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Een woord vooraf
U

Van het C-team

Hoppa! Poolkamp nummer 40. Voor wie geïnteresseerd is in dat soort flauwekullerige

			

Ellertshaar

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

posthouders,

subkampleiding,

kookstaf,

hike-leiding,
opbouwers,

categoriseringen, we zijn nu een robijnen kamp. Nu zijn we natuurlijk het NPK niet, dus we

algehele coördinatoren, barmannen en –

gooien niet de hele rimram om omdat we zoveel jaar bestaan, maar ongemerkt zal het ook

vrouwen en alle andere mensen die op de

niet voorbij gaan. Er is een speciale badge, bij vlagen taart en een heuse feestpost.

een of andere manier bij het Poolkamp

Toch is het niet alleen maar feest: we hebben dit jaar opvallend weinig deelnemers

betrokken zijn te informeren over de

naar ons prachtige kamp weten te trekken. Haast een derde minder dan vorig jaar. Het is

belangrijkste gebeurtenissen tijdens het

niet zo dat dit de doorzetting is van een trend die al jaren gaande is, het is dit jaar echt een

kamp.

opvallende en plotselinge daling. Dit zal deels zitten in het feit dat het kampweekend dit
jaar een week vóór de vakantie is en dat er opmerkelijk veel ziekmeldingen zijn, maar we
moeten ons ook afvragen of we voor volgend jaar niet iets actiever moeten gaan werven. Van
alle media die ons ter beschikking staan, verdient het wellicht aanbeveling om de klassieke
papieren reclame weer van stal te halen: laten we driftig flyeren en posters plakken voor een
drukkere 41e editie!
Bij de aankomst heeft het C-team een vaste component van het aanvangsritueel
achterwege gelaten. Voor het eerst in vele jaren waren er op de wegen in de directe nabijheid
van het poolkamp niet de prachtige poolkampaanwijsborden opgehangen. Nee, we zijn ze
niet kwijt (al is er wel eens één gejat), maar we hebben bij wijze van proef maar eens getest of
het ontbreken van de bordjes in het TomTom-tijdperk tot wezenlijke problemen zou leiden.
De conclusies zijn vrij helder. We hebben geen enkele opmerking over het ontbreken van de
bordjes ontvangen en iedereen heeft de Klonie weten te vinden.
Dit betekent niet per se dat we volgend jaar ook weer geen borden ophangen. Het zijn

PMG Redactie

immers hartstikke mooie bordjes, dus het is ook weer een beetje zonde om ze vanaf nu alleen
nog maar stof te laten happen in een doos op de zolder van een C-teamlid.
Kort samengevat: we bestaan allang, maar zijn niet vast gaan zitten in gewoontes. Hikers
zijn immers voortdurend in beweging!

Siemen Boelkens
Bubbly bubbly
Marc Jan Bonder
Illegale immigrant
Steven Bonder
Best wel een dingetje
Sarah van Duijnen
Eindelijk maar toch
Jorn Groen
Slaapbank
Anouk Huizeling
Pannenkoek
Suzanne Keuter
#Facebook
Gloria Rodenhuis
#Instagram
Chris Ronde
#NietMijnTsaar
Tim Super
Timtim

Oplage

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

Robin Bergsma
Auke Swart
Christine Mast
Regio Fryslan

Kevin Blok

Tim Mein

Niels Ruiter

Subkampleiding

Elisa Water

Dennis Blok

Bertien Delker

Trappers Hoogezand

Jurgen de Graaf

Elmar Hartman

Trappers Hoogezand

Martinistam

Mathijs Dun

A01 Mark Trallero
Stan Loeters
St. Vitusgroep
A02 Dilana Dozeman
Meike Funke
Scouting Emmen
A03 Nienke Lafeber
Anna Timmermans

X-hike
Hikeleiding

Richard Boonstra
Milou Rikkerink
Chiel Funke
Drostengroep Scouting Coevorden

Jeroen Lamberts
Jeroen Zijlstra

Harold Hermes

Geert Schoemakers

Sharon Wilting Wessel

Drostengroep Coevorden

Martine Schuijt

Scouting Emmen

Tom Wilting
X01 Sep van de Gruiter

A04 Hylke van Duinen

Fréderique Reemer

Drostengroep Scouting Coevorden

Rick Beekman

Jonathan Speelman

Ruben Middendorp

Drostengroep Scouting Coevorden

Scouting Mensinghe

Subkampleiding
Rijk Korenhof
Agnes Korenhof

A05 Lynn Vogelzang

X02 Demi Mesken

Dolf Huls

Fleur Lohues

Aileen Offerbeek

Nico Kenter

Drostengroep Scouting Coevorden

Annemiek Meijer

Drostengroep Scouting Coevorden

Scoutinggroep de Esdoorn
A06 Pelle Drijfhout
Frederick Boersma
Drostengroep Scouting Coevorden

X03 Andel Knijft
Abyan Scheepvaart
Scouting Mensinghe

Hikeleiding

Posthouders
Marit Drost

X04 Alex Soek

Annet Regeling

Sil Rudolphie

Balou Rotteveel

Scouting Mensinghe

André Boelens
Karel Doorman Stam
Fennechien Schuil
De Trappers Hoogezand-Sappemeer

Scouting Emmen
X05 Nigel Kok
Jeroen Buining

Drostengroep Scouting Coevorden

Victor Verduijn

Jelle Pekelder

Brent Boog

Scouting Emmen

Arthur Meijer
De Trappers Hoogezand-Sappemeer

B-hike
Niels Massink
Fraeylema
B01 Wiebe Derksen
Jan Bakker
Wouter Timmermans

Posthouders

Scouting Emmen

Riemer De Vries
Anton Regeling

Mario Meijerink

Jory Koolwijk

Martinistam

Scouting Emmen

B02 Jeroen Nanninga
Tommie de Man
Sil Veentjer
De Zwervers
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Niels Rotteveel

Joep Arreman

Martìn Korenhof

Jonathan Schaaij

Marloes Velsma

Drostengroep Scouting Coevorden
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Lisa van Vliet
Scouting Emmen

B03 Gerwin Reijngoud

C02 Matthijs Baving

Jenthe Doorten

Arjan Wolters

Scouting Mensinghe

Scouting Mensinghe

Jan-Willem Beck
Bernhard Bakker
De Zwervers

Posthouders

C03 Thijs van Oosten

Subkampleiding

Janine Munk

Rianne Heeres

Wouter Fournier

Christiaan Water

Sam Klamer

Bob van Oorschot

Ymke Post

Scouting de Jutters

Wieb Schuil
De Trappers Hoogezand-Sappemeer

Pandora van der Woude
Mensinghe Roden

Janne Schuil
C04 Rolf Stalman
Stefan Heller
De Trappers Hoogezand-Sappemeer
Carolien Kerstholt
Denise Wening

C05 Merle van Overmeir

Kirsten Wening

Sjoerd Fidder

De Trappers Hoogezand-Sappemeer

Drostengroep Scouting Coevorden

DE-hike
Hikeleiding
Els Ramm
Kitty van der Steege

Thijs Havinga

C06 Janna Jalving

Fraeylema Slochteren

Jasper Somsen

Noor de Bruine

Arnoud van Duren

De Zwervers

Scouting de Jutters

Marco Buntjer
Fivel Delfzijl

Fedor Krop

Posthouders
DE01 Iris Melchior

Renske Groeneveld

Wouter Slaman

De Zwervers

Wouter Tiddens

Emma Kloosterhuis

Scouting Mensinghe

De Trappers Hoogezand-Sappemeer

Wouter Senneker
DE02 Sven Caspers

Bas de Haan

Jessica de Jonge

Sieger van der Meer

Anneke Maring

Erik van Dijk

Johan Pops

Arjan van Unen

Fivelgroep Eemsmond

Chauken

Scouting Mensinghe

Iris Koning
Sabine van der Wolde

Subkampleiding

Reinier Aukema

Fraeylema

Stefan Jager

De Beyloo Terhorst groep

AVD Assen

Nick Akkersma

Sylvester Stammis

Annette Bouma

Jauke Rienders

Roos Hogewind

Mensinghe Roden

Scouting Mensinghe

DE03 Renz Mulder

De Trappers Hoogezand-Sappemeer
Wiebren van Lingen

C-hike

Amanda Kruize
Ruben Bruins
Herma Kroon
Scouting Mensinghe

Hikeleiding
Bob Tjaarda

Ilse Kloosterman

Elzo de Groot

Tessa Strijker

Gerjan Arends

Martijn Bruil

Scouting Mensinghe

Ties van Houten
Scouting Mensinghe
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Barpersoneel

Niek Schelwald

40e poolkamp
Rik de Haan
Thibauld Zonderdrop
Thomas Klimp

Sander Koning

Patrick Huizing

Victor Castro

Kim Veentjer

Simone Huizing

Wina Arends

Jochum Beerepoot

Jurrien de Jager

Fraeylema Slochteren

De Zwervers

Yvette Hekker

Tijn de Kam

Arjan Schouwenburg

Zwervers Groningen

Thriantastam Assen

Diederik Havinga

Roy Does

Robbin de Zeeuw

Vinchem

Franz Muter

Mensinghe Roden

Jaap Schuurmans

Joost Watering

Scouting Emmen

Johannes Post Groep

Posthouders

Jan Donker
Jannus Benjamins
Sjoerd Poppema
Scouting Hoogeveen

Chefkoks

C-team
Lenie Winters
Eloise Suiveer
Leon van Vliet

Erik van der Veen
Anniek de Jonge

Wolter Meems

Fivel Delfzijl

Theo van God Osch

Hilko Vennema

Johan Hettinga

Thriantastam

Chauken Groningen

Mans Schepers

Annelien Fikkers

Fraeylema Slochteren

Thomas Siewes

Luurt Glas

Koos Hoeksema

Eva Botermans

Ger Folkersma

Derk Fischer

Annelies Vermue

Scouting Emmen

Fraeylema Slochteren

Pauline van der Heijdt
Irene Schelwald
De Zwervers
Maikel Boonstra

Kachel Team

Krant
Siemen Boelkens
Suzanne Keuter

Skelte Moring

Rutger Oosterveld

Steven Bonder

Bram Katerborg

Dirk Hundt

Marc Jan Bonder

Max van der Wal

Geuko Elderman

Anouk Huizeling

De Bevers

Christer Oosterveld

Gloria Rodenhuis

Fivel Delfzijl

Sarah van Duijnen

Ramon Mengerink
Thomas Tammeling
Fivelgroep Eemsmond

Werkploeg

Subkampleiding

Chauken Groningen
Chris Ronde
Jorn Groen
Tim Super
Fivel Delfzijl

Patrick Loonstra

Auke Veninga

Hein Tukker

Carlos Castro

Vinchem Winsum

Demian Oudman
Ellen Moedt
Florentine Oenema
Gerbrand Wit
Karst-Jan Veenstra
Luuk Stelder
Martin Knol
Milenka Wiltjer
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Vrijdag 16 December
De opening

U

Wie had zich 40 jaar geleden kunnen voorstellen dat Poolkamp nu nog zou bestaan? Ik niet! En toch is het zo.
Daarom waren ook alle deelnemers, posthouders, de overige medewerkens en natuurlijk de leden van Poolbode-mediagroep aanwezig bij
deze bijzondere opening. Want man, man, man wat is er toch uitgepakt voor deze opening. Om de opening een luxe tintje te geven werden er
door het C-team verschillende ‘dure’ woorden gebruikt.
Normaal gesproken zou er worden begonnen met de A-hike, maar dit is natuurlijk een speciaal Poolkamp dus beginnen we dit jaar
eens met de DE-hike. Maar we beginnen er ook mee, omdat ze bij de DE-hike dit jaar graag alles andersom willen doen. En dit is aardig
ingewikkeld. Er werd begonnen met de prijsuitreiking, hierbij was er een gedeelde derde plek voor alle vier de deelnemende groepen.
Vervolgens werden de posthouders, de kookploeg en de opbouwploeg bedankt, maar omdat het andersom is bedoelde de hikeleiding eigenlijk
“bedankt voor niks”.
Gelukkig houden de overige hikes zich wel aan de normale volgorde en was het tijd voor de A-hike. De hikeleiding heeft maar 1 vraag voor
iedereen: “if there’s something strange in your neighborhood, who you gonna call? Uiteraard is er maar 1 antwoord op deze moeilijke vraag,
namelijk “GHOSTBUSTERS”. Dit is dan ook het thema van de A-hike. Dus komt je iemand tegen die bleker is dan hij zou moeten zijn, hoor
je wel stemmen, maar is er niemand in de buurt: dan weet je wie je moet bellen.
Na van de schrik te zijn bijgekomen is het de beurt aan de X-hike. Wie kent het niet, nog voor het spel begonnen is al ruzie te hebben
met alle andere spelers. Over wie met de auto mag spelen en wie met de hoge hoed. En als je niet kan winnen, gewoon het bord over de tafel
gooien. We hebben het natuurlijk over Monopoly. Voor minder dan het bemachtigen van de Kalverstraat doen de deelnemers niet mee.
We zijn over start gekomen en hebben €200 contant mogen ontvangen van het C-team, nu is er toch duidelijk een geluid door de bomen
heen te horen. Is het een slang? Is het een kameel? Is het Freek Vonk? Nee, het was slechts een boom. En daarmee kan B-hike van start gaan.
Ze gaan dit weekend op zoek naar nog meer exotische bomen en misschien nog wat uitgestorven dieren.
Als laatste is de C-hike aan de beurt. En de C-hike komt met het belangrijkste thema van dit poolkamp. Het toppunt van de democratie.
Namelijk verkiezingen. En we hebben het hier natuurlijk niet over een corrupte bende zoals we dat in belgië kennen, we hebben het hier over
een verkiezing zonder corruptie, zonder omkopen en natuurlijk zonder populisme. Dit zal de meest eerlijke verkiezing zijn die we op deze
wereld ooit hebben meegemaakt.
Last but not least krijgen we nog wat tips en tricks van het C-team mee. Dit jaar is er namelijk een noviteit (duur woord) te melden.
Namelijk dat alle C-teamleden en hikeleiders een blauwe poolkampdas dragen, met al je vragen kun je dus bij iemand met een blauwe das
terecht. De tweede tip van het C-team is dat iedereen goed moet onhouden wie zijn hikeleiding is, dit zijn namelijk de mensen op wie je kunt
vertrouwen. Ook schijnt het dat je met al je problemen bij deze mensen terecht kan.
Tot zover de opening

X

Je kunt niet altijd 6 gooien

X

Moneymakers met dikke stacks

We waren op bezoek bij post 3 van de X-hike. Hier zagen we dat
er druk monopoly gespeeld werd. Sep, Rik en Ruben van groepje

Tijdens de voorbereidingen van de Poolbode zitten er wat verdwaalde

X01 hebben ons na een verhit potje monopoly even uitgelegd wat de

X-hikers om zich heen te kijken in de kampeerboerderij. Zij zijn van

bedoeling was. Ze kunnen bij iedere post straten kopen en als er mensen

het monopoly spel en hebben gedobbeld om wie er als eerste mag

op hun straten komen moeten ze pittig veel geld betalen. Ze beweren

vertrekken. Andel en Abyan (X03) wachten tot zij mogen vertrekken.

echt vet goed te zijn en net een moeilijk goeie deal te hebben gemaakt. Ze

Ze denken dat ze wel goed voorbereid zijn en goed geoefend hebben met

hebben namelijk het advies van de posthouder, “Koop alles!”, opgevolgd

de verschillende route technieken. Op de vraag of ze ook bang zijn dat ze

en de Zijlstraat en Station Oost gekocht. Ze beweren dat ze dikke stacks

iets vergeten zijn, kijkt Abyan wat bang, hij denkt alles bij zich te hebben,

gaan maken, maar dit zullen we aan het eind van het kamp nog wel zien.

maar het zou kunnen dat hij wat vergeten is.... of dit echt zo is zullen we

We wensen deze big moneymakers in ieder geval heel veel succes met de

nog horen.

rest van hun hike.
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40e poolkamp
Who you gonna call?

A

Tijdens onze zoektocht naar hikers zagen we een groepje verdwaasd

Ondertussen komt het ene na het andere groepje van de A-hike bij

bij een hekje staan. Wij hadden het idee dat deze twee jongens niet

ons binnen gewandeld. Zij moeten allerlei opdrachten uitvoeren in en

precies wisten waar ze mee bezig waren. Toen we ze aanspraken bleek dit

om de kampeerboerderij. Pelle, Frederick, Stan en Mark (A6 en

vermoeden te kloppen. Het waren twee jongens van de trappers, die zelf

A1) zijn druk bezig met het bouwen van een toren van suikerklontjes die

ook niet precies wisten welk groepje ze waren. Na wat research, hebben

zij net bij de keuken hebben opgehaald. Na het filmen van deze toren

we weten te achterhalen dat we te maken hadden met groepje DE04.

worden zij op pad gestuurd op een foto van een foto te maken. Ook

Deze groep bestaat uit Sander, Tim, Kim, Jochem en Niek. De

hebben zij handtekeningen verzameld van alle beroemde poolkamp

oplettende lezer heeft natuurlijk opgemerkt dat we eerder spraken over

medewerkers. Hoe dit zal bijdragen aan het vangen van spoken zullen

twee jongens. Waar de rest van het groepje gebleven was, is voor ons ook

we dit kamp ontdekken. Ghostbusters!

een groot raadsel. Misschien was het ontbreken van de groepsgenoten
de reden dat de jongens niet wisten waar ze heen mosten. Volgens
de jongens lag dit echter aan de rare route. Ze moesten iets doen met
letters, maar ze wisten ook niet precies wat. Er was geen uitleg bij en ze

U

De schildpad en de lantaarnpaal

noemden de route verwarrend. We hebben ze nog geprobeerd te helpen,

Er was eens een schildpad genaamd Gerrit. Hij reed altijd op zijn

maar ook wij kwamen er niet uit. De logica was ver te zoeken, maar bij

trouwe viervoeter, Karel de lama. Karel had altijd een gek hoedje op.

een hike met als thema andersom hadden we ook niet anders verwacht.

Niemand wist precies wat dit hoedje moest voorstellen. Op een dag

We hopen van harte dat dit groepje weer compleet is en dat ze veilig zijn

kwamen ze een pratende lantaarnpaal tegen. Ze botsten tegen deze

aangekomen op het subkamp.

lantaarnpaal aan en kregen een vurige ruzie. Op dit moment kwam Wim
de hippie er aan. Wim wou dat iedereen in vrede leefde en haalde ze uit
elkaar. Hierna begon de pratende lantaarnpaal spontaan salto’s acheruit
te maken. De lama gaf hem een knipoog met z’n ene oog en de schild pad
zei: “aaahh”.
Zoals het hoort bij fabels is het aan jullie om te achterhalen wat de
moraal van dit verhaal is.

DE

Dilemma’s van DE-hike

‘Ik begriep d’r niks meer van’ concludeerden de razende reporters van de poolbode nadat zij vol goede moed en enthousiasme begonnen met het
interviewen van de hike lopers. Het thema ‘andersom’ bracht ons nogal in verwarring, of niet? Na even zoeken kwamen wij bij post 3 aangekomen,
bestaande uit een uitdagende trappersbaan. Koppel DE01 ronde deze baan af met een zeer slecht uitgevoerde achterwaartse draai of was het toch
een goed uitgevoerde voorwaartse koprol? U begrijpt het al de communicatie met de DE-hikers is nogal verwarrend. Na deze uitvoering kregen ze de
volle nul punten en gingen zij zonder zeebenen verder naar de vorige post. Het beste advies wat de dames hadden in deze lastige communicatie vorm
is lief knikken en ja lachen.
Nadat de kinderen verder gingen naar de vorige post, kregen wij de kans de posthouders uit te horen over deze ingewikkelde hike, want ook zij
waren helemaal niet in de war? Wanneer wel en wanneer niet andersom? Tussen insiders zouden zij ‘nomaal’ praten, maar wat is normaal in deze
kwestie? En wie behoren tot de insiders? Wij begrepen er steeds minder van en hebben ons best gedaan hun verhaal goed op te schrijven. Het leukste
aan posthouder zijn, is de weinige interactie met de kinderen, je hebt niks te doen en het thema was maar stom. Of is dit weer andersom? Ook humor
is erg lastig in deze context. Na dit verwarrende gesprek gingen de razende reporters verder naar de volgende post om daar de lopende koppels weer
te onderscheppen. “Is dit post 3?” Vraagt een van de koppels, nee dit is niet post 3 wordt geantwoord. Je ziet de verwarring op de gezichtjes is het wel
of niet post 3?
Aangekomen bij post 4 krijgen we de kans de koppels wat langer te spreken. Er loopt ook een heus quatroppel mee (DE02), een mix van freaylema
en fivel (?). Deze samenstelling bestaat alleen tijdens Poolkamp, langer kunnen deze twee koppels niet langer samen zijn, of toch wel?!? Tijdens onze
interview vertelden ze dat de route nogal verwarrend was, wanneer was deze omgekeerd en wanneer niet. Ze hebben maar besloten gewoon rechtdoor
te lopen dat zou vast goed zijn. Alleen zijn ze allemaal post 2 voorbij gelopen. Ook de razende reporters hebben een blik geworpen op de route en
vonden de hike leiding erg consequent met het uitleggen van de route. Of juist inconsequent? Wat wel duidelijk is, is dat de koppels beginnnen met
afmelden en niet weg mogen nadat zij zich hebben aangemeld. Jullie begrijpen al wij zijn het spoor bijster. Hopelijk zijn alle koppels na deze eerste
andersom dag de weg kwijt geraakt en hebben ze hun tent niet kunnen opzetten, of juist wel?
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Wistje datjes?!?

- koppels A02 en A05 een modeshow hebben gehouden om extra
punten te verdienen
- koppel A02 gummybears onder het bed van een ander koppel
hebben geschoven
- Meike van koppel A02 haar kussen is vergeten en nu haar kleren
als kussen moet gebruiken
- alle(s)bei de dames van koppel A03 hun kussen vergeten zijn
- Bij post 4 van de DE hike de hikers vuur moesten uitspugen met
water? (Of vuur maken met water?! Huh?!)
- De waterscouts van de Fivel hier niet zo goed in waren..
- Koppel DE01 geen hoofdkussen mee heeft omdat dit te zwaar is?
- Iris van koppel DE01 geen kussen mee heeft zodat er meer eten
mee kan
- Zij ook etensverslaafd is.
- Posthouder Thomas een hele grote blaas heeft (of juist een kleine?)

- De posthouders van post 3 van de DE-hike ook graag naar 		
Schiermonnikoog willen (of juist niet?)
- Bij de DE-hike moeten de hikers zich bij aankomst afmelden en bij
vertrek aanmelden.. (ik begriep dr niks van(red.)
- Rens en Jouke van DE04 eten zaterdag snert gemaakt door oma
(Lekker!)
- Koppel DE04 is een paar jaar geleden hun tentstokken vergeten,
maar hebben van hun fouten geleerd en deze dit jaar 		
meegenomen
- Koppel DE04 heeft nooit een hoofdkussen mee op kamp
- Dat de razende reporters ernstig werden gehinderd door koppel
C01 toen wij onder weg waren richting de DE-hike, mocht dit
krantje niet af komen moeten wij concluderen dat het de 		
schuld is van deze boefjes.. :p
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“Per ongeluk”

C

C06 en C03 zijn samen gaan lopen. Deze twee groepen van de Jutters kwamen elkaar “per ongeluk” tegen. De samengevoegde groep dacht dat ze
verkeerd waren gelopen, ze keken rechts van de weg en wat bleek: ze moesten links kijken! Dus de groep wilde terug lopen en kwamen er toen achter
dat ze toch “per ongeluk” goed waren gelopen. De twee groepen stellen zich verkiesbaar onder de namen “het gewone volk” en “bockworst”. Om de
verkiezingen tot een goed einde te brengen waren ze druk bezig met het oplossen van een sudoku. Janna en Noor (C03) hielden wel van de sudoku,
Thijs vond het echter maar niks. Hij heeft nooit wat van een sudoku begrepen. Hierom stelde wij als Poolbode de vraag of hij überhaupt wel tot 9 kon
tellen gelukkig lukte dit. Toen we vroegen naar de tent verdeling bleek dat Rianne tussen Thijs en Sam (C06) sliep. Hopelijk horen we morgen hoe
dit is afgelopen, vooral omdat de jongens zichzelf hot noemen.

Zaterdag 17 December
X

De ‘echte’ jongens van de X-hike

De razende reporters waren onderweg door het Drentsche land
opzoek naar de volgende post om de spannende verhalen van de
deelnemers vast te leggen. En wij hadden geluk! Midden op de Drentse
hei zagen wij vijf jongens lopen en grepen onze kans om de jongens
eens te vragen hoe hun Poolkamp tot zover was geweest. We praten
met koppel X04 Alex & Sil (Mensinghe) en troppel X01 Sep, Rick

B

Reddende B-hikeleiding en hun stagiaire

& Ruben (Mensinghe). De jongens lopen de X-hike en zijn druk bezig

Aangekomen bij post 2 van de B-hike, zijn wij verbaasd te zien dat

hun monopoly van hotels uit te breiden. “We hebben er al 14” vertellen

de hikeleiding zelf bij de post staat om de kinderen te begeleiden. Toen

de jongens trots “met wel 40 sterren” wordt er toegevoegd. “U kunt ze

wij vroegen waarom, bleek dat de posthouders onderweg een ‘klein’

boeken via hotels.nl en trivago”. Ze zijn niet bang om te vertellen, “wij

ongelukje met een caravan hadden gehad en dat deze op dit moment

zijn de echte koele jongens” Ze hebben twee speakers bij zich voor de

geplakt werd met ducttape. Flexibel als ze zijn, is de hikeleiding naar

nodige arbeidsvitaminen en 40 frikandellen om te zorgen dat hun

de post toegesneld om de treurig wachtende kinderen op te vangen.

energie level op peil blijft. Op de vraag wat ze van hun subkampleiding

In het gesprek maken wij kennis met de stagiaire van de hikeleiding.

vonden zeiden ze dat deze erg chill waren. De leiding van vorig jaar was

“Eigenlijk komt dit wel goed uit, zo kan hij gelijk kennis maken met

niks, maar dit jaar “werden ze goed verzorgd” vertelden ze. “We kregen

alle aspecten van de taken en functies van de hikeleiding.” Eigenlijk zou

een eitje en chocolade melk”. Deze echte jongens, de maffia van de hotel

de desbetreffende stagiair niet aanwezig zijn dit poolkamp, maar deze

wereld gaan voor de winst dit jaar. Maar ondanks dat vinden ze het toch

vacature kon hij niet laten lopen. Op het moment dat wij daar zijn is net

wel lekker om een beetje verzorgd te worden.

koppel B03 (Jente en Gerwin) klaar met de trappersbaan en maakt
zich klaar om verder te lopen. Gauw vragen wij hun nog wat zij van de
hikeleiding vinden en of de stagiair het een beetje goed deed. “Hij legde
het goed uit” zeiden de jongens. “Alleen moet hij de volgende keer eerst
uitleggen en daarna pas gaan eten. We moesten best lang wachten”.
De jongens hebben er zin in en gaan weer verder op pad. Met deze
feedback gaan wij terug naar de stagiair. Vooruit hij krijgt van ons een
herkansing, een dapper lid van de Poolbode biedt zich vrijwillig aan. Vlot
en enthousiast vertelt hij hoe de post werkt en doet zelfs een stukje voor.
Na deze uitleg raast onze razende reporter over de baan heen en zet nog
even de snelste tijd neer.
Ter afsluiting nog een zeer belangrijke vraag, wat zijn nou de
belangrijkste kwaliteiten van een stagiair: “als je maar een biertje kan
drinken” is hierop het antwoord.
Enthousiast geworden?! Wie weet kun jij volgend jaar ook mee als
stagiaire, aanmelden kan bij André.
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Loslopende mummies

Toen we op zoek waren naar een post van de C-hike, zagen we

Tijdens een rustig ritje door het bos, zagen wij een paar kinderen

een groepje lopen. Al rijdend hebben we deze kinderen geïnterviewd.

in paniek rondlopen. Dit waren Hylke, Jonathan, Dilana en Meike

Het waren Thijs, Rianne, Sam, Janna en Noor (C03 en C06). Ze

(A04 en A02) , die geen idee hadden waar ze heen moesten. Wij wisten

waren onderweg naar dezelfde post als wij, maar hadden wel een beetje

dit natuurlijk wel, maar konden dit niet zomaar met hun delen. Na lang

haast. De post ging namelijk bijna sluiten. Er werden verschillende

onderhandelen hebben we ze in ruil voor een droge worst en een stuk

verklaringen gegeven voor het feit dat ze zo laat waren. Ten eerste is

chocolade een lift gegeven naar de volgende post. Hier hebben we gezien

Thijs een goede slaper en is hij ‘s ochtends echt niet wakker te krijgen,

hoe Hylke werd getransformeerd in een ware mummie. Hylke vind het

waardoor ze als laatste zijn vertrokken. Volgens Thijs was dit echter

namelijk vet gaaf om een mummie te zijn, maar zou het de volgende

niet waar. Hij beweert namelijk dat Noor geen idee heeft hoe de kaart

keer wel fijn vinden als hij wat kon zien. Ondanks hun goeie tactiek

werkt en daardoor gaat alles verkeerd. Noor zegt daarintegen weer

voor deze ingewikkelde post, kregen ze niet zo veel punten. Dit had te

dat iedereen gewoon Rianne volgt en dat dat eigenlijk een slecht idee

maken met het feit dat ze vanochtend extreem vroeg wakker waren, en

is. Volgens Rianne waren ze te laat doordat Noor ging eten. Na dit te

de posthouders last hebben gehad van hun lawaai. Dit was ook te zien,

hebben aangehoord, komen we, ondanks alles, toch nog op tijd bij de

want de posthouders zagen er niet erg uitgeslapen uit. Ondanks de

post aan. Hier kregen ze warme chocomelk, die helaas al wel koud was.

tegenvallende punten, gingen de jongens vol goede moed weer verder

Dit kwam natuurlijk doordat ze zo laat waren. Maar dit mocht de pret

en ook wij stonden op het punt om weer te vertrekken. Op dit moment

niet drukken en ze genoten er met volle teugen van.

werden we er door de dames op ge-attendeerd dat hun tassen nog in
onze kofferbak lagen. Deze hebben we natuurlijk teruggegeven, maar
ook de tassen van de jongens lagen nog in onze auto. Vriendelijk als we
zijn, zijn we snel achter ze aan gegaan en hebben de tassen teruggegeven.
Ze waren hier erg blij mee en konden nu weer rustig verder lopen.

Waterscouts?

B

Bij de B-hike was vandaag een post over het wereldbefaamde
junglebook. Hoeveel namen kun jij opnoemen? Wij als deels waterscouts
vinden dit wel wat gemeen, wij vragen toch ook niet of jullie de figuren
van het dolfijneneiland kennen. Daarom denken wij stiekem dat Wiebe,
Jan en Wouter (B01) gewoon waterscouts zijn, ze bleken namelijk niet
zo goed in het namen noemen. We begrepen wel dat Jeroen, Tommie,
Sil (B02), Gerwin en Jenthe (B03) hier een stuk beter in waren.

Red Devil en Black Mamba

DE

Het posthoudersteam, black mamba en red devil, is dit jaar voor het eerst mee op Poolkamp. Ze zijn erg geliefd bij de dames van DE01 & DE02
zoals elk jaar. En met hun convooi van auto’s zijn de jongens nu van alle luxe voorzien. Toen ze zelf nog liepen (dat klinkt als een lang geleden
sprookje) hadden ze al een speciaal geïmporteerde tent mee. Deze bevatte onderandere een een pooltafel, zwembad en bowlingbaan. Deze hebben ze
dit jaar dus omgeruild tegen stoelverwarming, TomTom en echte Motorola portofoons.
Het slapen doen ze dan ook niet meer in een tent maar lekker warm binnen, knus naast elkaar in een 20 sterren hotel ‘’De klonie’’
Wat houdt zo’n posthoudersdag nou eigenlijk in? Dat wordt hun vaak gevraagd… nou daar willen zij best het een en ander over vertellen.
’s Ochtends begint de dag rond een uur of 9. Het opstaan gaat dan wat moeizaam maar zodra je dan uit bed bent gaat alles heel snel. Je springt in
de auto op weg naar een ontbijtje. Waar precies weet je van te voren nooit (echte scouts) zodra je dan het ontbijt en je koffie op hebt ga je natuurlijk
boodschappen doen. Duhh! De post wordt altijd liefdevol voor hun opgebouwd. Zodra je daar aankomt testen zij de hindernis uitgebreid. Want ook
posthouders moeten fit blijven. Ze hebben het altijd ontzettend druk. Van begeleiden tot koken. En van zitten tot lopen. HET HOUDT NIET OP !!
(niet vanzelf)
Als alle koppels, troppels en trippels zijn geweest scheuren ze met hun convooi terug naar het basecamp. Even lekker eten en daarna meteen
door. Buurten, plagen en stoken bij de subkampen.
Daarna nog even ‘’vergaderen’’ en dan maar op bed. Klaar voor de nieuwe dag :-)


Door: DE POOLBODE, red devil en black mamba
						

16, 17 en 18 december 2016

(Skelte Moring, Bram Katerborg, Max van der Wal, Andre Poortinga, Maikel Boonstra)
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Meedoen is belangrijker dan winnen... Toch?

Vlak voor onze lunchpauze gaan we nog even langs bij post 3 van de

Pelle en Frederick van groepje A06 hebben het erg naar hun zin

B-hike. De ‘soep en pankouk’ post. Hier praten wij met Wiebe, Wouter

dit poolkamp. Het gaat bij hun namelijk niet om winnen, gezelligheid is

en (w)Jan (de 3 W’s) van tropppel B01. Ze hebben wel 12 vallende

het belangrijkste. Toen we vroegen hoe ze aan deze wijsheid kwamen,

sterren gezien vertellen ze. Op de vraag of ze nog belangrijke dingen

zeiden ze dat ze dat helemaal zelf bedacht hebben. Ook bij de vorige

vergeten zijn, vertellen de jongens trots dat ze dit jaar niks vergeten zijn.

post hebben ze veel plezier gehad. Hier moesten ze als een heks op

De tent is compleet mee! Behalve de complete tent hebben ze ook genoeg

een bezemsteel een parcours afleggen. Ze hebben hier veel punten

eten bij zich. Zo komt er een bakje metworst tevoorschijn en vertellen ze

gehaald, maar dat maakt ze natuurlijk niks uit. Toch hopen ze, zoals wij

dat er nog snoepjes, koekjes en chocola ergens in de tas zitten. Als avond

eigenlijk al dachten, stiekem wel dat ze gaan winnen. Maar om morgen

eten hebben ze wel een stevig maaltje mee: zelf(!) gemaakte stamppot

te kunnen presteren, hopen ze wel wat meer slaap te krijgen. Ze waren

boerenkool met knakworst (Jummiej!)

gister namelijk tot na twaalf uur wakker. Ze beweerden dat er een feestje

Al smikkelend van soep en pannekoeken wordt voor een van de

was en dat ze lekker mee konden dansen. Ondanks dat ze dat wel leuk

jongens nog speciaal een glutenvrij brood gebracht (door de stagiair van

vonden, zeiden ze ook dat het eigenlijk niet mocht. Het moet namelijk

de hike leiding). De uitvoering is bijna goed gegaan, helaas was het brood

na 23:00 uur stil zijn. Wij hebben niks meegekregen van een feestje

nog bevroren..(je had maar een taak). De arme jongen zat verhongerd te

en allemaal heerlijk geslapen, maar zullen toch gaan uitzoeken hoe dit

wachten op het brood. Gelukkig kwamen hier de posthouders in actie:

precies zit, want het kan natuurlijk niet zo zijn dat er regels overtreden

“weet je wat, we roosteren ze lekker in de koekenpan voor je”! Zo was de

worden.

bijna verhongerde jongen toch nog gelukkig.
Nu de maagjes wat gevuld worden, vertellen ze over de caravan die
ze onderweg zijn tegenkomen. “Hij stond op ongeveer 12 graden schuin
in de berm” Of hij heel stuk was, hadden de jongens niet gezien. Wel
werd het een en ander met ducktape gerepareerd.
Van al dat eten hebben de razende reporters ook honger gekregen,
we nemen afscheid van de jongens en gaan gauw eten!

B

IJdeltuit

Tijdens scouting ben je buiten, heb je korte nachten en staat je
uiterlijk vaak niet op de hoogste plaats. Voor sommige scouts is dat

Subkamp-X en Subkamp-C

echter anders. Marit, posthouder van de A-hike vond het namelijk
nodig om in de auto even haar mascara bij de werken. Hiervoor heeft zij
speciaal een spiegeltje wat op haar autostuur past.

Onze razende reporters waren op bezoek bij het subkamp van de

De verdwaalsquad

Behalve alle mooie verhalen die we hebben gehoord, viel ons nog iets

X

op. Deze scouts zijn allemaal niet zo heel goed in kaartlezen. Als we alles

Na voor de zoveelste keer verkeerd te zijn gelopen noemen Demi,

wat we hebben gehoord mogen geloven, is het een wonder dat iedereen

Annemiek en Aileen van groepje X02 zichzelf nu de verdwaalsquad.

op het subkamp is aangekomen. Zo was er bijvoorbeeld Aileen van

Wij vroegen ons af waarom ze eigenlijk op poolkamp gaan, als ze zo

X02. Die vindt zelf dat ze heel goed kan kaartlezen, maar dit werd door

slecht zijn in het vinden van de weg. Hierop antwoorden ze dat ze niet

haar groepsgenoten stellig ontkent. Ze zijn meerdere malen verkeerd

komen om te winnen, maar gewoon voor de gezelligheid. Desondanks

gelopen, door de kaartleeskunsten van Aileen. Hetzelfde geld voor C04.

hebben ze wel hun uiterste best gedaan bij de laatste post. Hier moesten

Hier was Stefan verantwoordelijk voor de navigatie, maar ook zonder

ze een blindspoor volgen waar voorwerpen aan hingen waarvan ze

succes. Ondanks dat het steeds misging, lieten ze toch de weg wijzen.

moesten raden wat het was. Ze hebben alles goed geraden en heel veel

Rolf kan het zelf namelijk niet beter. Wij zijn diep teleurgesteld in het

geld verdiend. Nu gaan ze nog wat snoep verkopen aan de posthouders

kaartleesniveau bij deze hikes en hopen dat de leiding van deze kinderen

en dan snel weer verder monopolyen (Is dat een woord en zo ja, schrijf je

hier toch nog eens goed aandacht aan gaan besteden.

dat zo?). Ondanks dat ze niet denken te gaan winnen, wensen we ze heel

X-hike en de C-hike. Hier hebben we verschillende groepjes gesproken.

veel succes, maar vooral heel veel plezier.
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Eindelijk maar toch!

Na anderhalve dag is het de razende reporters eindelijk gelukt om het onvindbare koppel te vinden! Na vele spannende en spectaculaire verhalen
van hun mede hike-lopers wilden wij deze jongens natuurlijk zelf spreken. Tot nu toe was het ons echter niet gelukt het quintroppel in het wild te
spotten en in het echt te spreken. Deze avond is het ons dan eindelijk gelukt! Lekker etend op het subkampterrein van de DE-hike hebben we ze
weten te traceren het quintroppel DE04 bestaande uit Tim, Niek, Sander, Kim en Jochum. Uiteraard wilden wij van hun horen wat er waar
is van de spannende geruchten die wij hadden opgevangen. Beginnend met vrijdag, de jongens zijn de enige hike-lopers die daadwerkelijk post 2
hebben gevonden én daar hebben gezwommen?! (diehards of niet goed snik?). “Ja!” Zeggen ze bevestigend, niet allemaal, maar het grootste deel van
dit quintroppel heeft zich in het water geworpen om zo de overkant te bereiken. “Dit was makkelijker dan met het vlot dachten wij” aldus één van
deze dappere dodo’s. Echter bleek deze info wat overdreven, het was meer een soort van pootjebaden voor gevorderden (lees: het water was slechts
kniehoogdiep). Door het koude water waren de jongens blijkbaar zo van slag dat zij enkele posten gemist hebben (of dit aan hun lag of de posthouders
laten we even in het midden, andersom blijft verwarrend…). Na deze dag vol avonturen begonnen de jongens vandaag met frisse tegenzin aan de
nieuwe dag vol kansen. Onderweg over de Drentse heide stuitten de jongens op een groot bord. Aangezien zij zich helemaal hebben ingeburgerd in
het thema hebben zij exact gedaan wat er op het bord stond. Op het bord stond: de schotse hooglanders niet aaien. Thema getrouw als zij zijn, hebben
de jongens een poging ondernomen. Het is Jochum echter niet gelukt de hooglander daadwerkelijk te aaien. Of hij te bang was of de hooglander voor
hem, laten we in het midden. We hebben ter afsluiting nog gevraagd hoe het kwam dat zij overal steeds later waren of helemaal niet. Dit lag toch echt
aan het thema. Zij hebben zich hier volledig in ondergedompeld en zijn graag tegendraads. Het motto van deze jongens is: “Je kan niet winnen zonder
het gezellig te hebben”. Hier sluiten wij als razende reporters ons volledig bij aan.

16, 17 en 18 december 2016
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Trekker 2 is oké en trekker 1 heeft gewonnen
Zaterdag avond kwamen wij de opbouwploeg tegen op een donker bospad. De razende reporters hadden de opbouploeg nog niet geïntervieuwd,
dus we besloten te stoppen en ze aan een intens kruisverhoor te onderwerpen.
Het viel ons op dat de mannen nogal zwijgzaam waren en ondaks dat we drie vrouwen bij ons hadden voelden we ons toch enigsinds genegeerd.
Gelukkig waren de vrouwen van de opbouwploeg een stuk spraakzamer en zij legden ons uit dat de mannen een beetje last hadden van een after diner
dip en dat ze normaal gesproken meer praatjes hebben. De vrouwen waren een stuk behulpzamer en we hebben vernomen dat het kamp alles behalve
saai is. Tot nu toe verloopt de opbouw soepel en zijn ze nooit verdwaald. We hadden het idee dat dit enigsinds sarcatisch was maar ondanks dat alles
misschien niet perfect liep hebben ze er in ieder geval lol in.
Een van de tegenslagen waren de koplampen van hun trekker, die deden het niet en dat maakten de ritjes over onverlichte bospaadjes in het
donker toch een stuk spannender. Verder hebben ze ook een trekker race gehouden in het bos waarbij trekker 1 gewonnen heeft maar trekker 2 is oké.
Verder zijn ze ook bijna vast komen te zitten met de trekker. Maar dit hoort er allemaal bij, want scouting is net één groot ongeluk.
Ze vertelden ons dat de posten bedacht worden door de hikeleiding en dat ze zelf geen inbreng hebben. De galabaan, die als laatste op de planning
stond, mochten ze echter wel helemaal zelf bedenken en daar konden ze hun hun creasifiteit lekker in kwijt. Toen moesten ze weer verder met het
opbouwen en gingen ze verder naar de volgende post.

Ikea bord

C

Joep van C01 heeft iets doms gedaan. Hij is namelijk zijn bord, mok
en bestek vergeten mee te nemen naar dit kamp. Gelukkig is Joep erg
creatief en hij dacht: “met ducttape fix ik alles”. Daarom besloot hij van
ducttape een eigen bord, mok en bestek te maken. Terwijl hij zo bezig
was kwam hij tot de conclusie dat dit voor een mes niet werkt. Ducttape
is namelijk te zacht om mee te kunnen snijden. Gelukkig schoot zijn
koppelgenoot hem te hulp, met het deksel van een knakworst blikje.
Uiteindelijk bleek zijn zelfgemaakte eetgerei hem zo goed bevallen, dat
hij het ‘s avonds na het eten alles netjes heeft afgewassen, om het later
nog eens te hergebruiken.

C

Carpoolen

De A-hikers waren zaterdagochtend al vroeg op pad omdat zij
een enorme tocht door het bos gingen maken. Onderweg kwamen wij
koppels A02 en A04 tegen, die allebei vanaf een andere kant kwamen
aanlopen. Dit baarde ons natuurlijk enige zorgen, dus daarom besloten
wij de koppels even aan te spreken. De jongens en meiden kwamen niet
alleen beide uit een andere richting aanlopen, ze wouden ook beiden een
andere kant op lopen. De heren gaven daarbij wel toe niet helemaal zeker
te weten of ze goed liepen.. Gelukkig zijn wij van de PMG de kwaadste
niet en wilden we in ruil voor wat droge worst de koppels wel weer op

A

Mummificatie

het goede pad helpen. Gezellig met z’n achten in een auto hebben we de
koppels weer op het juist pad afgezet.

Na een kleine zoektocht kwamen wij aan bij post 2 van de A-hike. Bij

(Vr)eetkamp

is een eeuwenoud ritueel, dat door de Egyptenaren vroeger al gebruikt

X

werd om mensen in de wikkelen. De A-hikers hebben ondervonden dat

Bij koppels X01 en X04 draait dit kamp om eten. In plaats van

het mummificeren nog niet zo gemakkelijk is als het lijkt. Het eerste wat

potten pannen en schone kleren, zit in de rugzakken van deze jongens

de hikers geleerd hebben, is dat het wc-papier niet mag breken tijdens

alleen maar snoep, koek en snacks. Deze heren zijn echte fijnproevers en

het inwikkelen. De meeste groepjes begonnen bij het hoofd en ontdekten

eten hun frikandellen en hamburgers daarom met mayo, ketchup of bbq

ook al snel dat ademen door een dikke laag papier ook wat lastig is. Om

saus. Van elk van deze sauzen hebben zij een grote fles meegenomen in

dit toch mogelijk te maken moest eerst een gat bij de mond gemaakt

de tas. Na even doorvragen geven de heren echter toe dat het snoep niet

worden. Tot slot was het nog erg lastig om je als mummie te kunnen

alleen is om op te eten. Het snoep wordt namelijk ook gebruikt om mee

bewegen als je bent ingepakt. Het inwikkelen met gespreide benen, of

te handelen. Zo hebben zij al voldoende geld bij elkaar gehandeld om de

losse benen bleek effectief om dit probleem te verhelpen.

Kalverstraat te kopen.

deze post krijgen de hikers een snelcursus mummificeren. Mummificeren
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.. Jochum (DE04) zijn bord, bestek en das(!) is vergeten?

			

Ellertshaar

Overtuigen 101

Bij post 3 van de C-hike leerden de hikers overtuigen. Het doel

.. Water nat is?

was om onder het genot van een kopje (koude) chocolademelk de

.. Tim (DE04) zo slim is geweest om niet te gaan ‘zwemmen’?

posthouders te overtuigen van een zelfgekozen onderwerp. Uiteindelijk

.. Kim (DE04) al 30 keer naar de wc is geweest in 24 uur? (Hoeveel

is het alle hikers gelukt de posthouders van hun standpunt te overtuigen.

drinkt hij wel niet of is er sprake van grootspraak?)

Om een idee te krijgen over de onderwerpen hebben we er een aantal

.. De subkampleiding van de DE-hike zeer enthousiast is?

voor je op een rijtje gezet.

.. Ze de kinderen de hele dag hadden gemist?

•

Albino’s komen uit Albanië

.. En hopen dat de kinderen laat op bed gaan?

•

Dansen op poolkamp is een goede zaak

.. De posthouders van de Bevers quadrupel DE02 wel een uur hebben

•

De rekentoets is onzin

opgehouden?

•

Jan van Hoogeveen is dom, omdat zijn auto vast zat.

.. En niet eens even naar de Mac wilden rijden voor hun?
.. Wat er gaande is binnen dit gezelschap weten wij als razende reporters
ook niet?
.. Quadrupel DE04 nog 1,5 kilo macaroni heeft?
.. Er twee posthouders van de X-hike verkleed zijn als het thema van

1

Teken zelf een tijger

vorig jaar?

2
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Welk antwoord heb jij het meest ingevuld??

1. Hoe zwaar is je hiketas?

40e poolkamp

9. waar slaap je tijdens kamp?

1)

0-5 kilo

1)

slaap onder de sterrenhemel

2)

5-10 kilo

2)

slapen wat is dat?

3)

10-15 kilo

3)

hele subkamp in een tent

4)

15 kilo of meer

4)

op de kampeer boerderij

2. Hoe maak jij je avond eten klaar?

10. wat voor kleren heb je aan?

1)

op houtvuur

1)

thermo kleding

2)

brandertje

2)

thema kleding

3)

kant en klaar maaltijd

3)

zomerkleren

4)

thuisbezorgd.nl

4)

pyjama met pantoffels

3. hoeveel powerbanks heb jij bij je?

11. Wat drink je tijdens kamp?

1)

0

1)

water

2)

1

2)

melk

3)

2

3)

thee

4)

Aggregaat

4)

cola

4. Hoe hard kunnen jouw speakers?

12. hoe vaak trek je een schone onderbroek aan?

1)

wat is dat?

1)

Elke dag een schonen onderbroek

2)

Als de vogels heel stil zijn kan je het horen

2)

Om de dag

3)

Het kampterrein kan mee feesten

3)

2 dagen gewoon en 2 dagen binnenste buiten

4)

Mijn ouders thuis moeten het ook kunnen horen

4)

Ik draag geen onderbroeken

5. Waar leef je op tijdens dit kamp?

13. Hoeveel heimwee heb jij?

1)

gezonde gevarieerde maaltijd

1)

wat is dat?

2)

af en toe een frikandel hoort erbij

2)

Het is even moeilijk met doei zeggen

3)

knakworsten met saus

3)

Ik bel mijn mama en papa elke avond

4)

alleen snoep, dat geeft ons energie

4)

Ik ben er niet!

6. hoe snel loop jij de hike?
1)

we doen aan speed hiken

2)

af en toe op een bankje genieten van het natuur

3)

we proberen voor middernacht terug te zijn

4)

we liften met de krant mee

14. Hoe heb jij je voorbereid voor poolkamp?
1)

lezen en oefenen op scouting
2)
3)

7. hoeveel posten doe je op een dag
1)

we doen ze allemaal

2)

alleen als de post niet te moeilijk is

3)

als er iets te halen valt

4)

alleen als het ons uitkomt doen we misschien 1

ik heb advies gevraagd bij mijn leiding
een week voor dat kamp begint, whatsapp ik met mijn 		
koppelgenoot hoe we het gaan regelen

4)

ik ben een uur voor dat ik weg moest mijn tas ingepakt

15. kom jij volgend jaar ook weer op Poolkamp?
1)
2)

8. Wat doe je als een blaar hebt?

14

ik ben weken geleden begonnen met overlevingsboeken te

ik kan niet wachten tot volgens jaar
ja ik ga en sleep iedereen van mijn scouting groep mee naar
poolkamp volgend jaar

1)

ik heb nooit blaren

3)

ja alleen als we naar Schier gaan

2)

ik prik ze door

4)

wat is dit voor domme vraag ik ben er sowieso

3)

ik strompel gewoon door

4)

ik bel mama en papa

Heb je het vaakst antwoord 1 : 100% Scout!

Heb je het vaakst antwoord 3: 73% Scout!

Heb je het vaakst antwoord 2: 98% Scout!

Heb je het vaakst antwoord 4: 100% Fout!

16, 17 en 18 december 2016

40e poolkamp

- poolbode nummer 39 -

!?

			

Ellertshaar

Wist je datjes?!?

.. Quadrupel DE02 het juist verwarrend vind dat niet alles andersom is?
.. Quadrupel DE02 pas om 12:15 bij het subkamp aankwamen omdat ze nog meer dan een uur met de posthouders van post 4 hebben zitten kletsen?
.. Quadrupel DE02 wist niet meer of ze ’s ochtends nou moesten dineren of ontbijten dus ze hebben maar knakworstjes gegeten?
.. Post DE 2-2 water van koppel DE01 af hebben gepakt zodat ze koffie kunnen zetten?
.. Koppel DE01 heeft hier wel extra punten voor gekregen?
.. De posthouders van post DE2-2 een hele mooie koekiemonster muts hebben en een onesie?
.. De razende reporters weten ondertussen ook al niet meer wanneer de hikers van de DE-hike serieus zijn en wanneer ze dingen omgekeerd zeggen.
.. Jenthe van koppel B03 zijn handschoenen was vergeten maar hij heeft gelukkig andere kunnen regelen?
.. Gerwin van koppel B03 de vorige keer een haring te weinig mee had voor zijn tent, maar nu wel goed is gegaan?
.. Koppel B03 post B2-1 waarbij ze moesten buikschuiven over het water het leukste vond?
.. Koppel B03 goed geslapen hebben en dat ze zaterdag macaroni gaan eten?
.. Een van de razende reporters de trappersbaan van post B2-2 heeft uitgeprobeerd en de snelste tijd neer heeft gezet?
.. Wouter van troppel B01 goed is in trappersbanen?
.. Troppel B02 de verkeerde tent mee heeft, ze hebben de kleine zomer tent mee in plaats van de grote wintertent?
.. Troppel B02 vrijdag slecht geslapen heeft omdat ze het heel gezellig hadden en de tent te klein was?
.. Troppel B02 na post B2-2 soep heeft gemaakt maar dat die helaas is omgevallen?
.. De posthouders van post B2-2 de helft van de kaart van troppel B02 verbrand hebben omdat ze zeiden dat de route te makkelijk was?
.. De route van de DE-hike zo verwarrend is dat zelfs de posthouders wel (of toch niet?) weten waar de deelnemers heen moeten?
.. De DE-hikers vanochtend avondeten hebben gehad en vanavond getrakteerd werden op een lekker Engels ontbijt?
.. Troppel B02 hier wel extra punten voor heeft gekregen?
.. Troppel B02 het buikschuiven over het water ook de leukste post vond?
.. De subkampleiding van de B-hike hun auto vakkundig in de modder hadden geparkeerd?
.. De razende reporters van de Poolbode de betreffende subkampleiding toen maar heeft losgesleept?
.. De stagiair van de B-hike leiding het erg naar zijn zin heeft?
.. Hij goed is in het observeren van de ‘echte’ hikeleiding?
.. De stoere jongens van de X-hike ook een barbecue mee hebben?
.. Er maar 2 troppels en 1 koppel mee doen met de B-hike?
.. De noviteit van dit jaar de instantposthouders zijn?
.. Een caravan een aanrijding met een boom heeft gehad en nu met ducttape vast zit?
.. De A-hike de film 'Over The Hedge' gaat kijken met het thema Ghostbusters?
.. De posthouders van de DE-hike kinderen vragen voor water om koffie mee te zetten?
.. Koppel DE04 nog steeds niet gesignaleerd is?
.. Ze blijkbaar wel meedoen en inmiddels koppel DE03 zijn geworden?
.. Wij ons afvragen of ze dit zelf wel weten?
.. Als je tosti’s in de pan maakt, je eerst de kaas moet smelten als je geen deksel hebt?
.. Als je de route niet meer snapt, je gewoon rechtdoor moet lopen?
.. Koppel DE03/04 dit misschien niet helemaal heeft ontdekt?
.. Een Peugeot 106 een dikke Golf uit de bagger heeft getrokken?
.. De razende reporters het erg jammer vinden dat er dit jaar geen pubquiz is?
.. Het niet zo slim is als je dit zelf niet hebt meegenomen?
.. De A-hike leiding je ophaalt als je moet poepen?
.. Carolien van de Trappers soep over zichzelf gooit?
.. Jeroen van de Trappers een ongeluk met een step heeft gehad?
.. Daarna ook nog een lampenkap heeft gekopt?
.. Thijs van C03 trapt in zijn slaap?
.. Thies van de Mensinge de warme chocolademelk laat aanbranden?
.. De BBQ roosters van X01 en X04 verbogen zijn?
.. Koppel C01 hunzelf verbaasd hebben door op zich eigenlijk best wel goed te lopen?
.. Alweer blijkt dat eten een belangrijke rol speelt bij alle hikers?
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B

Het raadsel van de B-hike kat

X

Ongelukjes

Toen de razende reporters van de Poolbode de kinderen van de

Op de vroege zondagochtend liepen de razende reporters koppel X05

B-hike interviewden kwam er steeds een verhaal over een mysterieuze

tegen het lijf in de Drentse bossen. Zoals meestal, vragen we de jongens

kat opduiken.

eerst of ze vannacht een beetje fijn geslapen hebben, maar van hun

Koppel B02, zaterdag nog een troppel, vertelde ons dat Sil de

gezichten konden we eigenlijk het antwoord al aflezen. De jongens klagen

hele avond achtervolgd werd door een kat. Sil vond deze kat toch wel

dat ze het erg koud hebben gehad. In de nacht van vrijdag op zaterdag

enigszinds eng en heeft een paar uur lang rondjes over het kampterrein

dachten ze al dat het niet kouder kon worden, maar afgelopen nacht was

gelopen in de hoop de kat af te schudden terwijl Tommie de tent opzette.

het dus nog erger. Verder zeggen de jongens niet veel meegemaakt te

De kat zag er een beetje verwaarloosd uit en het leek alsof hij een snee op

hebben. Maar Jelle is wel met zijn zakmes een boom gaan omzagen. En

z’n rug had. Het koppel heeft de kat echter niet kunnen pakken dus ze

tijdens het zagen heeft Jelle zich ook in zijn vinger gesneden. En dat was

zijn er niet achter gekomen wat er met hem aan de hand was.

niet de eerste keer, want tijdens het brood smeren had hij zich ook al in

Koppel B03 heeft de halve nacht wakker gelegen door dezelfde kat
die de hele nacht heeft liggen te miauwen.
Troppel B01 heeft de kat ook gezien maar is wel door het gemiauw

zijn vinger gesneden. We hebben de wonden even geïnspecteerd, maar
gelukkig was het niet ernstig. Eigenlijk hebben de jongens dus best wel
wat beleeft.

heen geslapen. Zij wisten ons te vertellen dat de kat aangereden was en
dat hun subkamp leiding hem had gevonden. Ze hebben wel geprobeerd
om hem te vangen maar dat is niet gelukt omdat de kat zich dan telkens
in de dennenbosjes verschool.
Het thema van de B-hike is Freek vonk, beesten in het wild, maar het
viel ons op dat alle B-hikers de kat een beetje eng vonden en niet zo goed
wisten wat ze er mee aanmoesten.

!?

Wist je datjes?!?

.. Koppel B02 allebei een mummieslaapzak hebben en het daardoor ‘s
nachts niet koud hebben gehad?

B

Iedereen vergeet wel eens wat

Zondag kwamen we koppel B02 tegen bij post B3-2 en er viel ons

.. Koppel B03 gaat winnen(zeggen ze)?
.. Koppel B03 lekker geslapen heeft?
.. Er op het subkamp op zaterdag van de B hike een berghut met kachel
was?

gelijk op dat er iets miste. Zaterdag waren ze nog een troppel maar

.. De B-hikers dit wel konden waarderen?

Jeroen moest zaterdagavond weg omdat hij ging basketballen. Gelukkig

.. Koppel B03 appels mee heeft ipv snoep?

was het met z’n tweeën ook heel gezellig. Ze hadden ons zaterdag al

.. Jente van koppel B03 in een thermobroek en schirt en scouting trui

verteld dat ze de verkeerde tent mee hadden en dat die net te klein was.

geslapen heeft?

Zaterdag hadden ze dus een stuk meer ruimte en ze hebben heerlijk

.. Troppel B01 allemaal dezelfde muts op hebben?

geslapen. Verder vertelden ze ons dat ze goed zijn in trappersbanen

.. Troppel B01 zondag ochtend eerst helemaal verkeerd gelopen zijn?

en dat ze de trappersbaan bij de post klein vonden maar wel heel leuk.

.. Troppel B01 door hun wekker heen is geslapen waardoor ze door de

Bij de eerste post van die dag moesten ze een emmer zo snel mogelijk

subkampleiding wakker gemaakt moesten worden?

met water vullen, maar de emmer was lek en liep sneller leeg dan dat ze

.. Één van de leden van de Zwervers met de Fraeylema meeloopt ipv zijn

water er in konden doen dus helaas is dat niet gelukt. Verder werd bij

eigen groep?

de tweede post ook een logboek gecontroleerd. Ze vertelden ons dat ze

.. Poolkamp dit jaar niet zo heel koud is?

hun logboek waren vergeten maar dat ze nu een geimprofiseerd logboek

.. We volgend jaar graag naar Schiermonnikoog willen met Poolkamp?

hebben, maar er zit wel een giraffe in. Het logboek was niet het enige dat

.. Bram van de keuken koolstofmonoxidie kan ruiken?

ze waren vergeten, ook hun borden, bekers en bestek lagen nog thuis.

.. Rolf van C04 een piepend matras heeft?

Daarnaast hadden ze te weing snoep mee en te veel eten. Tommie is er

.. Hij en zijn koppelgenoot hebben daardoor niet kunnen slapen?

achter gekomen dat noedels alles behalve zijn lievelings eten is. En hun

.. Een noob iemand is die ergens niet zoveel verstand van heeft?

weg werd ook nog versperd door Schotse Hooglanders waardoor ze 2

.. Niet iedereen een kachel nodig heeft, sommigen zijn van zichzelf al

uur om moesten lopen. Het is duidelijk dat dit koppel/troppel heel wat

kachel?

hebben meegemaakt maar allebei beamen ze met een big smile dat ze het

.. De Fraeylema mannen goed kunnen zingen?

kamp geweldig vonden.

.. Het bijna 25 graden was bij de redactie?
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.. Lenie van het C-team ‘even’ kwam helpen en 2 uur heeft geholpen met
afwassen?
. Ze met 8 mensen 3 uur lang groenten hebben gesneden?

.. Luurt graag wil weten wat er met de trekker van de Freaylema is

.. Luurt 35 blikjes mais moest openen met een blikopener?

gebeurt?

.. Er net zoveel blikken bruine bonen waren (gelukkig mét lipje)?

.. Dit één groot raadsel is?

.. Ze 185 gehaktballen hebben gedraaid?

.. Het kachelteam er lang bij heeft staan kijken?

.. Ze dit toch het leukste vonden om te doen?

.. Een elektrische blikopener eigenlijk onmisbaar is?

.. Er meerdere sneeën zijn gespot?

.. Een keukenmachine ook op de wensenlijst staa?

.. Dat ze ook nog 3 uur bezig zijn geweest met peertjes schillen?

.. Hilko na meer dan 20 jaar nog steeds stage loper is bij de keuken?

.. Ze in één uur en een kwartier 360 wraps hebben warm gemaakt in de

.. Je volgend jaar een gehaktbal kan winnen als je weet hoeveel bonen er

oven en de pan?

in één blik bruine bonen zitten?

.. Ze wel 16 uur hebben staan afwassen?

.. Ze volgend jaar weer met veel plezier en liefde voor ons gaan koken?!

Wie helpt de keuken?

X

(vr)eetzakken II

Om al deze heerlijke maaltijden voor ons de kunnen blijven bereiden,

We hebben over troppel X01 al vaker geschreven dat zij een obsessie

is het keukenteam opzoek naar grote braadsledes voor een klein prijsje!

voor eten hebben. Afgelopen nacht hebben zij geprobeerd heel lang

Heb jij de gouden tip? Geef dit door aan het C-team t.a.v. Lenie (email:

wakker te blijven zodat ze midden in de nacht frikandellen konden

cteam@poolkamp.nl)

bakken. De tactiek die ze hiervoor bedacht hebben was als volgt. Elke
keer als iemand zijn ogen dicht deed, werd hij in zijn neus geknepen net
zo lang tot hij weer wakker werd. Toch heeft dit niet lang genoeg gewerkt,
want stiekem hebben ze alle drie wel even hun ogen dicht gedaan en
zijn ze uiteindelijk in slaap gevallen. Wat er dan met de frikandellen is
gebeurt? Daar hebben ze vanochtend mee overgegooid en uiteindelijk
zijn ze bij het afval beland.

X

Zoek en gij zult vinden

Ergens midden in het bos zaten de jongens van X01 op de grond
voor zich uit te staren. We hadden ze eigenlijk al bijna niet herkend,
omdat ze eerder telkens samen waren met koppel X04. Echter hadden
de twee groepen elkaar vandaag nog niet weer gevonden en daarom
zaten de jongens van X01 al ruim een half uur te wachten voordat hun
wederhelften langs zouden komen. We hopen dat de twee groepen elkaar
weer snel hebben gevonden.

De Chefkoks
De meeste is het misschien wel opgevallen, de mooie witte tent met paarse verlichting die stond te pronken naast de keuken van de
kampeerboerderij. Wat zich hier precies afspeelt, weet niemand, maar wij als razende reporters zijn op onderzoek uitgegaan en zijn brutaal binnen
gestapt om eens te vragen wat hier gebeurt. We zijn beland in de witte tent. “Een beetje gay is best okay” zegt Hilko. Er heeft zich duidelijk een
subthema ontwikkelt binnen het keukenteam (zou de paarse verlichting hier ook mee te maken hebben?).
Deze toppers zorgen voor de nodige brandstof voor de medewerkers. Posthouders, hike leiding, C-team, de razende reporters en de jongste hikers
onder ons worden voorzien van een heerlijke maaltijd. Je ziet ze niet veel buiten de keuken, maar er wordt wel degelijk hard gewerkt! Het keukenteam
bestaat uit zes harde werkers: Wolter, Hilko, Annelies, Luurt, Ger en Annelien. We hebben ze even kunnen afhouden van hun noeste arbeid
om eens te vragen wát ze nou precies doen. Al voordat het kamp begint, zijn ze druk bezig met de voorbereidingen. Ze kunnen hun eigen creativiteit
helemaal kwijt in het menu. Wel is er een toch een beetje een stereotype taakverdeling. De voorbereiding voor het menu wordt vooral door de dames
van het team gedaan (al kunnen de mannen ook goed afwassen, hebben we gezien). De ervaring binnen het team ligt tussen de 2 en 20+ jaren (en dan
toch de koffie vergeten, wat ons bij de redactie toch wel essentieel lijkt). Ook de poedersuiker voor de pannenkoeken was wat karig. Het grootste deel
zat echter op de muren en de vloer dus of dat aan het inkoopbeleid lag of aan de omgang met dit product laten we even in het midden. Lang kan het
interview helaas niet duren, ze moeten weer aan de slag om iedereen te voorzien van heerlijke mosterdsoep (en nog meer afwas te doen).
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Ram (21 maart t/m 20 april)

Weegschaal (24 september t/m 23 oktober)

Er was een gigantische meteorietinslag op Mars, dit

Mars en Venus stonden dit weekend op een lijn, normaal

heeft alles op zijn kop gezet voor jou dit weekend.

is het niet altijd makkelijk voor jou om keuzes te maken.

Je was totaal niet jezelf, je vechtersmentaliteit

Echter leek het de afgelopen dagen allemaal vanzelf te

heb je thuis gelaten. Dit heeft er voor gezorgd dat

gaan. Je hebt keuzes gemaakt als nooit te voren. Je hebt je

je vrienden beter bent gaan begrijpen. Je hebt je

groepje door de Drentse bossen weten te navigeren zonder

ogen geopend en jullie band is dit weekend sterker

enige twijfel.

geworden dan ooit!
Schorpioen (24 oktober t/m 22 november)
Stier (21 april t/m 21 mei)

Met passie en enthousiasme vlieg je over de stormbanen,

Tussen Pluto en Jupiter was dit weekend iets

je huppelt de bossen door. Je opgewekte houding heeft

meer aantrekkingskracht dan normaal. Door de

voor een lach op ieders gezicht gezorgd. Iedereen heeft

aantrekkingskracht en jouw gastvrijheid heb je

jouw vrolijkheid opgemerkt en wij van de poolbode ook!

een hoop leuke en nieuwe mensen leren kennen.
De andere koppels voelden zich op hun gemak bij

Boogschutter ( 23 november t/m 21 december)

jou. Dit was voor jou een onvergetelijk kamp met

Jij en je groepje hebben flink gereisd van post naar post

onvergetelijke ervaringen.

stil staan is geen optie voor jouw, je houdt van uitdagingen
en geen post is voor jouw te moeilijk. Je zorgt met jouw

Tweelingen (22 mei t/m 21 juni)

vrolijke lach dat je groepje gemotiveerd is en dat jullie elk

Je reist van post tot post alsof je over wolken vliegt het

post met vlag en wimpeldoorlopen.

loopt allemaal op rolletjes. Met jouw bliksemsnelle

Ook al zit je groepje in een dip met jouw optimistische

intelligentie en je vlotte babbel heb jij de posthouders

houding kan je iedereen uit de put halen op elke

om je vinger weten te winden. Kleine ergernissen

avontuurlijke hindernis.

onderweg hebben je er niet van weerhouden om de
finish als een speer te halen.

Steenbok (22 december t/m 20 januari)
Lieve steenbok, het kille weer en de barre omstandigheden

Kreeft (22 juni t/m 21 juli)

hebben het, voor jou en jouw teamgenoten een lastig

De poolster was zeer helder de afgelopen dagen.

poolkamp gemaakt. Maar gelukkig heeft jouw warme

Dit maakt jou heel zorgzaam. Je denk overal om,

hart, je onuitputtelijke uithoudingsvermogen, je engelen

het avondeten, het drinken, de snoepjes en zelfs het

geduld en je perfecte concentratie er voor gezorgd dat jij

EHBO-setje ontbrak niet in jouw uitrusting. Dit werd

je hele team hebt geholpen om het einde elke dag weer te

zeer gewaardeerd door jouw groepsgenoten. Het

bereiken.

is een investering in de toekomst, je groepsgenoten
hebben je hiervoor veel liefde en waardering gegeven.

Waterman (21 januari t/m 18 februari)
Door jouw creatieve en enthousiaste manier van doen heb

Leeuw (22 juli t/m 22 augustus)

jij je team over de trappersbanen gesleurd. De punten

Je hebt je van je beste kant laten zien. Je hebt je

werden jullie toegeworpen en alles leek op rolletjes te

groepje de juiste bospaadjes op weten te leiden

lopen. Je moet wel blijven opletten, want als je op deze

met jouw uitstekende navigatie vermogen. Door

manier door gaat, kan dit wel eens jalousie opwekken bij

heldhaftige en moedige keuzes heb je het beste uit

de andere groepjes. Maar hier moet je je ook niet teveel

jezelf en je groepsgenoten weten te halen.

van aantrekken. Jouw gezelligheid is het zonnetje in jullie
team.

Maagd (23 augustus t/m 23 september)
Goede voorbereiding is het halve werk. Dit bleek wel,

Vissen (19 februari t/m 20 maart)

want, jouw teamgenoten weten dat jij alles wel goed

De zevende dwergmaan van jupiter was dit weekend zeer

regeld. Verzorging is belangrijk voor je en je zorgt

helder. Dit heeft als gevolg dat jij dit weekend wat meer

ervoor dat je altijd shinend voor de dag komt met

durft dan anders. Jouw wijze ideeën hebben er voor

gepoeste tandjes en gekamd haar, ondanks dit niet

gezorgd dat je alle posthouders te slim af was. Je hebt

altijd makkelijk was.

meer punten weten te ontfutselen bij de posthouders dan
dat jullie eigenlijk zouden verdienen. Hier mag je best
trots op zijn want dit zit normaal niet in je aard.
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Nawoord van de Poolbode media groep
Dit jaar was natuurlijk al feestelijk omdat het poolkamp al weer voor de 40ste keer is gehouden. Ondanks het kleine aantal deelnemers, hebben we er
groot feest van gemaakt. Iedereen mocht z’n eigen cakeje versieren en dat heeft het gehele poolkamp tot het feest gemaakt dat poolkamp hoort te zijn.
Dat we volgend jaar het 41ste poolkamp hebben betekend natuurlijk niet dat het volgend jaar geen feest is, integendeel zelf, volgend jaar is het een
nog groter feest. Want dan brengen wij namelijk de 40ste editie van de Poolbode uit. En dit moet natuurlijk nog groter en nog feestelijker dan dit
jaar. Daarom zullen wij er bij het C-team ook op aansturen dat het poolkamp van 2017 ook op een extra speciale locatie zal plaatsvinden.
Ik wens jullie allen een prettig jaar. Ik zeg geen “tot ziens” , maar “tot volgend jaar”. Want het poolkamp van volgend jaar wil je echt niet missen.

A

Pesten

De meeste hikers hebben het de afgelopen nachten erg koud gehad.
Volgens koppel A03 hebben de A-hikers het echter erg warm gehad.
De A-hike slaapt namelijk op de boerderij, en daar was de verwarming
rood gloeiend heet. Op de boerderij werd ook meer gedaan dan alleen
slapen. Zo vertelden de dames ons namelijk ook dat ze midden in de
nacht het kaartspel pesten gespeeld hebben. Dit moest wel erg stil, want
de hikeleiding sliep in de kamer ernaast en eigenlijk hadden de dames
al lang moeten slapen. Ondanks het nachtelijke avontuur hebben de
dames geen last van een gebrek aan slaap. En ondanks dat ze eigenlijk
niet zo van lopen houden zijn ze vandaag weer vol goede moed aan de

X

Trailer

Groot nieuws! Koppel X04 is vandaag voor het eerst goed gelopen!

hike begonnen.

De jongens waren hier zo trots op, dat ze dit gevierd hebben door een
extra lange welverdiende pauze te nemen. Deze pauze hebben ze
genomen in een vrachtwagentrailer. Ze kwamen deze trailer tegen in
een weiland en zagen dat de deuren open stonden. Dit was natuurlijk te
verleidelijk om niet even naar binnen te kijken, voor de jongens. Toen
ze in de trailer keken bleek deze leeg te zijn. Ideaal als plekje voor een
welverdiende pauze!

Nawoord van het C-team
En dat was veertig. Het kamp zit erop, we gaan de kerstdagen tegemoet. Dat er wat minder deelnemers waren dan vorig jaar, heeft zeker niet tot een
minder leuk kamp geleid. Er werd weer als vanouds gesjouwd, geklauterd, gevaren en gekampeerd. Alle dingen die bij zo’n hikeweekend horen. Maar
daarbij hebben we natuurlijk vooral gewoon ontzettend veel plezier gehad, uiteindelijk het belangrijkste.
Terugkijkend op 40 jaar Poolkamp kunnen we stellen dat de wereld er behoorlijk anders uit is gaan zien. Klassieke hike-technieken als de oleaat,
de strippenkaart, coördinaten lezen en kompasschieten zijn gebleven, maar er is een hele wereld omheen ontstaan door smartphones met internet,
navigatie én camera, waardoor de communicatie met het thuisfront veel makkelijker is. Toch blijft het noodzakelijk de routetechnieken te beheersen,
de route staat immers níet in je slimme telefoon. Op dat gebied is er enige reden tot zorg, zo vernamen wij vanuit de hikeleiding: ‘Men beheerst de
technieken niet meer’, huilden Jeroen en Jeroen van de X-hike. Weest gewaarschuwd hikers, wij zwichten niet! Je komt er niet met kruispuntenroute
en bolletje-pijltje alleen.
Bovenstaande leidt er natuurlijk toe dat jullie je het komende jaar als bezetenen storten op alle mogelijk denkbare routetechnieken teneinde die ten
langen leste tot in de finesses te beheersen. Ga niet individualistisch te werk in dit bijspijkerproces, maar doe het met je groepsgenoten. Tijdens deze
studiemomenten vertel je dan met verve over wat een onvergetelijke ervaring het Poolkamp is en dat je de kerstdagen toch anders ingaat als je het
weekend ervoor de Noord-Nederlandse bossen en velden hebt doorkruist.
Ik sluit dit nawoord af met een persoonlijke noot. Ik weet niet meer precies wanneer ik met de staf van het Poolkamp begonnen ben, maar ik ben
enkele jaren D-hikeleiding geweest en daarna jaren lid van het C-team. Het C-team is de hoofdleiding van het Poolkamp. Het is dus ook van groot
belang dat de mensen die daar in zitten tijd vrij kunnen maken om er aan bij te dragen dat het kamp goed verloopt. Ik heb vastgesteld dat ik niet meer
de input kan leveren die mijn kornuiten van mij zou mogen verwachten en stop er dan ook mee. Dit is dan ook het laatste nawoord van mijn hand.
Dank voor een geweldige tijd en blijf lekker Poolkampen allemaal!
Alle goed en een stevige linker namens het hele C-team,
						Mans
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Het zit er weer op, we mogen (eindelijk) naar huis en hier is iedereen ook aan toe natuurlijk. Want wat hebben we gefeest en geleefd dit weekend.
Het woord is aan het C-team. Zij willen jullie allemaal bedanken voor jullie aanwezigheid. Alle 95 deelnemers worden bedankt voor het feit dat zij wel
aanwezig waren op deze jubileumeditie van het poolkamp. Maar ook voor hun sportiviteit, doorzettingsvermogen, eerlijkheid, etc. Het dankwoord
is niet alleen gericht aan de deelnemers, maar ook aan alle 160 medewerkers. Zij hebben het mogelijk gemaakt dat er elke dag posten stonden en dat
deze bemand werden, er voor iedereen eten was, maakten het mogelijk dat iedereen een warme tent had en tot slot natuurlijk dat deze prachtversie
van de Poolbode gemaakt kon worden.
Na deze prachtige woorden van het C-team te hebben gehoord is het aan de hikes om hun winnaars bekent te maken (behalve de DE-hike, want zij
beginnen nu pas). Iedereen heeft goed zijn best gedaan en er is hard gestreden voor de eerste plaats, maar helaas, niet iedereen is een winnaar.
Wij willen dan ook alle winnaars felicitieren. En tegen de verliezers zeggen wij: “volgend jaar is er weer een kans. En onthoud, succes is een keuze!”

Tot volgend jaar!
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