.. Kwallen IMMORTAL zijn?

illegaal mee doet met het poolkamp. Nu vragen jullie je vast af hoe dit

.. Kwallen baas zijn?

kan. Wij weten het ook niet, maar waar we wel achter zijn gekomen is

.. Een kwal zowel man als vrouw is?

dat ze geen scout is. Eigenlijk is het best wel tof dat iemand van ‘buitenaf’

.. Kwallen geen walvisbloed eten?

geïnteresseerd is in dit kamp. Ze vertelde ons in vertrouwen dat ze

.. De langste kwal 40 meter was?

het stiekem erg leuk vond. Nou komen wij op het volgende vraagstuk:

.. Een Portugees oorlogschip de gevaarlijkste is?

hoe hebben André, Bram, Skelte, Maikel, Max en Jasper haar

.. Je sommige kwallen kunt knuffelen?

overtuigd om mee te gaan op dit avontuur? Tot op heden is het nog niet

.. Er heel veel soorten kwallen zijn?

beantwoord.

.. Kwallen tentakels hebben?

Daarna kregen wij een rondleiding door hun tent. We stonden vol

.. En dat ze klein geboren worden?

verbazing te kijken hoe groot het was. Het begon in de serre. Vervolgens

.. Kwallen geen spieren en hersenen hebben?

lieten ze ons hun suites zien. Daarna gingen we naar hun privé bad

.. Je kwal spelt als K-W-A-L?

en sauna. Helaas konden we niet naar hun thuisbioscoop van wegen
vochtige grond. Wij zijn er achter gekomen dat deze club van luxe en
gezond eten houdt.

18, 19 en 20 december 2015
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Wist je dat?

.. Rutger (A05) een steen gekocht heeft?
.. Jochem(A08) van leiding Karin een kusje heeft gehad?
.. Koppel A03 (Frederick en Nigel) hun leiding hebben
omgekocht met een lolly en de posthouders van post 2 op
zaterdag door een liedje te zingen?

.. De A-hikers heel veel rotzooi in hun slaapzaal hebben en heel
veel lawaai maken?
.. De kids van de A-hike pas om 12 uur in slaap zijn gevallen omdat
ze te veel kletsten?
.. Bij de A-hike er een kussen is verstopt door hem aan het plafond

.. In de eerste slaapzaal van de A-hike de hikers elkaars spullen op

te hangen?

de gang gooien om elkaar te plagen?

!?

Urgent bericht van de Poolbode Media Groep

Vrienden, tata’s en overige lezers van de Poolbode,
Wat ons vandaag is overkomen heeft ons versteld doen staan. Op moment van schrijven zijn wij nog steeds niet zeker over wat ons nou precies is
overkomen. Maar ik zal proberen het zo goed mogelijk proberen te omschrijven.
Het is zaterdagavond, de korte wijzer van de klok heeft de acht weer bereikt. Ik en nog twee andere leden van de PMG stapten in de auto om op
zoek te gaan naar het overnachtingsterrein van de B-hike. Gelukkig hadden wij het terrein snel gevonden. Na ons een weg te hebben gebaand door
een bos van bijna onzichtbare scheerlijnen, werden wij verwelkomd door de subkampleiders en een zeer aangenaam vuurtje. Wat zich voort deed als
en zeer onschuldige situatie, ontvouwde zich in en situatie waarbij onze oren wild stonden te klappen. Bij dit vuur hebben wij verhalen gehoord die
eigenlijk niet verteld kunnen worden in deze krant. Toch zal er een poging gewaagd worden.
Het eerste verhaal wat wij te horen kregen was het verhaal van Jetze (B05), Jetze was samen met zijn koppelgenoot Martijn verdwaalt in
bos. Maar gelukkig voor het beide had Jetze net voor het kamp nog een aflevering van Bear Grills gekeken. Dit betekende dat, op het moment dat ze
besefte verdwaalt te zijn, Jetze stil ging staan en in praktijk bracht wat hij geleerd had. Oftewel alle lampen die hij had op knipperstand te zetten, deze
vast te maken aan twee lange takken en beide takken beet te pakken. Tevens heeft hij zijn fluit in de mond genomen en pas gestopt met fluiten op het
moment dat ze door Andre, de hikeleiding, opgehaald werden. Dit betekend dat er midden in het bos een fluitende jongen stond met in elke hand
een tak die fel verlicht was. Wij snappen wel dat hij z.s.m. werd opgehaald door de hikeleiding.
Tevens hebben wij wat geleerd over het prive-leven van Jetze. Hij schijnt een notoir bitcoin-hacker te zijn met twee eigen youtube-kanalen,
één van deze kanalen exploiteert hij onder zijn eigen naar en de andere is anoniem. Dit levert deze jongen wel even €10,- aan youtube-doekoes op.
Na dit spannende en interessante verhaal aangehoord te hebben, vonden wij het tijd ook eens het verhaald van andere B-hikers aan te horen.
Hierdoor kwamen bij terecht bij Joep (B03), Joep is een zelfuitgeroepen Bad-boy. Na het lezen van dit verhaal zult u zien dat het hier meer gaat over
een profiteur. Joep heeft, zoals de meeste personen, een mobile telefoon. Zoals iedere andere telefoon vreet dit ding stroom. Het is dan ook niet raar
dat aan het begin van dit gesprek de telefoon nog maar 1% leven had. Ik kan dan ook mededelen dat de telefoon het eind het interview niet gehaald
heeft. Joep had wel een plan om zijn telefoon nieuw leven in te blazen, maar hij heeft dit helaas nog niet tot uitvoer kunnen brengen. Het plan is als
volgt: ga een willekeurig restaurant binnen, in de hoop dat hier gratis wi-fi is, probeer zo stiekem mogelijk (het liefst zonder iets te hoeven bestellen)
je telefoon aan het stroom te leggen. Je hebt nou geprofiteerd van, voor jou, gratis stroom.
Maar dit is nog niet alles, er volgt meer. In eerste instantie probeerde B03 vals te spelen door van huis uit een aantal enveloppen mee te
nemen, zodat na het oven van de noodbrief, de noodbrief weer in deze nieuwe envelop gedaan kon worden. Zo zouden ze en de route weten en het zou
ze geen punten kosten. Echter mocht Joep de enveloppen van z’n ouders niet meenemen. Dus moest er wat anders verzonnen worden. De oplossing
voor dit probleem was dan ook snel bedacht, namelijk: PROFITEREN van een andere groep die de noodbrief wel geopend had en vervolgens deze
groep te volgen. Wel mag er gezegd worden dat er van alle plannen die werden bekokstooft, alleen het laatste plan tot uitvoeren gebracht kan worden.
Geachte lezer, u zult begrijpen dat dit nieuw voor ons is. Normaalgesproken zijn de deelnemers van het poolkamp nette, maar vooral, beschaafde
mensen. Echter was dat bij de B-hike ver te zoeken. Wel hopen wij dat deze leguberre deelnemers samen hebben kunnen chillen bij het kampvuur.
Wij wisten namelijk niet hoe snel wij weg moesten wezen.
Met vriendelijke groet,
De leden van de Poolbode Media Groep
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Stoere mannen

Koppel 4 van de A-hike (Amy en Andele) hebben heel wat

DE04 voelde zich ietwat ondergewaardeerd. Doordat ze voorgaande

avonturen beleefd. Zo zijn ze zaterdag verdwaald omdat ze en ruiterpand

jaren niet altijd even goed hun best hebben gedaan tijdens het hiken

in zijn gegaan in plaats van rechtdoor te lopen. Daardoor hebben ze post

hebben ze een slechte naam opgebouwd bij diverse medewerkers van

2 waar de anderen moesten stropdaslopen (soort van zaklopen) gemist.

het poolkamp. Maar het tij is gekeerd en de heren hebben voor de

Gelukkig kwamen ze uiteindelijk weer om de goede weg en hebben ze

verandering een keer de route gelopen. Helaas moesten de heren zich

de hike gewoon uit kunnen lopen. Net als de andere groepjes waren ze

nog wel bewijzen tegenover sommige posthouders. Ook al stonden

veel te vroeg terug omdat de route korter was dan verwacht. Amy krijgt

Dion, Kasper en Boris strak in het pak, niet alle posthouders zijn

telkens liefdesbriefjes van Nigel die in koppel A03 zit. Gelukkig springt

overtuigd. Er is zelfs nonverbaal gevochten! Ik hoop dat aan het einde

Andele in voor haar vriendin en gooit de briefjes weg om roddels te

van dit kamp alle neuzen dezelfde kant op staan en er weer vrede heerst.

voorkomen. De twee meiden vonden post 5 van zaterdag het leukste.

Wel moet ik nog even kwijt dat de poolbode erg gecharmeerd was van de

Daar moesten ze opdrachten uitvoeren zoals doe drie knieën een hand

outfits van de mannen.

en een neus op de grond.

Zoek de

zeven verschillen
18, 19 en 20 december 2015
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Zondag 20 December
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Pubquiz

Het is zondagochtend, 20 december 2015, the day after. Nu hoor ik jullie denken: “the day after? Wat heb ik gemist, wat is er gebeurd? Nou, er
heeft zich ook dit jaar weer een heugelijk feit voorgedaan. Maar daar straks meer over.
Sinds 2 jaar geleden traditie is geworden, is het dit jaar weer tijd voor de derde edtie van de “altijd spannende” pubquiz. Wel mag gezecht
worden dat wij ons, als PMG, bijna te laat hadden aangemeld, dit natuurlijk tot grote blijdschap van de overige deelnemers. Want ja, je moet het toch
in zekere zin spannend maken. Eerlijkheid gebied ons, nederijg dat wij zijn, te zeggen dat het bijna een onmogelijke opgave is voor anderen om het
ons moeilijk maken. Daarom hebben wij besloten het dan maar moeilijk te maken voor onszelf, daar vaak bewust het foute antwoord op te schrijven.
Om zo de overige teams toch de illusie te geven nog een kans te maken. En is natuurlijk niks leuker dan gelijk op te gaan om er vervolgens op het
einde snoeihard, op het gebied van punten, overheen te knallen. En zo gezegd, zo gedaan. En resulteert dan ook in het heugelijke feit waar ik het in
het begin over had, namelijk dat de PMG voor de derde keer op een rij de pubquiz wint. Hiermee zet de PMG niet alleen een record neer, ook laten wij
zien dat er met ons niet valt te spotten. Je kunt zou je bijna afvragen: “is er iets dat deze jongens en meisjes van de PMG niet weten?” Nou, nee. Wij
weten alles en dat is dan nog een understatement. Dit wordt dan ook bevestigd door ons winstpercentage. Waar alle andere groepen blijven steken op
een winstpercentage van 0%, stijgen wij hier ver over uit met een overweldigend winstpercentage van 100%.
Om toch onze humane kant te tonen zullen wij in overweging nemen om volgend jaar eens niet mee te doen. Waarschijnlijk doen we wel
gewoon weer mee, maar een beetje hoop geven aan de andere deelnemers is het minste wat wij kunnen doen.

!?

Afscheid van Rogier

DE

Post 2 op dag 3

Ik wil graag van de gelegenheid gebruik te maken om jullie mede

Via via hebben wij begrepen dat er een flinke training gaande was op

te delen dat wij, binnen de PMG, afscheid hebben moeten nemen

post 2 van de DE-hike. Hier moesten wij natuurlijk uitgebreid verslag

van Rogier. Voor wie Rogier niet kent, hij had vele eigenschappen

van doen. Daarom stapten we in de auto en zochten we post 2 op. Op

(waarvan de meeste positief). Hij heeft zich 10 volle jaren, met soms

het moment dat we aankwamen melde koppel DE02 zich net aan. Dit

rustpauzes van een paar uur, ingezet voor de PMG en stond aan de voet

was een memoraal moment, want gisteren liep het koppel achteraan

van ons succes. Zonder hem zou de PMG nooit zo groot en succesvol

terwijl ze nu één van de eerste waren. De reden dat de dames achteraan

zijn geworden. Daarom kan ik namens iedere werknemer van de PMG

liepen is dat ze de WC belangrijker vonden dan lopen. Vlak voor ze bij

zeggen: “Rogier, bedankt. Veel succes met je pensioen.”

de post aankwamen stonden ze voor een moelijke keuze. Of ze liepen
enorm om, of ze moesten door net gezaaid gras lopen. Uiteindelijk was
de keuze voor optie twee. Het gevolg hiervan is dat Emma en Iris vieze
schoenen kregen. Dit was niet de eerste keer dat de dames vieze voeten
hadden want gisteren waren ze door een moeras gelopen. Uiteraard was
door het moeras niet de officiële route en waren de dames dus eigenlijk
verdwaald. Op eens werd het interview abrupt beëindigd door een paar
harde knallen. Achter ons waren ze namelijk aan het oefenen met een
nurfgun. Het zag er allemaal ontzettend stoer uit. De posthouders lieten
vol trots hun wapenuitrusting zien. Natuurlijk konden wij het ook niet
laten om een paar kogels te schieten. Het was nog best lastig om raak te
schieten. Je moet met allerlei factoren rekening houden. De stand van
de wind, windsnelheid en de afwijking van je loop. Al met al was het een
leuke post.
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Koekje

PDE30 heeft naast hun mascotte op de hoedenplank een koekje

Dwingeloo

Wist je dat?!

.. Er veel koppels lopen bij de DE-hike die matchende kleren hebben?

liggen. Dit koekje is niet zo maar een koekje, het is een koekje met

.. Deze kleding waarschijnlijk bij de ANWB weg komt?

geschiedenis. Hij ligt er namelijk al sinds vorig jaar! Eigenlijk durven

.. Als Kevin misselijk is hij gewoon door loopt?

de posthouders dit koekje niet meer op te eten. Wij vermoeden dat het

.. Als je een verkeerde route loopt posthouders niks zeggen?

koekje er volgend jaar nog ligt.

.. Je ovenpatat in de pan kan bakken?
.. Het ook nog lekker is?
.. Het wel een beetje zout en boterig smaakt?
.. Suzanne jaren lange ervaring heeft met het afvuren van een
nerfgun?
.. Het doelwit vaak haar broertje is?
.. Andrea en Lisanne vijf kilometer zijn gaan hardlopen terwijl ze op
post moesten zitten.
.. Isa en Nicolai van X10 noodles en soep hebben gekookt.
.. De subkampleiding dit geen goede maaltijd vindt.
.. De hike-leiding iedereen wakker houd met hun gepraat in de nacht.
.. Dante en Jasper van X07 chicken tonight met rijst eet.
.. Ze de kip hebben vervangen door knakworst.
.. Jasper omver is gelopen door een hond.
.. Daan en Klaas van C06 een reflector aanzagen voor een persoon
met zaklamp.
.. De dierenvrienden Endri en Siemen van C09 ook op zaterdag weer
veel konijnen hebben gezien en zelfs twee herten.
..De bomen letterlijk voor de voeten neervallen van Joni, Reinier en
Sil van C02
.. David van C01 een halve tamme is?
.. Knoflooksaus met witte chocolade heel lekker is?
.. Sep van zure matten houdt?
.. Gerwin ’s ochtens uit zijn coma geschut moet worden door Arjan?

!?

Binairo

Om de puzzel op te lossen moeten er 0-en en 1-en ingevuld worden, maar er mogen niet meer dan twee dezelfde nummers naast elkaar staan en

in elke rij en kolom moeten even veel 1-en als 0-en staan

18, 19 en 20 december 2015
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Stierworstelen

De sterretjes Tessa en Paula van X09 gaan als een speer. Tijdens

Matthijs en Lieuwe van C10 hebben een spannend avontuur

de zondag-hike hebben ze een grote voorsprong op de rest weten te

meegemaakt. Tijdens de hike zijn ze verkeerd gelopen en dachten

behalen. Zelfs nadat ze een half uur moesten wachten op de posthouders

vervolgens dat het een goed idee was om door een weiland te lopen,

van post 1. We spreken ze bij een raketlanceerplatform diep verscholen

om weer op de route te komen. Ze kwamen er te laat achter dat dit

in het bos langs een kabbelend riviertje. Er wordt hier een nieuw type

weiland bewoont werd door stieren. De stieren waren niet gediend van

racket getest, er wordt water en lucht onder hoge druk in een petfles

de aanwezigheid van de heren en rende als een bezetenen op ze af. De

gepompt. Doordat dit de fles weer uit spuit, schiet de fles naar voren. Zo

paniek brak uit bij Lieuwe, maar Matthijs bleef kalm. Mathijs is namelijk

op het eerste gezicht lijkt het heel goed te werken. We betwijfelen echter

niet schuw voor wat gestoei met stieren. Op de boerderij waar hij woont,

nog wel of met dit systeem de maan bereikt kan worden, maar ze zijn al

moet hij dagelijks stieren van zich af jagen. Door naar de stieren te gaan

een eind op de goede weg.

roepen heeft hij de stieren rustig weten te krijgen en hebben ze veilig
hun tocht kunnen voortzetten.

A

Het liefdesleven bij de A-hike

We kwamen koppels A01 en A03 zondagochtend tegen toen ze net
200 meter hadden gelopen. We hadden ze de dag ervoor net voor het
avoneten ook al geinterviewd maar ze hadden ons toch nog behoorlijk
wat te vertellen. Op die ene avond is er heel wat gebeurd en zijn er heel
wat liefdes opgebloeid. Maar laten we beginnen bij het begin. Het avond
eten was VIES, de klonten couscous met kip in een raar sausje met

B

Brandweer in spee

dingen die misschien wel groentes ofzo waren viel bij de A-hikers niet
in de smaak. Jasper heeft het bed van Jasper verstopt en wij zijn er
nog niet achter hoe je een bed kan verstoppen in een slaapzaal, dus wij

Max en Jonathan van B04 lopen op zondag aan kop. We zien

zullen op onderzoek uit gaan en het zal volgend jaar vervolgd worden.

ze een trappersbaan trotseren met de rugzak nog op de rug en dit gaat

Toch heeft Nigel zeker geen rot avond gehad want hij vertelde ons trots

vlekkeloos. Een brandweerman zijn gaat ze zeer goed af, volgens de

dat hij bijna gezoend had met Amy (A04). Dit is ook een verhaal dat

heren zelf hebben ze 20 katten uit bomen gered en zijn er 4 branden

volgend jaar zeker een vervolg verdient. Drie van de vier jongens wisten

door hun geblust. Ook vertellen ze ons dat ze de duim omhoog hebben

me ook te vertellen dat er ook een liefde opbloeid tussen Frederick en

gestoken bij een passerende auto om te liften, toen de auto stopte om

Andele (ook A04). De twee zouden zelfs verkering hebben, maar dit

ze in te laten stappen zijn ze gelukkig zo verstandig geweest niet in te

trekken we in twijvel aangezien Frederick dit hevig ontkent (overigens

stappen maar gewoon door te lopen. Te voet was de route volgens de

met big smile). Dus de twee jongens van A03 hebben allebei een oogje

jongens namelijk ook goed te doen.

op de twee dames van A03. Kunnen we volgend jaar de vier scouts bij de

C

De liefde is ver te zoeken

Jochem van C03 heeft een haat liefde relatie met zijn leiding. Bij
een post vond Jochem het nodig om een ei op het hoofd van zijn leiding

X-hike verwachten maar dan in een andere samenstelling? Wordt zeker
vervolgd.

DE

Geen geluk

kapot te gooien. Dit vond zijn leiding niet zo leuk. Jochem is snel weg

Onderweg naar post 1 reden wij koppel DE09 tegemoet. Marcel

gerent en probeerde zich te verstoppen achter een boom. Dit bleek

en Rens waren vanmorgen direct verdwaald. Het zat eigenlijk de heren

geen goede verstop plek te zijn want voor hij het wist werd er allemaal

sowieso niet helemaal mee, de tentrits was namelijk ook stuk. Koud

slagroom over hem heen gespoten. Volgens de groepsgenoten stinkt

hadden ze het afgelopen nacht gelukkig niet, want hun slaapzakken

hij nu een uur in de wind. Het is ons als reporters nog niet opgevallen

waren wel lekker warm. Boven alles is Marcel bij de trappersbaan van

waar de liefde precies uitblijkt, maar ze zullen vast hun goede momenten

post 1 uit zijn broek gescheurd. Ondanks alles hebben ze beide wel een

hebben.

leuk kamp gehad.
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Tosti

Zaterdag middag ging de poolbade crew lunchen bij de brinck in dwingelo. De kaas tosti viel er echter nogal teken. De tosti was taai er zat

nauwelijks kaas op en de kaas was niet lekker en pas na drie keer vragen kwam de bediening ketshup brengen. Na deze teleurstelling zijn we eens
wat dieper in het fenomeen tosti gedoken en hebben we voor jullie uit gezocht hoe de beste kaas tosti tot stand komt. Te beginnen bij het brood. De
voorkeur gaat uit naar witbrood en zowel nieuw als oud brood zijn prima mits niet te oud. De kaas kan naar eigen smaak alles tussen jong en oud zijn
maar niet extra oud want dan smelt het niet goed. Voor goede gesmolten kaas is het ook belangrijk dat het 48+ kaas is en dat hij niet uitgedroogd
is. Als je toch een kaas tosti gaat maken lekker veel kaas op, maar als er nog iets anders bij op moet mag er met een normale portie voldaan worden.
Verder is het tostiapperaat ook van belang. De voorkeur gaat uit naar een “echt” tostiapperaat want met een contactgrill wordt de tosti geplet. Een
tosti uit een koekenpan op z’n tijd is ook zeer aan te bevelen. Verder zouden wij van de Poolbode nog een aantal tosti variaties aan willen bevelen
naast de gebruikelijke tosti kaas en hamkaas. De tosti Hawaii met ham kaas en ananas is erg lekker net als de tosti pizza met kaas tomaat en salami.
Er zijn ook mengsels van tomatenpuree en kruiden in de winkel te koop die in combinatie met kaas een heerlijke tosti opleveren. Een tosti met nutella
en banaan is erg aan te beleven. En last but best de tosti Poolbode: suikerbrood met boter en suiker in een gewoon tostiapperaat en vervolgens moet
je hard weg rennen en de bar hem schoon laten maken.

C

Kroegtijgers

DE

Onenigheid

Een aantal groepjes van de C-hike hebben een zware dag gehad. De

Onderling hadden de DE-hikers de afgelopen dagen wel wat

groepen C02, C03, C04 en C05 zijn zaterdag verdwaald. Ze hebben

onenigheid gehad. Van oorlog was nog geen sprake, maar een conflict

de route verkeerd gelezen en zijn met z’n allen totaal de verkeerde

kan het zeker wel genoemd worden. De jongens van de Bevers hadden de

kant opgelopen. Tijdens het lopen kwamen ze gelukkig wel een gezellig

tent plat gegooid van andere DE-hike militairen. Dit konden zij uiteraard

cafeetje tegen waar ze onder het genot van lekkere warme chocolademelk

niet echt waarderen. Daarom verklaarden de militairen de oorlog met de

de route nog eens goed hebben kunnen bestuderen. Dit heeft geholpen

Bevergroep. Ik hoop maar dat dit goed afloopt…

en ze hebben het overnachtingterrein weten te bereiken om 8 uur. Er
werd een tent opgezet en de noodles en knakworsten voor het avond
eten stonden nog te pruttelen toen we kwamen interviewen.

DE

10 kilo patat bij de DE-hike!

De hike-leiding heeft kunnen regelen dat er 10 kilo patat voor de
kinderen was. Hoe hebben ze dat geregeld? Wij van de razende reporters
zijn meteen op onderzoek uit gegaan. We hebben de bewijsstukken goed
onderzocht en we kwamen uit bij Farm frites. We hebben gesproken met
Martine Lesterhuis, zij had speciaal 10 kilo aardappelen geschild en
gesneden voor de DE-hike. Helaas was de frituurpan kapot. Toen heeft
ze stad en land afgebeld naar alle cafetaria’s of zij daar 10 kilo patat
kunnen bakken. Gelukkig naar 2 uur bellen konden ze naar Bastaria in

B

Creatieve brandweerman

Ruinen. Daar was een lieve mevrouw, zij heeft speciaal het frituurvet

De brandweermannen Ruben, Sep, Joep en Sjoerd van B02 en

warm gehouden. Na een paar uur bakken, is het patat aan gekomen bij

B03 hebben ondervonden dat er hier in de omgeving weinig branden

de DE-hike eindpost. We hebben gehoord van een Anonieme bron dat

zijn die geblust moeten worden. Om het zichzelf niet te gemakkelijk te

alle kinderen en subkampleiding na hun eigen avondmaaltijd, met zijn

maken, hebben ze zelf maar brandjes gemaakt om die vervolgens weer

alle nog 10 kilo patat op hebben gesmikkeld. Blijkbaar was de patat zo

uit te maken. Het is volgens de jongen heel belangrijk om te blijven

lekker dat iedereen hun vingers bij hebben af gelikt.

oefenen met brandjes blussen.
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39e poolkamp
Belgen schieten

DE

Groepje DE01 heeft ons uitgebreid verteld over hun maaltijd

Zondag moesten de scouts van de DE-hike Belgische soldaten

van zaterdag avond. Ze hebben een hele kip, jagersschotel en parijse

neerschieten bij de derde post. Groepje DE03 heeft uitgebreid verslag bij

aardappeltjes gegeten en natuurlijk de patat van hun leiding en het was

ons gedaan. Ze hebben hun nerf geweer met vier pijltjes de commandant

allemaal heerlijk. Hun maaltijd hebben ze echter ook beschreven als

en een soldaat neergeschoten. Wij hebben overigens ook ons geluk

“legervoedsel” en het kwam “uit een zakje” dit is natuurlijk wel een beetje

beproefd en hebben maarliefst drie speelgoed soldaatjes(dezelfde als in

tegenstrijdig want hoe doe je nou een hele kip in een zakje? Verder zijn

toystory) neergeschoten met 1 pijltje. Toen we de jongens vroegen hoe

ze zondagochtend bij een theehuis langs geweest, hier hebben ze alle drie

de andere posten gingen, vertelden ze ons dat post 2 er gewoon helemaal

echter geen thee maar verse appelsap met vruchtvlees gehad. Ze waren

niet was. “er zijn vaak posten niet, elke dag mistte er wel 1” vertelden ze

ook alle drie erg blij om uitgebreid gebruik te maken van een schone wc

ons. Post 1 was er wel en die ging goed. Ze moesten buikschuiven over

(ik zal jullie de details besparen). Verder hadden ze een badeend mee

een apenbrug. Verder hebben ze zaterdagavond bami gegeten. Verder

als hun mascotte die hun steun geeft in moeilijke tijden. Ze zijn het nog

willen zij hun leiding enorm bedanken, want ze hebben maarliefst tien

niet helemaal eens over hun motto. Zo kwam “we zijn geen padvinders

kilo patat geregeld voor hun hikers. De jongens hebben hier ook zeker

maar padmakers” langs, aangezien ze dwars door de dwingeloose heide

van genoten. En namens de Poolbode hulde aan de patat bakkers, wat

zijn gegaan in plaats van over de pad. Daardoor waren ze veels te vroeg

een top actie.

bij post twee en ze zijn er ook hun ehbokist verloren. Een ander motto is
“never give up” en “alle honden zijn grote bos marmotten”. Wij vinden
de laatste wel heel erg leuk maar hebben geen flauw idée wat het verhaal
achter dit motto is. Verder was de slagroomtaart die ze zaterdag bij post
6 hadden gekregen erg lekker.

B

Posthoudertje spelen

!?

Roddelrubriek

zoals iedereen weet ontstaat er heel veel liefde tijdens een kamp.
Ook dit weekend zijn de vonken weer overgeslagen tussen diverse
deelnemers. Zo hebben Bram en Sabine samen in een tent geslapen.
Max had zonder woorden contact gehad met Iris. Beide bevestigen dit
verhaal. De tent van Emma en Iris lag al vol met jongens voordat hij

Op de route van de brandweer-hike kwamen we Jetze en Martijn

opstond, uiteraard waren de Bevers hier ook bij betrokken. Iris sliep

van koppel B05 tegen. Wij als razende reporters vroegen ons af hoe het is

afgelopen nacht tussen de mannen in. Uiteraard was er veel ruimte want

om posthouder te zijn. Dit hebben we getest door ons bij dit groepje voor

de Bevergroep houdt van luxe en hebben natuurlijk hun opvouwbare

te doen als posthouders, we vertelde de heren dat ze in het nabij gelegen

villa mee genomen.

weiland koeien moesten gaan vangen om punten te verdienen. Ze deden
goed hun best en hebben drie koeien weten te vangen en daarnaast
hebben ze ook een oude koe uit de sloot weten te halen. Daarna hebben
we de heren verteld dat ze de route weer konden voortzetten. Posthouder
zijn is ons goed bevallen en we kunnen dit anderen zeker aanraden.

DE

Cadeautje voor PMG

Groepjes DE15 en DE12 hebben speciaal voor het redactieteam een
potje honing gekocht.
Waarom? Dat zullen jullie je vast afvragen. Het hele media team is
dag en nacht druk bezig met de poolbode af te krijgen voor de deadline

!?

Wist je dat?!

.. Je niet op een badeend moet gaan liggen?

van zondagmiddag 15:30 uur. Tijdens het interviewen, uitwerken van
interviews, foto’s maken, printen, de social media up to date houden,
kwaliteit check, grafisch vormgeven, krantjes in elkaar nieten en nodige
creatieve tijd toevoegen genieten wij van een heerlijk kopje thee. Het

.. Als je dat wel doet, dat het pijn doet?

mediateam houdt ontzettend van honing in hun thee. Hoe André,

.. Het motto van Iris en Emma is lief doen?

Jasper, Maikel, Skelte, Bram, Max en Petra erachter zijn gekomen

.. Emma en Iris onzettend lief waren voor de mannen van DE-hike?

dat wij thee met honing drinken wilden ze niet vertellen. Maar waar wij

.. Je niet met een keyboard moet gaan gooien?

wel zijn achter gekomen is dat het honing niet gewoon uit de supermarkt

.. Wist je dat Andre (DE12) bang is voor houtsnijdende

is gekomen. Ze zijn naar een Imker gegaan om echte kwaliteits Honing

buitenaardsewezens
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op te halen. Wij zijn er helemaal blij mee. Dankjewel!
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Veel eten is goed

Groepje DE08 bestaat uit 5 mensen (Eline, Jan-Willem, Marten,

een bekende stem. Het was Boris! Voor de mensen die hem niet kennen

Suzanne en Terra) allemaal van Hunene Emmen. Ze hebben zaterdag

zal ik even kort vertellen wie hij is. Boris is een goedgebekte jongen die

zelf patat en frikandellen gebakken. Blijkbaar kan patat ook gewoon in

we vorig jaar hebben leren kennen tijdens het poolkamp. Toentertijd

een koekenpan gebakken worden. Ze vertrouwden ons toe dat zowel de

was hij verloofd met Maaike. In de krant van afgelopen jaar was aan dit

patat als de frikandellen erg lekker waren. Hun motto is dan ook “veel

heugelijke feit een hele pagina gewijd. Daarom heersde er dit jaar bij

patat eten, dan kom je er wel doorheen”. “en frikandellen natuurlijk

ons de vraag of ze nog gelukkig getrouwd zijn. Ik liep enthousiast naar

voegde een van de jongens toe. Verder hebben ze zaterdag bij post 6 een

Boris om eindelijk de vraag te stellen. Wat me eigenlijk gelijk al op viel

halve slagroomtaart opgegeten waardoor de groepjes hierna niks meer

is dat Maaike niet mee was op kamp. Boris legde uit dat ze op zakenreis

kregen. En hij was niet eens zo lekker lieten ze ons weten. Verder is

was in Schotland. Ja, want wat een buisnessvrouw is die Maaike zeg!

zaterdag Suzanne haar tas gestolen door andre (DE12), helaas was dit

Hij vertelde dat het huwelijk nogsteeds over rozen ging en dat ze de

toen ze al op het subkamp waren, anders had Andre de zware tas lekker

gelukkige ouders zijn van een tweeling! Johannes Petrus Remi Dion

een eindje voor haar kunnen tillen. Suzanne heeft andre wel terug gepakt

Rubense is de naam van hun zoon en ze noemen hun dochter Maria

door zijn das en bed te stelen(hoe steel je een bed?), verder heeft marten

Magriet Magalena (ook wel M&M&M). Het stel houdt ontzettend veel

gevochten met Emma (DE02). Wij hebben het vermoeden dat het om

van hun kinderen en Boris benadrukt ook nog even dat het ongelovelijk

een haat liefdes verhouding gaat aangezien anderen het beschreven

inteligente kinderen zijn. De kinderen zijn de potentiële opvolgers

als rollebollen in het gras. De twee zijn overigens nog steeds aan het

van Boris BV. De kinderen maken het verder goed, alleen Maria is

kibbelen over wat er gebeurt is.

allergisch voor suiker en Pinda’s. Hier was Boris achter gekomen toen
hij een Pinda taart voor haar had gemaakt. Het stel is binnen een jaar
al tweemaal verhuisd. Eerst woonden ze in een enorme villa in ’t Gooi

DE

Gemis

maar omdat ze zich toch een beetje bevooroordeeld voelden hebben ze

Bij post 3 van de DE-hike spraken we met Marijn, Ramon en

besloten om hun villa te verkopen. De opbrengst is naar het Ronald Mac

Xander van groepje DE01. Ze vertelden ons dat de zus van Ramon

Donald fonds gegaan. Nu wonen ze in een appartement op vierhoog in

gister van de apenbrug was gevallen en ze nu niet meer compleet zijn.

de Bijlmer. Omdat het appartement maar klein is moeten de kinderen de

Laura veel beterschap, we hopen dat je kniebanden niet gescheurd

babykamer delen. Eigenlijk wilden Maaike en Boris een roze kamer voor

zijn zoals de jongens vrezen. We stellen voor dat de jongens je de hele

Maria en een blauwe voor Johannes, maar nu de kinderen dus op één

vakantie bedienen. Chocolade schijnt heel goed te helpen dus daar kun

kamer slapen gaat dat lastig. Daarom hebben ze de muren paars geverfd

je ze gerust voor naar de winkel sturen. We hopen dat je volgend jaar wel

(een combinatie van roze en blauw). Het appartement delen ze ook nog

de hele hike uit kan lopen.

met 7 Chiwawa’s en een Chinchilla (Vette dieren volgens Kasper). Ik
bewonder de liefde die de twee voor elkaar hebben en hoop dat ze samen
oud mogen worden. En als ze hun gouden huwelijk over 49 jaar vieren,
hopen wij ook uitgenodigd te zijn!

DE

Lafaard

Andre en Skelte van de bevers (DE12) vertelden ons trots dat ze
samen in een slaapzak delen. Dit schijnen ze altijd te doen, waarom ze
daar trots op zijn weten we niet. De twee lagen in in de voortent van de
bevervilla (18 persoons) te tukken toen ze uit het niest aan hun slaapzak
naar buiten werden gesleurd. De twee gilden het uit en dit werd door de
anderen beschreven als heel erg meisjes achtig. De twee waren zo bang
dat ze maar 2 seconden nodig hadden om de tent weer in te kruipen.
Bevend van angst hebben ze een meisje naar buiten gestuurd om te
kijken wat er gebeurd was. Ze voegden echter snel toe dat er iemand
vlakbij luidruchtig een stuk hout met een mes aan het bewerken was. Die
persoon was nogal dichtbij maar ze wisten niet waar precies. Dus toen
ze uit de tent getrokken werden wisten ze niet of er iemand met een mes
hun te lijf wilde gaan. Dat ze bang waren dat het misschien buitenaardse
wezens zijn, kan natuurlijk niet goed praten dat ze een meisje naar
buiten hebben gestuurd om te kijken.
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Nawoord van het C-team

Zo, het 39e Poolkamp zit er weer op. Geweldig dat julie allemaal mee geweest zijn en dat we er met zijn allen zo’n mooi kamp van hebben kunnen
maken. Op moment van schrijven is het zondagmiddag, en wijst alles erop dat we een kamp dat met mooi weer begon ook met mooi weer af gaan
sluiten.
Het aantal deelnemers zit in de lift! Zowel hikers als posthouders blijken in toenemende mate enthousiast over het poolkamp en het idee van
medio decemer buiten kamperen is ook in 2015 nog steeds geen reden om er vanaf te zien. Wel hebben we van enkele hikes begrepen dat sommige
hikers ‘niet vooruit te branden waren’. Ongetwijfeld zullen daar ook wel weer uitzonderinegn op zijn. Wie zijn de winnaars in 2015? Nu nog niet
bekend, als jullie dit thuis op de bank of in de auto zitten te lezen al wel. Misschien heb jij de prijs wel stevig in je knuistje geklemd, terwijl je moeder,
partner of dwerghamster je moegestreden voetzooltjes masseert.
Is De Hooge Haer bevallen? Zijn wij bevallen voor De Hooge Haer? De evaluatie zal het meten uitwijzen, maar er zijn al wel wat geluiden
opgevangen. De locatie is mooi wat betreft ligging en zo met zijn allen bij elkaar met de tentjes naast de kampeerboerderij heeft beslist ook wel iets
knus. Nadeel is natuurlijk dat er eigenlijk net een groepsruimte te weinig is. Vooral voor de krant is dit vervelend, en als C-team zijn we Chris cum
suis dan ook bijzonder dankbaar voor hun flexibiliteit. Als je nog puntjes voor de evaluatie hebt, mail die dan naar het C-team, dan nemen we het
mee.
Dan gaat de blik al weer vooruit: het 40e (!) Poolkamp in 2016! Waar we heen gaan weten we nog niet, maar het ligt voor de hand dat we er
een extra bijzonder kamp van maken. We hopen in ieder geval dat jullie er allemaal weer zullen zijn en vooral het goede woord verspreidt over het
Poolkamp en wat een onvergetelijke ervaring het is, of je nu posthouder bent, hiker, of welke andere functie dan ook hebt.
Tot volgend jaar,
Het C-team

Tot

Volgend jaar
Nawoord van de PoolbodeMediaGroep

!?

Dit was het dan, het 39ste poolkamp is weer voorbij. Maar gelukkig hebben we de verhalen nog. Ook dit jaar zijn alle overdreven, emotionele,

megrijpende, grappige of domme verhalen weer samengebracht in de poolbode. Als je dit leest ben jij in het bezit van 1 van de 250 exclusive uitgaves
van de poolbode.
Wij van de PMG zijn vol moed en goede hoop naar dit kamp toegegaan. Echter bij aankomst werdt ons alle hoop abrupt ontnomen. Het
bleek namelijk dat wij geen eigen ruimte hadden en dus een ruimte moesten delen, begrijp ons niet verkeerd, delen vinden wij niet erg. Maar als
ons een eigen ruimte wordt beloofd en je deze op het laatste moment ruw wordt ontnomen door het C-team, dan zijn wij, om het licht te zeggen,
teleurgesteld.
Gelukkig heeft dit omslagmoment geen nagatieve invloed gehad op de kwaliteit van ons werk. Integendeel zelfs, ook dit jaar hebben wij
onszelf weer overtroffen. Wij zijn dan ook blij met het resultaat en hopen dat jullie de poolbode dan ook met veel plezier gelezen hebben. Wij zijn er
volgend jaar weer bij, dus hopenlijk jullie ook.
De PoolbodeMediaGroep
250 oplages
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