Colofon
De Poolbode is een gezamenlijke uitgave
van de Razende Reporters, die verenigd
zijn in de PoolbodeMediaGroep. Deze

Van het C-team

club vrijwilligers vindt het leuk om alle
deelnemers,

Yes, we zijn er weer. Het 41ste Poolkamp! We kunnen natuurlijk een heel lang verhaal

posthouders,

subkampleiding,

kookstaf,

hike-leiding,
opbouwers,

houden over alle voorbereidingen die we gedaan hebben. Het uitzetten van routes in de

algehele coördinatoren, barmannen en –

prachtige omgeving van Diever. Of over de intensieve gesprekken met de boswachters over

vrouwen en alle andere mensen die op de

beschermde natuurgebieden en bedreigde diersoorten. Maar daar gaan we jullie niet mee

een of andere manier bij het Poolkamp

lastig vallen.

betrokken zijn te informeren over de

Wat is wel interessant? Na vorig jaar een kleine terugval van deelnemers te hebben gehad,
schiet de koers dit jaar weer omhoog. Fantastisch dat er weer vele enthousiaste hikers zijn.

belangrijkste gebeurtenissen tijdens het
kamp.

Ondanks dat het zondag kerstavond is, is toch menig deelnemer, posthouder en medewerker
bereidt zich (weer) in te zetten voor dit Poolkamp. Hulde!
Ook hebben we dit jaar weer een nieuwe locatie, kampeerboerderij “Het Kasteel” te
Diever. Bij aankomst werden we verwelkomd door vier loslopende schapen, een kat, twee
honden, zes paarden met bijbehorende hoefsmid en enkele paardenshopaholics. Het gaf een
mooi landelijk plaatje. Niet eerder zijn wij door dergelijk groot welkomstcomité zo hartelijk
ontvangen. Nadat alle dieren weer veilig in hun hok zaten (op de kat na) kon het Poolkamp
beginnen. Subkampen en posten opbouwen, boodschappen uitpakken, slaapplekken
inrichten, deelnemers inschrijven, openingen en natuurlijk de kerstboom optuigen. We zijn

PMG Redactie

begonnen!

André Poortinga
Laatkomer
Chris Ronde

Van de Poolbode Media Groep

EHBO-Kris
Gloria Rodenhuis

Mensen, we zijn er weer. En het belooft een bijzonder poolkamp te worden. Dit is
namelijk het Poolkamp waarbij jullie de 40ste Poolbode in ontvangst mogen nemen. Mocht
je dit nu lezen en een Poolbode in handen hebben, dan mag je van geluk spreken. Jij bent
namelijk eigenaar van een gelimiteerde editie van de Poolbode. Bewaar hem goed, want over
een paar jaar kan hij veel geld waard zijn.
Er zijn mensen die beweren dat dit het 41ste Poolkamp is, maar dit is natuurlijk onjuist.
Want zonder poolbode geen Poolkamp en omdat we dit jaar de 40ste editie van de Poolbode
gecreëerd hebben, kan het niet anders dan dat dit Poolkamp ook het 40ste Poolkamp is. Wat
wij niet begrijpen, is dat er niet grootser is uitgepakt voor dit Poolkamp. Zoiets bijzonders
komt immers maar één keer in de 5 jaar voor. Wel willen we het oude C-team bedanken voor
hun juiste keuze en vooruitziende blik. Want na één Poolkamp, de Poolkamp pilot, kwamen
ze er al achter: ”zonder Poolbode geen Poolkamp”.
Wat is er de afgelopen 40 jaar veel veranderd. Al was de kwaliteit van de poolbode van
begin af aan al op het hoogst mogelijke niveau, we hebben het aanbod uitgebreid en zijn
getransformeerd van Poolbode naar PMG (Poolbode Media Groep). Een internationale
organisatie die binnen verschillende landen een grote vinger in de pap heeft binnen de media
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wereld. En aan het hoofd van deze organisatie staat onze Tsaar. (#nietmijntsaar)
Zoals al eerder aangeven zijn wij nu actief op meerdere vlakken. Zou houden wij u nu op
de hoogte via facebook en twitter. Als er iets gebeurd op Poolkamp, dan zijn wij de eerste die
het u vertellen. Maar ook via instagram lichten wij u in. Niet met woorden maar met beelden.
Immers, een foto zegt meer dan 1000 woorden.

Steven Bonder
Gaskanon
Suzanne Keuter
Ierse immigrant

Wij hebben er het volle vertrouwen in dat, niet alleen de Poolbode, maar het gehele
Poolkamp nog vele jaren zal meegaan.
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X01 Lars de Vries
Stan Heres
Scouting Caspar di Robles
Hikeleiding
Kevin Blok

X02 Sep van de Gruiter

Niels Ruiter

Rick Beekman

Elisa Water

Sil Rudolphie

Trappers Hoogezand

Mensinghe Roden

A01 Bjorn van Noort

X03 Fleur Lohues

Jacob van Staalduinen

Senna Roos

Ivan Kroon

Drostengroep Coevorden

Beyloo Terhorst
X04
A02 Dilana Dozeman

Posthouders

Meike Funke

Marit Drost

Scouting Emmen

Balou Rotteveel
Scouting Emmen

A03 Joran van Dijken
Lars Wagenaar

Anton Regeling
Jory Koolwijk
Bryon Jorna
Scouting Emmen

Sophie Russell
De Bevers

X05 Collin Benjamins
Thom Vedder

Mensinghe Roden
A04 Josanne Heessels

Casper Weistra
Fivelgroep Eemsmond

Fivelgroep Eemsmond
Posthouders
Bart Kruiger
Lars Broekhuizen

Jeroen Buining

Anita Hiddink

Brent Boog

Mike Bos

De Trappers Hoogezand-Sappemeer

Drostengroep Coevorden

Melle te Hennepe

Robin Bergsma

Sharon Wilting Wessel

St. George

Auke Swart

Tom Wilting

Eddy Gevers

Milou Wessel

Regio Fryslan

Drostengroep Coevorden

A05 Noam Verdonk
Thijs Veldwisch

A06 Rivka Broekema
Benjamin Sijbesma
Thomas Bakker

Subkampleiding

Beyloo Terhorst

Dennis Blok

Anna Somsen

Arthur Meijer

De Zwervers

A07 Aniek Laning
Daan Vlieger

Astrid Bieger

Mayra Geuzinge
Trappers Hoogezand

Beyloo Terhorst

Subkampleiding
Rijk Korenhof
Agnes Korenhof

A08

Dolf Huls
Mannus Kosmeier

Nico Kenter

Fraeylema Slochteren

Drostengroep Coevorden

A09 Lisa Scholten
Amy van der Veen
Mensinghe Roden

Hikeleiding
Jeroen Lamberts
Jeroen Zijlstra
Drostengroep Coevorden
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C06 Isa Helmers
Hikeleiding

Jarmo Klaas Snijder

André Boelens

Berjan Buurman

Karel Doorman Stam

Scouting Veendam

Roos Hogewind
De Trappers Hoogezand-Sappemeer

Fedor Krop

Niels Massink

Renske Groeneveld

C07 Irene Meeuwissen
Marre Westerbeek

Fraeylema Slochteren

Thijs Havinga

Marie-Claire Aling

De Zwervers

St. George

B01 Gerwin Reijngoud
Jenthe Doorten

Martijn Werkhoven

Mensinghe Roden

Fedde Sjoerd Huisman

B02 Lucas Jellema
Wesley Moesker

Hylke van Duinen
Drostengroep Coevorden
B04 Jasper van Komen

De Trekvogels

Dave Pieltjes

Ilse Kwant

Christiaan Kleiweg

De Bevers

Vinchem Winsum

Schultegroep Scouting Diever
B03 Nigel Kok

C08 Anne Brinks

C09 Tijs Bosman
Subkampleiding

Wessel Muurling

Sylvester Stammis

De Bevers

Renze Folkersma
De Trappers Hoogezand-Sappemeer

C10 Mayra Pool

Jesse Katuin

Emma Addison

De Trappers Hoogezand-Sappemeer

De Trekvogels

B05 Mara Eggink
Brenda Agtersmit
Rozemarijn Bazuijnen
Schultegroep Scouting Diever
B06 Lieke Veenstra

C11

Demi Mesken

Hikeleiding
Bob Tjaarda

Annemiek Meijer

Bo Veenstra

Elzo de Groot

Scoutinggroep de Esdoorn

Julia Visser

Gerjan Arends

Schultegroep Scouting Diever

Mensinghe Roden

C12

B07 Andel Knijft
Abyan Scheepvaart
Mensinghe Roden

Dennis Jamie Oost
C01 Thijs van Oosten

Johannes Post Groep

Sam Klamer
Scouting de Jutters

C13

Wouter Greven

Posthouders
Renz Mulder

C02 Rianne Heeres

Jauke Rienders

Anna Pellikaan

Wessel Mulder

Scouting de Jutters

Lucio Hollander
Mensinghe Roden

Fraeylema Slochteren
C14 Ike Kuivenhoven

C03 Aron de Boer
Luc Oegema

Johnny Nijland

Dirk Diliingh

Wieb Schuil

Duco van Martena

Mark Schriemer
Anouk van der Mark

Ivar Groenwold

Willem van der Meulen
Beyloo Terhorst
Posthouders
Wouter Slaman

C04 Ruben Pot

Wouter Tiddens

Maarten M.

Tom Vrieling

Mensinghe Roden

De Trappers Hoogezand-Sappemeer

Beyloo Terhorst

Jessica de Jonge

Carolien Kerstholt

C05 Linda Kruijer

Kirsten Wening

Eline Meindertsma

De Trappers Hoogezand-Sappemeer

Mensinghe Roden

Ilse Kloosterman
Anneke Maring
Arjan van Unen
Mensinghe Roden
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Elisabeth de Graaf
Johan Soek

DE01 Iris Melchior

Harben van Straaten

Emma Kloosterhuis

Sanne Akkersma

De Trappers Hoogezand-Sappemeer

Juliana Bruil
Mensinghe Roden

Thomas Siewes
Derk Fischer

DE02 Mette Stallinga

Jeroen Katerberg

Lisanne Van Dijk

Jarno Uilders

Tessa Strijker

Eline Kuhlman

Scouting Emmen

Amanda Kruize

Scoutinggroep de Esdoorn

Ruben Bruins
Herma Kroon
Mensinghe Roden

Jan Donker
DE03 Sabine van der Wolde

Jannus Benjamins

Alma Oudman

Sjoerd Poppema

Joann Versteeg

Rob Kat

Albert Kiestra

Nienke Feijen

Scouting Hoogeveen

Emil Niezen

Fraeylema Slochteren

Jasper van Veen
Sytse Wijnja
Wâldswalkers

Katja Hesp
DE04 Tim Florissen

De Zwervers

Niek Schelwald

Annigje Faber

Sander Koning

Vinchem Winsum

Jordy de Vries

Kim Veentjer

Peter Jan Struiving

Jochum Beerepoot

Roy Does

Pieter De Jong

De Zwervers

Franz Muter

Scouting de Jutters

Jaap Schuurmans
DE05 Tessa van Duinen

Scouting Emmen

Christiaan Water

Joep Arreman

Janne Schuil

Merle van Overmeir

Marc Arends

De Trappers Hoogezand-Sappemeer

Sjoerd Fidder

Thomas den Hollander

Paula Korenhof

Ruben Oosterhof

Subkampleiding

Drostengroep Coevorden

Wouter Fournier
Bob van Oorschot
Pandora van der Woude

Anne Rinket
Vinchem Winsum

DE06 Stijn Koster
Petra Willems

Ramon Mengerink
Thomas Tammeling

Jorim van der Boon

Hielke van der Wal

Mark Toxopeus

Mensinghe Roden

De Zwervers

Fivelgroep Eemsmond

DE07 Matthijs Baving

Patrick Loonstra

Mensinghe Roden

Vinchem Winsum

Redger Barels
Siemen Roorda
Fraeylema Slochteren
DE09 Zoë Wanders
Tessa van Merle
Scouting de Jutters
Hikeleiding

Posthouders

Kitty van der Steege

Jurrien de Jager

Fraeylema Slochteren

Thriantastam Assen

Arnoud van Duren

Robbin de Zeeuw

Marco Buntjer

Mensinghe Roden

Fivelgroep Eemsmond

Subkampleiding

Marcel Speelman

DE08
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Look Wide

Sebastiaan Prak
Myriam van der Leij

Bas van Blerk

Lenie Winters

Simone Huizing

Carlos Castro

Eloise Suiveer

Yvette Hekker

Dennie Kleijweg

Leon van Vliet

Thriantastam Assen

Demian Oudman

Fivelgroep Eemsmond

Werner Veldman

Flip de Vries

Johan Hettinga

Rene Tamminga

Florentine Oenema

Fraeylema Slochteren

Nienoord Leek

Gerbrand Wit
Jan-peter van de Steege
Jesse Slim
Karst Jan Veenstra
Kor Bolhuis
Loren0zo Castro
Luuk Stelder

Gloria Rodenhuis

Annelien Fikkers

Marik te Winkel

Maikel Boonstra

Luurt Glas

Martin Knol

Marc Jan Bonder

Ger Folkersma

Thibauld Zonderdrop

Max van der Wal

Annelies Vermue

Thomas Klimp

Reijer van Slochteren

Fraeylema Slochteren

Fraeylema Slochteren

Sarah van Duijnen

Ben Baas

Tijn de Kam

Siemen Boelkens

Landelijke PlusScouts

Zwervers Groningen

Skelte Moring

Wolter Meems

Diederik Havinga

Steven Bonder

Hilko Vennema

Vinchem Winsum

Suzanne Keuter

Chauken Groningen

Chauken Groningen
Chris Ronde
Jorn Groen
Fivelgroep Eemsmond

Rutger Oosterveld
Dirk Hundt
Geuko Elderman
Christer Oosterveld
Martijn de Boer
Fivelgroep Eemsmond

met de rebus R en voren samen een kerstwens, hier volgen de eerste vier.

5

Daar zijn we allemaal weer, terug van weg geweest. We zijn hier totaal met 284 souts, waaronder medewerkers, deelnemers en natuurlijk
de jongens en meisjes van de Poolbode Media Groep.
Diever en omgeving, de plaats waar wij met z’n allen bijeen zijn voor het 41ste Poolkamp. En wat hebben we er allemaal weer zin in, koud
weer, veel regen, maar behoorlijk veel enthousiasme.
Bij de opening van dit 41ste Poolkamp worden we allemaal welkom geheten door het C-team. Het C-team wou ons allemaal bedanken
voor onze aanwezigheid, omdat wij wel de moeite hebben genomen aanwezig te zijn. Wij van de PMG snappen alleen niet waarom we
hiervoor bedankt moeten worden, het is immers een privilege om mee te mogen op Poolkamp.
Na deze lovende woorden is het moment aangebroken voor de hikes om zich voor te stellen, uiteraard in alfabetische volgorde.
De A-hike, met een thema dat ons allemaal wel aan staat, ‘Ik hou van Holland’. samen gezellig oer-hollandse spelletjes spelen. Spelletjes
als koekhappen, spijkerpoepen, zaklopen en sjoelen, wie kent ze niet. Uiteraard kan er bij spelletjes maar 1 de beste zijn, en wij zijn benieuwd
wie aan het eind van poolkamp als winnaar bekroond kan worden .
Na de A komt de B, dus was het de beurt aan de B-hike. Met als thema ‘Checkpoint’ moeten wij ons voorbereiden om een gevaarlijk
weekend tegemoet te gaan. Maar gevaar betekent ook meer plezier, dus dit belooft een plezierig weekend te worden voor de B-hikers. Wij
kunnen alleen concluderen dat de winnaar van de B-hike de groep is die zichzelf het minste heeft opgeblazen.
Knallend verdwijnt B-hikeleiding van het toneel en is het de beurt aan de C-hike om zich te presenteren. Van het ene uiterste gaan we
naar het andere uiterste. Van een knallende presentatie gaan we naar de meeste saaie presentatie die we de afgelopen 41 jaar van Poolkamp
hebben meegemaakt. Waar het ontbrak aan publieke interactie werd dit geprobeerd goed te maken door voorspelbare one-liners en populaire
termen om bij de jeugd in de goede smaak te vallen. Oftewel, het thema is ‘Appstore’, wie kent het niet. iedereen heeft er wel eens in zijn/haar
leven gebruik van gemaakt. Oh, wat heeft iedereen er zin in.
Zoals als iedereen weet komt na de C de X in het alfabet. De X-hike komt binnen als een bom, en laat dat nou ook net het thema zijn.
Wie creëert het grootste, breedste en explosiefste bommetje. Wie dacht dat 1 hike met een explosieve situatie voldoende zou zijn voor dit
Poolkamp, die had het mooi mis.
Net als echte pakketbezorgers, zijn ze bij de DE-hike ook weer eens te laat. Zelfs na de fusie van de D-hike en de E-hike zijn ze er niet
sneller op geworden. Het doel is om de beste pakketbezorger voor transportbedrijf DEL (Deliver Extremely Late) te vinden. Ondanks dat
de toekomst voor DEL er niet rooskleurig uitziet met de huidige hikeleiding aan het stuur, kan een nieuwe generatie hier misschien toch
verandering in brengen.
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C

DE
Petra, Stein & Hielke van

Vlak na de opening van het kamp komen wij van de Poolbode

DE06. Het valt ons op dat Petra een nogal grote pan bij zich draagt

twee gemotiveerde koppels van de Jutters tegen die deelnemen aan

en vragen ons af wat ze van plan zijn te koken. Na enig vragen blijkt

de C-hike. De koppels C01 en C02 zijn vastberaden om het kamp te

dat ze vooral water en noodles wil gaan koken. Om de pan ook weer

winnen, hun geheim? Heel veel snoep. Van de 14 kilo bagage hebben

schoon te maken hebben ze een afwasborstel, maar geen afwaszeep…

zij 4 kilo snoep meegenomen om zo genoeg energie binnen te krijgen

wij vragen ons af of de pan dan, zelfs met behulp van de borstel, wel

om het kamp te winnen. Rianne en Anna van C02 voorspellen

schoon wordt.

het al: Ze gaan het kamp winnen. De 2 fanatieke dames geven hun
medelopers Thijs en Sam van C01 niet veel hoop. “Thijs en Sam
hebben niet eens een logboek, dit is makkelijk om te winnen!”. Wij
van de Poolbode gaven het logboekloze koppel een papier om toch
hun avonturen bij te houden. Succes!

A
Een van onze Razende Reporters liep nietsvermoedend over
het terrein van de kampeerboerderij. Toen zag hij in de verte een
zoekend om zich heen te kijken. Dit schouwspel trok de aandacht
van deze reporter en hij ging op onderzoek uit. Het bleek dat dit
meisje Sophie (A04) was en dat ze probeerde haar grote passie
waar te maken. Sophie wil namelijk graag model worden. Ze had
haar mooiste bergschoenen, haar stoerste hesje en haar meest
modieuze backpack uit de kast gehaald en was vastbesloten hier een

C

modeshow te gaan lopen. Omdat het donker was en het publiek nog
Tijs & Wessel van C09.

dit kon uploaden op het wereldwijde web en een ware internetrage

Zij kunnen ons melden dat ze hun binnentent zijn vergeten. Niet

kon worden. Hiervoor had ze de hulp nodig van onze reporter, die

erg handig zou je denken… Toch hebben zij met hun eigen leiding

gelukkig een talentvol cameraman is in zijn vrije tijd, zodat hij dit

kunnen regelen dat ze een goede tent mee kregen. Ze zijn verder
goed voorbereid. Ze hebben vooral veel eten bij zich. Waaronder
een soort poeder waar je water bij moet gooien. Op de een af

toch goed te zien. En geloof me, deze meid heeft talent en daar gaan

andere wijze komt daar dan macaroni uit. Wij als Poolbode zijn erg

we nog veel van horen. Als dit niet de nieuwe Doutzen Kroes wordt,

benieuwd naar deze magische maaltijd. Gelukkig heeft Tijs ook chili-

eet ik mijn schoen op!

con-carne van zijn ouders mee gekregen. Beide heren hopen chicks
te ontmoeten dit Poolkamp. De heren hebben wel hun twijfels…
waterscouts vallen namelijk niet op landscouts. Wij van de Poolbode
hebben toch onze twijfels aan deze uitspraak.

!?
- De keuken het kamp start met patat en sinaasappels?

A
De A-hike bestaat uit een groep zeer gemotiveerde jongeren,
waarvan sommigen mooie ‘ik hou van holland’ thema-kleding
mee heeft of hun tactiek baseren op het spelletje Clash Royale en

- Zij op vrijdag avond al 20 kilo gehakt wegdraaien in ballen?
- Er 72 liter chocolademelk is gekocht?
- Hier waar ik heen wijs ook toiletten zijn? (alsdus Johan van het
c-team)
- De Razende Reporters erg lang moeten wachten op sturing van
hun Tsaar?

sommigen proberen de overwinning te behalen door heel veel snoep

- Zelfs Hilko geen tiewraps heeft? (huuhhh??)

te eten. Deze jongeren wachten al jaren tot ze eindelijk mee mogen

- De bar zelf niks bij zich heeft om hun lampen op te hangen?

doen aan de gevreesde A-hike. Velen doen het voor het eerst anderen

- De muziek van de PMG toch veel beter is?

proberen na ervaring, de eerste plaats te pakken. De Poolbode wenst
de A-hike een ‘Ik hou van Holland’ ervaring om nooit te vergeten.
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A
A-Hike: Ik hou van Holland

Groepje A06 heeft zich op de eerste avond van de A-hike

Vooral het enthousiasme van de deelnemers was te merken

prima vermaakt. De zijn druk bezig geweest met het beantwoorden

tijdens deze themapresentatie. Deze ontbrak een beetje bij de

van vragen en het uitvoeren van opdrachten. Ze moesten foto’s

hikeleiding. Ondanks dat het enthousiaster had gekund, waren ze
wel goed herkenbaar in hun thema kleding. Flink veel oranje. Het

een polonaise maken met zo veel mogelijk vreemde mensen, een

doel van de hike was echter niet zo duidelijk. Waarschijnlijk iets met

modeshow lopen en het eerste couplet van het wilhelmus zingen. Dit

ik hou van holland spelletjes? Dit zullen we als razende reporters aan
de kinderen moeten gaan vragen. Al met al verdiend de A-hike toch

van Rivka die het wilhelmus zong. Wij waren diep onder de indruk

wel een dikke 5 voor hun thema presentatie.

van het zangtalent van deze jongedame. Na deze vermoeiende dag
was het team van plan op tijd op bed te gaan. Laat op bed gaan is

X-Hike: Bommetje!

natuurlijk een slecht idee, want morgenochtend moet er weer vroeg

Complimenten voor de themakleding. Ondanks dat ze hierdoor

gehiked worden. Ze vragen of ze al op bed mogen en besluiten dit te

wat slecht verstaanbaar waren, sprak het gelijk aan. De hike lopers
waren ook direct enthousiast. Door deze uitstekende themakleding

in deze nieuwe dag, want wandelen is niks aan, behalve bij scouting

waren ze helaas niet zo goed te verstaan. Toch vinden wij dat het

natuurlijk!

enthousiasme en de interactie met de deelnemers ze een mooie 6,5
opleveren.
B-Hike: Checkpoint
De

hikeleiding

begon

hun

themapresentatie

een

stuk

enthousiaster dan de A-hike. Ze hadden gelijk goed contact met hun
hike-lopers, die ook enthousiast reageerden. De themakleding was
wat matig. Al stond er duidelijk checkpoint op hun truien. Maar wij
zijn van mening dat dit uitgebreider had gekund. De opnames zijn
begonnen! Wij zijn erg benieuwd wat zij gaan doen de komende
dagen. Door de enthousiaste presentatie vinden wij dat ze toch een
vette 7 hebben verdiend.

C
Aangekomen bij de overnachtplaats van de C-Hike kwamen de

C-Hike: Appstore

razende reporters een lege tent met kamphouders tegen, er was nog

Uitstekende thema presentatie. Goed in thema, dit was gelijk

geen enkel groepje aangekomen. Totdat we tot onze grote verbazing

duidelijk. Al neigde het iets meer naar social media dan appstore.

het eerste groepje tegenkwamen: C09, Tijs en Wessel van

Ze hadden een goede interactie met hun deelnemers. En duidelijke

Waterscouting de Bevers. Ze beweerden tegen de razende reporters

instructie wat de bedoeling was. Het is duidelijk dat ze tijdens het

dat ze niet wisten hoe ze als eerste waren aangekomen, ze hadden

poolkamp nieuwe apps gaan ontwikkelen. Wij als Razende Reporters

gewoon gegokt. Alhoewel de heren als eerste aankwamen bij de

gaan op onderzoek uit en zullen zeker een beschrijving geven van de

overnachtingsplaats hadden ze minder succes met het opzetten van

apps die ontwikkeld worden tijdens dit kamp. Maar de hikeleiding

de tent. “De blauwe is toch langer en de grijze korter?” aldus Tijs.

verdient zeker een 7,5 voor hun duidelijke, enthousiaste thema

“Tijs was de binnentent vergeten dus hebben we een tent geleend

presentatie.

van onze leiding, dit wordt nog een uitdaging.”

zweert Wessel.

Wij van de Poolbode wensen de heren veel succes en hopen dat ze
DE(L)- Hike: Pakketbezorging

als waterscouts zijn de nog veel successen boeken op dit voor hun

Erg duidelijke en opvallende themakleding. De gele truien vielen

onbekende terrein.

gelijk al op tijdens de inschrijvingen. Tevens waren zij de enige hike
die gebruik maakte van muzikale ondersteuning, wat de gehele
presentatie omhoog haalde. Al hadden ze wat minder interactie met
de deelnemers. Ondanks dat een goeie presentatie en wij als razende

DE

reporters hopen dat alle pakketjes op tijd bezorgd worden. Toch

Bij de overnachtingsplaats van de DE-Hike komen wij het

vonden we ze geen overduidelijke winnaar en krijgen ook zij een

gemengde quatrupel DE04 van de Zwervers tegen. De dag van

dikke 7,5.

de Zwervers verliep stabiel, aldus Tim. Het lopen van de hike ging
goed, echter zijn ze achtergelaten door een groepje waarmee ze
liepen. Wie oh wie heeft deze arme stakkers achtergelaten? Wij als
poolbode zijn benieuwd door wie en vooral, waarom?
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A
Wij komen aan op een van de slaapzalen van de A-hike. Hier
liggen de groepjes A02, A04 en A07. Ze zijn druk bezig met hun
logboeken en hier willen wij natuurlijk graag even naar kijken.
De logboeken zagen er prachtig uit en waren gevuld met mooie
verhalen. Maar toen kwam de strenge hikeleiding binnen, die de
logboeken in beslag nam, zodat zij er ook naar kunnen kijken. Onder
protest leveren ze de logboeken, want ze waren eigenlijk nog lang
niet klaar. Na het inleveren van de logboeken lijkt het ons tijd om
te gaan slapen, maar daar denken de hikers anders over. Ze zijn van
plan nog lang niet te gaan slapen. De hikeleiding waarschuwt nog dat

DE

hij ze morgen om half 5 gaat wekken voor de ochtend gymnastiek,
maar dat schrikt ze niet af. Ze zijn vastberaden om de hele nacht

DE01 aan, Iris en
Emma van de Trappers.

wakker te blijven. Want het Poolkamp is natuurlijk maar 2 avonden

Ondanks dat Iris haar achillespees heeft gescheurd en Emma last

per jaar, in een jaar zitten 365 avonden, dus dan blijven er nog 363

van haar gewrichten heeft, blijven ze keihard door gaan. Toen we

nachten over om te slapen, dat is meer dan genoeg. Om de boel toch

ze tegemoet liepen zagen we Iris haar voet heel charmant luchten.

nog enigszins op orde te houden hebben ze hun eigen regels bedacht

Terwijl zijn genoot van de koude lucht vroegen we haar waar ze aan

voor hun slaapzaal. Deze zijn als volgt:

denkt bij het woord Eppo? hun eerste reactie was wtf is een Eppo en

- Niet schreeuwen

al snel volgde, mijn mentor.

- Niet stoeien
- Jongens uit de kamer als ze aan het omkleden zijn

wat hun dachten een sloot. Ik wist niet dat je over water kon lopen.

- Niet op andermans matje staan

Maar alles is mogelijk op Poolkamp.

- Niet aan andermans spullen komen zonder toestemming
- Als je iets kwijt bent, helpt de rest met zoeken
- Zakmessen mogen op de kamer
(Wij hopen dat de matjes niet lek zijn morgen)

A

Wij wensen ze veel succes morgen en hopen dat ze zich niet

Tijdens een buurtonderzoekje komen de Razende Reporters

verslapen, zodat ze ons over hun avonturen van de tweede dag

Sophie & Josanne tegen van koppel A04. Josanne kan ons

kunnen vertellen.

vertellen dat ze rondjes om de boerderij moest huppelen. De
opdrachten in de A-hike zijn echt geweldig! Zo moeten ze met een
paraplu onder een douche gaan staan en daar een foto van maken.
De dames hebben hun twijfels of ze een paraplu zouden vinden op
deze locatie. Wij als poolbode houden onze schrijfblokken altijd
boven ons hoofd als het regent, #tipvandedag. Helaas mogen
we geen foto’s van het koppel maken. De dames hoeven niet op
‘’Snapchat’’ zeggen ze. De Poolbode heeft geen snapchat, ons wordt
verteld dat wij wat missen in ons leven. Wij hebben het idee dat onze
levens perfect zijn.

X
C

‘s Avonds zijn de reporters in de auto gestapt om een rondje
Fleur &

In afwachting van de eerste C-hike lopers zitten de reporters

Senna van X03. Ze zijn druk bezig om de tent op te zetten voor de

van de poolbode even gezellig warm in de staftent te kletsen. Na alle

nacht. Een kleine onderbreking, ze missen een haring. Wij vragen ze

levensverhalen te hebben gedeelt komen Tijs & Wessel van C09
binnen. Naar eigen zeggen hebben ze alle posten netjes gelopen. Na

zijn de dames goed voorbereid en hebben ze extra haringen mee. Ze

de laatste post was het een kwestie van rechtdoor lopen. Een puzzel

hebben een spannende tocht door het bos gemaakt. Ze dachten een

van blauwe, groene en grijze stokken zou ze moeten helpen bij het

unicorn te zien, het was slechts een ree. Ook tof om te zien in het

opzetten van de tent. Wij als Poolbode houden ons wijselijk op

wild natuurlijk. De dames hadden liever een unicorn gezien. Het is

afstand.

niet alleen hun lievelingsdier maar ook nog eens hun koppelnaam.
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!?

Tijdens een speurtocht door de mist komen de Razende

... Het lekkerste bed dit jaar is van Sebastiaan van de Thriantastam,

Reporters twee dames met allerlei verlichting tegen. Hier zouden we

dit hemelse tweepersoons luchtbed heeft ‘slechts’ 100,- euro gekost.

graag meer van willen weten en besluiten te stoppen. We komen in

Maar als barman heeft hij na zijn nachten zwoegen in de bar zijn

gesprek met Annemiek & Demi van troppel C11. Waar hebben ze

slaap wel verdiend.

Aileen gelaten? de dames hadden wat moeite met de themakleding.

... Dat wij als Razende Reporters bang zijn dat de barmannen en

Daarom hebben ze besloten hun rugzakken te versieren. Het ziet

vrouwen van de Thriantastam dit niet eens lezen.

er reuze gezellig uit! Als poolbode moeten we weer verder. Later

... Er een heus Turks stoomgehaktballenbad wordt gecreëerd in de

de avond komen we de dames weer tegen op de slaaplocatie. Het

keuken tijdens poolkamp.

verhaal gaat dat er een Kaas-rijstewafel dief actief is in Diever. Of dit

... Er een kerstboom in de bar stond, die vannacht op mysterieuze

nog goed gaat komen ? Wij hebben er vertrouwen in dat de dief nu

wijze verdwenen is?

een volle buik heeft en dit niet nogmaals zal voorkomen.

... De zaklamp van koppel XO1 het al gelijk begaf?
... Terwijl deze 22 brand uren zou moeten hebben?

C
Na een uur wachten hadden deze posthouders nog steeds geen

... Ze gelukkig wel de kampeerplaats hebben gevonden?
... De hike leiding van de C-hike ongeveer een kuub hout mee heeft
om warm te blijven op het kampeerterrein?
... Ze de sneeuwduinen van Schiermonnikoog missen?

groepjes gehad. Wel hebben ze zelf even de trappersbaan getest en

... Blauwe stokken lang zijn?

een toprecord neergezet. De extra moeilijkheidsgraad is het donker.

... Grijze stokken ook lang zijn, maar net iets korter?

Zelfs de razende reporters moesten goed zoeken naar de baan. Om

... Ohja er zijn ook nog groene stokken?

warm te blijven doen ze af en toe een rondje hoofd, schouders, knie

... Rianne vandaag jarig is?

en teen. De suggestie van stoelendans vonden ze wel leuk, maar was

... C-hikers erg enthousiast zijn?

niet erg praktisch.. Ohja en ze hebben kipnuggets.

... En struikelend over de haringen naar de tent rennen om zich als
eerste te melden?

DE

... De posthouders van de DE(L)-hike erg gezellig zijn?
... Marc Jan en Suzanne 613 km hebben afgelegd om hier te
komen?
... Hieronder hun boottickets vanaf Engeland staan als bewijs?

Hike. Ook zij hebben nog geen kinderen gehad en maken gebruik
van dezelfde trappersbaan (super praktisch). De sfeer zit er al goed
in, ze zingen mee met de radio en de groepstafel (aka biertafel) staat
in het midden. Wat zij doen om warm te blijven is nogal dubieus.
‘Zodra jullie weg gaan, bespringen wij elkaar’, wordt gezegd. Verder
zingen ze hard mee met de hitjes en doen ze af en toe een dansje. De
jongens uit Emmen hebben in ieder geval zin in het poolkamp: “alles
voor de kinderen!” zeggen ze enthousiast.
Voordat we weer verder gaan willen de posthouders nog wel een
week zijn rijbewijs” (erg veel vertrouwen in elkaar…)

X
Aangekomen bij het kampeerterrein van de X-hike, spreken wij
als eerste met Ruben en Casper (X04) van de Fivelgroep. Zij zijn
erg druk bezig hun tent op te zetten en zijn net aangekomen op het
kampterrein. Ze zijn maar een keer verkeerd gelopen. Het verschil
tussen noord en zuid was even lastig. Maar daarna hebben ze het
kampterrein vlekkeloos gevonden. Het is hun eerste hike en hebben
al een keer geoefend met de route technieken tijdens een opkomst.
Ze leven dit kamp op knakworsten en soep. En natuurlijk hebben ze
ook wat snoep bij zich.
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X

Bij binnenkomst trekken we gelijk Rianne en Anna (C02) aan

In de grote groepstent zien we twee jongens druk bezig aan

de mouw. Ze hebben zich net gemeld bij de hike leiding. “het gaat

tafel. Het zijn Lars en Stan (X01). Ze zijn met hun logboek bezig.

een stuk beter dan vorig jaar!”. Toen waren ze pas om half 2 ’s nachts

Ze waren maar een klein stukje verkeerd gelopen. “Ja het was een

op de overnachtingslocatie. Dit jaar hebben ze zich al om 23:00

meter of 25” zeggen de jongens. Dat viel gelukkig mee. Het is hun

gemeld (Dat is zeker een hele verbetering red.). Onderweg hebben

eerste poolkamp en hebben veel warme kleding bij zich, “wel vijf

ze nog wel een stukje omgelopen. Ze stonden ergens midden in een

paar sokken”. Ze zijn goed voorbereid met legervoedsel. Zo hebben

weiland, maar gelukkig hebben ze toch de goede weg weer gevonden.

ze lasagne en groente uit blik mee. Echt survival voedsel. “Ohja en

Even later spreken we ze nog even terwijl ze druk bezig zijn de tent

nog wat noedels en cup a soep voor als het mislukt”. Ze hebben

op te zetten. “Het is een hele lichte tent, maar 1,9 KG!”. Ondertussen

niet zoveel snoep mee, alleen wat mentos en muesli repen tellen

wordt er druk overlegd met een ander koppel welke kant de opening

niet echt als snoep. De jongens komen uit Harlingen en zijn van

op moet (bloeit hier een kamp liefde op? Red.). “willen jullie ook een

de waterscoutinggroep Caspar di Robles. Wij als razende reporters

toblerone?”. Rianne is vandaag jarig en trakteert iedereen. Van harte

vinden dat ze sowieso bonus punten moeten verdienen voor de

gefeliciteerd!

afstand!
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B
Andel en Abyan B07 aan

Onderweg naar de posten om kinderen te interviewen kwamen

met hun eieren, die ze gelijk de naam gaven van hun toekomstige

wij Nigel en Hylke van het koppel B03 tegen. Deze heren waren

kinderen: Egbert en Brenda.

onderweg naar de supermarkt in Diever, om nog eten in te slaan

De jongens hebben een goede nachtrust gehad. Andel is overal

om vervolgens met de bus naar de volgende post te gaan. “Als we de

doorheen geslapen en Abyan zong leuk met alle liedjes mee die de
kampstaf aan het luisteren was.

aldus Hylke. Als wij de heren vragen naar hun ambities horen we
dat Nigel en Hylke niet van plan om te zijn om te winnen. En daarin

DE
Op een mooie zaterdagochtend gingen wij op zoek naar verhalen
voor in de Poolbode. We stonden bij post X-2, de DE-hike kwam

geven we deze heren groot gelijk. Ze vinden tot nu toe de B-Hike heel
erg leuk en hebben klassiekers zoals levend stratego en Hollandse
Leeuw gespeeld. Snoep hoort er natuurlijk ook bij, ze hebben als
we hun moeten geloven afgelopen nacht geen oog dicht gedaan, ze
stonden strak van de AA drink en snoep.

hier ook langs. Op deze plek kwamen wij het groepje DE05 tegen.
Wij moeten de groeten doen aan Joop. Hij zou ook meedoen met
de groep. Maar heeft in afgelopen week bij zijn laatste opkomst
zijn been gebroken bij een trampoline ongeluk. Joop heeft het vol

X

wonderbaring voor elkaar gekregen beide botten te breken. Wij

Waar de ene groep zich al weken voor het poolkamp begint bezig

vragen of de route tot nu toe goed verloopt. Volgens deze groep

houd met de voorbereiding, zijn er ook deelnemers voor wie het

klopt de route niet. Er zouden verschillende afslagen niet worden

woord ‘voorbereiding’ niet voorkomt in hun woordenboek. Zo ook

meegeteld en het beginpunt is onduidelijk vertelden ze ons. Op

Lars en Stan (X01). Met hun instelling: ‘ach, wie zien wel wat er

één van de kruispunten die op hun weg lag zagen ze een groep

gebeurd’, zijn ze vrijdag toch van een koud kamp thuis gekomen.

die in plaats van een linker afslag een rechter afslag maakten. De

Ze hebben namelijk een zomertent mee genomen die ook nog eens

vergissende groep heeft een afstand van 2.25 km gelopen voordat zij

niet waterdicht bleek te zijn. Dus hun tent stond een beetje onder

doorhadden dat ze verkeerd zaten. Dit vond team DE05 wel leuk om

water. Ook zijn ze op het moment van ondervragen al twee keer

te zien. Ze hebben de groep aangespoord de noodkaart te openen.

fout gelopen. Bij de eerste keer zijn ze er zelf achter gekomen. Bij

Tot hun vreugde is dit ook gelukt en heeft ervoor gezorgd dat zij een

de tweede keer zijn ze gebeld door de hikeleiding. Het is zeer

gemakkelijke tijd hadden om naar het kampterrein te komen.

waarschijnlijk dat ze tijdens het kamp nog een keer verkeerd zullen
lopen. Maar uiteraard is het de schuld van de hikeleiding, het
beginpunt stond namelijk niet goed aangeven in de route, aldus de
hikers. Alle fouten die hier uit voortkomen zijn dus ook de schuld
van de hikeleiding.

A
Aniek van koppel A07 zat samen met Rivka A06 in de
slaapzaal van de A-hike. Ze waren zich net aan het voorbereiden op
een spelletje domino. Deze beste vriendinnen hadden de mannen
van hun groepjes achtergelaten in het bos omdat Aniek een astma
aanval had gehad. De meiden hadden daarom besloten na 2 leuke
posten weer richting de kampeerboerderij te gaan. Ze moesten
bij 1 post een liedje zingen en natuurlijk kozen ze hier voor het
Wilhelmus. Rivka kende het eerste complet namelijk helemaal uit
haar hoofd. De dames konde ons ook nog mededelen dat de hikeleiding aardig was.
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DE

Thom, oorspronkelijk onderdeel van koppel X05, heeft zich na het

Na lang gewacht te hebben in de kou bij post X2-2 , kwamen wij

afmelden van zijn koppelgenoot aangemeld bij koppel X04. dit om

daar eindelijk Mette, Lisanne en Eline (DE02) tegen. Uiteraard

toch nog mee te kunnen op Poolkamp.

stellen wij aan iedereen de vraag: “is nog iets wat jullie willen delen

Vannacht heeft Thom met zijn nieuwe hikegenoten, Ruben en

met de poolbode?” En los gingen ze. Het ging direct over hun hike-

Casper overnacht op Oude Willem. Ruben en Casper hebben koude

leiding. Maar hun verhaal was niet positief, maar ook niet geheel

nacht gehad, maar Thom niet. Hij heeft zich goed voorbereid door

negatief. Ons werd verteld dat de hikeleiding in ieder geval hun best

een donsslaapzak mee te nemen. Comfortabeler slapen kan bijna

deed om positief over te komen. En er mag zeker gezegd worden dat

niet.

de dames hier wel over te spreken waren, ze proberen het immers.

B

B

De jongens van B01 liepen ver voor de eerste dag misschien

Toen de Razende Reporters uit onze aangenaam verwarmde auto

komt het omdat ze een goede tent hebben of dat ze lekker in de

stapten sneed de ijzige wind door onze jassen. Ondanks het helaas

modder hebben gespeeld. Helaas was hun ei al gebroken.

uitblijven van een mooie witte laag sneeuw (want dat hoort toch wel

De jongens kunnen niet wachten om te bellenblazen met vuur.

bij Poolkamp) , voelt het door de wind op de openvlaktes ijskoud
aan. Gelukkig zijn wij aangekomen bij post twee en hadden deze

!?

posthouders een heuse Thermotent opgebouwd. Onder deze ultra
deluxe thermotarp met zelf gecreëerde centrale tentstok zonder
de posthouders was het wel vijf graden warmer onder het zeil. Dit

Het bosrijke gebied waar wij dit jaar te gast zijn heet het Drents-

vonden wij als Razende Reporters toch wel een erg grove schatting.

Friezewold. Dit gebied bestaat uit ruim 61 km2 aan bos, heide en

Na het interviewen van de kinderen van de B-hike die langs deze

zandvlaktes. Vroeger werd dit gebied gebruikt door boeren die er

post kwamen moesten wij helaas deze aangename omgeving van

schapen op lieten grazen. Doordat de schapen delen van het gebied

de tarp weer verlaten. Wij gaan er vanuit dat de posthouders lekker

hebben kaal gegeten zijn er zand- en heidevlaktes ontstaan. Om dit

warm de dag zullen beleven.

tegen te gaan zijn er diverse soorten bomen geplant op de zandvlaktes.
Het bos wordt tegenwoordig beheerd door meerdere instanties. Dit
zijn Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Drentse Landschap
en Maatschappij van Weldadigheid. Deze beheerders zorgen voor

A

de planten en dieren populatie in het gebied. En natuurlijk dat wij

Tijdens onze reizen kwamen wij groep A01 tegen. Deze jongens

gebruik kunnen maken van de looppaden van dit mooie gebied. Het

waren verdwaald, hoewel ze dit in hun eerste reactie ontkenden,

gebied bevat zelfs een bunker waar verzetstrijders en onderduikers

accepteerden zij dit naderhand wel. Ze verwijten dit aan het feit dat

zaten tijdens de Tweede Wereldoorlog.

ze de afgelopen nacht te weinig slaap hebben gehad omdat Anniek
en Daan van A07 te druk waren in een nabijgelegen slaapkamer.
De jongens hebben het wel prima naar hun zin, ook al klopt de
kaart niet volgens hun en hebben ze tot wel 3 maal toe cummulatief
45 minuten op de posthouders moeten wachten tot ze kwamen
opdagen. Doordat de kaart niet klopt zaten ze vast op de grensweg.
Deze hel zijn zij ontsnapt door te teleporteren naar het doodsbos
zoals zij dat noemden. Nadat zij de laatste 2 posten voor die dag
hadden afgerond kwamen zij als eerste complete groepje terug op
het kampterrein.
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Toen wij op zoek waren naar B-hikers kwam er een grote groep
meiden aanlopen. Dit waren troppels B05 en B06. Deze meiden
zijn van Scouting Diever en zijn voor de eerste keer mee met het
Poolkamp. Dat zij bij Scouting Diever zitten heeft een hoop voordelen
want zij kennen de omgeving op hun duimpje. We lopen dit jaar
natuurlijk in de omgeving van Diever. Bij het uitreiken van de route
naar de volgende post werd direct genoemd ‘ooohh ik weet waar dat
is, denk ik’. Door het ‘denk ik’ werden wij als Razende Reporters
natuurlijk een beetje angstig. Maar het zal vast goedkomen met de
dames, het gaat ze ook meer om de gezelligheid dan het winnen.
Eigenlijk hadden ze meer met typische vrouwendingen in plaats
van lopen. Koken en schoonmaken werden genoemd. Toen wij dit
stukje aan het uitwerken waren vroegen wij ons af wat voor culinaire
hoogstandjes gaan worden gecreëerd vanavond door de meiden,
maar helaas zijn wij dit vergeten te vragen. Ik hoop dat nog te weten
te komen dit weekend.

!?
... Jasper en Jesse van koppel B04 uitstekend om kunnen gaan

C

met eieren?
... Linda van de Scouting Mensinghe door een auto heen gevlogen

Reeds voordat de Razende Reporters bij post 1 zijn, is koppel

is!

C09 al vertrokken. Wessel en Tijs van de Bevers hebben er zin

... Je de dames van C05 altijd wakker kan maken voor zoute nootjes.

in en waren al om 9 uur vertrokken. Zij waren dan ook het enige

... De dames van C07 niet op zoek waren naar de post maar naar een

koppel dat voor 11 uur bij post 2 was. Aangezien wij wat tijd te doden

geschikte boom om tegen aan te plassen.

hadden, vonden we het wel eens leuk een telefonisch interview te

... De dames van C07 en C05 de vragen van de Poolbode maar niks

doen. Gelukkig hadden de heren bereik in het bos en hadden ze even

vinden, dus besloten het notitieboekje van de Poolbode te pakken en

tijd voor onze vragen. Het was eigenlijk ook per toeval dat ze post

op hun beurt dezelfde vragen weer aan de poolbode vroegen.

2 zo snel gevonden, ze kwamen vanaf de verkeerde kant aan. Ook

... De dames van C07 en C05 dachten dat Skelte van de Poolbode

waren ze onderweg al meerdere groepen tegen gekomen die nog

een celebrity was en hem smeekten om een handtekening met een

naar post 2 moesten, terwijl zij er al voorbij waren. Iets ging er niet

hartje er bij. Skelte kon niet weigeren.

helemaal goed. Maar de jongens hebben niet veel tijd. Ze zijn al bijna

... Koppel C08 een pen van de posthouders hadden gejat om in hun

bij post 3 en moeten snel door. We zijn benieuwd of deze jongens de

logboek te schrijven?

winst gaan halen dit jaar.

... Maar ook deze pen het niet deed?
... Ruben (C04) een steen van twee kilo in zijn tas heeft gedaan,
omdat hij deze te licht vond?

C

... Sommige mensen duct tape nodig hebben om hun veters vast te
maken?
C13: Wouter,

... De posthouders van post 4 hebben ontbeten met hamburgers in

Ivor en Jorn. Ze hebben net een post gedaan. Ze moesten een quiz

het bos?

doen en hadden zeven van de tien vragen goed. De jongens zijn van

... Zij al om 9 uur op post zaten?

de Fraeylema en zien eruit alsof ze er nog wel zin in hebben. Ze

... En pas om 11 uur de eerste groepjes kregen?

hebben ook nog nergens last van. Alleen wat vermoeide benen. Maar

... Ze best wat meer slaap hadden kunnen gebruiken?

dat is niet erg. “Eigenlijk gaat het tot nu toe wel soepeltjes”, vertellen

... De Razende Reporters bijna 4 uur op zoek zijn geweest naar de

de jongens. Het enige lastige is dat ze vergeten zijn een mok mee

vermiste kudde C-hikers?

te nemen om te drinken. Dat doen ze nu maar uit hun pan. Voor

... Tessa Strijker haar telefoon in het toilet heeft laten vallen?

vanavond staan er frikadellen op het menu, ook hebben ze nog wat

... Zij bijna weer een werkende telefoon heeft?

zakjes snoep mee voor onderweg. Waarom ze met de hike meedoen?

... Ze alleen nog op zoek is naar een simkaart houder?

“Gewoon, voor de lol!”.

... De mannen van post 4 de vrouwen in de steek lieten?
... Deze nog erg ouderwets ingesteld zijn en niet erg genderneutraal?
... De mannen die de vrouwen alleen lieten Ruben, Wabren &
Jurgen waren?
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Terwijl de Razende Reporters onderweg zijn, stuiten wij op

!?
... Het mysterie van de verdwenen kerstboom al bijna is opgelost?

wat verloren om zich heen kijkende kinderen. Het zijn Benjamin,

... Deze bij Rob, Sjoerd, Jannes en Jan in de tent staat?

Daan en Thomas, een samenvoeging van A06 en A07. Ze zijn

#verdwenenkerstboom

opzoek naar de volgende post, maar weten niet goed waar ze heen

... Lucio goed zijn eerste dag als 18 jarige heeft gevierd?

moeten. Behulpzaam als wij zijn, proberen we de jongens op weg te

... En op meerdere manieren de plantjes heeft water gegeven?

helpen. Enthousiast vertellen ze dat ze nog een hert hebben gezien.

... Hij óók nog zijn jas kwijt was?

Wel hadden ze wat moeite met slapen vannacht. Ondanks dat ze

... Martijn zijn slaapzak vergeten is?

in de kampeerboerderij mochten slapen, waren er kwebbelende

... Hij ook altijd lopend naar de posten gaat, omdat ze maar twee

meisjes waardoor ze wakker werden gehouden. “Hopelijk kunnen
we zo ook ergens naar de wc”. We hebben gezegd dat ze best stiekem

... Hij nog niet bedacht heeft om aan iemand een lift te vragen?

even mochten plassen.. “Ja, maar ik hoef niet te plassen…”. Dan

... Aron (C03) als een koe klinkt?

wordt het toch wat lastig.

... De Razende Reporters betere ogen hebben dan de C-hike leiding?

Ondertussen bellen ze ook met de hikeleiding: “Ja er staan hier

... Zij de vermiste kudde C-hikers al drie keer over het hoofd hadden

drie volwassenen in een zwarte auto die ons proberen te helpen”,

gezien?

zeggen ze door de telefoon. Waarop wij gauw antwoorden dat we van

... De Razende Reporters ze in één keer hadden gezien?

de Poolbode zijn. Ook voor ons is het niet helemaal duidelijk welke

... Christiaan Water, waterschade heeft?

post ze moeten hebben. Gelukkig waren ze vlakbij en kwamen de

... Hij eerder op de dag al een stuk van zijn bumper was verloren op

posthouders ze al halen.

dezelfde weg?
... Wij van de redactie dit niet zo slim vinden, maar wel grappig?

C
Vorig jaar stonden deze meiden ook al bekend als de

... De A-hike leiding hun kinderen de schuld geeft dat ze verdwalen?
... De kinderen de schuld gaven aan de hikeleiding?
... En de posthouders de daadwerkelijk schuldigen bleken te zijn?
... De Bevers een live-locatie hebben gedeeld?

verdwaalsquad (toen deelnemers van de X-hike). Gelukkig gaat

... Dit niet heel erg handig bleek te zijn?

het dit jaar iets beter, ze hebben post 4 gevonden! Demi en

... Boswachter Bob (C-hikeleiding) niet zo handig is met coordinaten?

Annemiek (C11) zaten zich even op te warmen bij de brander van

... Wij als Razende Reporters ook de hikeleiding weer op de goede

de posthouders. Toch ligt het verdwalen niet geheel aan henzelf.

weg hebben geholpen?

De avond ervoor waren ze zelf al op de goede weg, vertellen de

... De keuken al de hele dag aan het koken is?

meiden. Toch vonden ze het wel een beetje spannend alleen in het

... Het kijken naar aardappels die gebakken worden, erg rustgevend

bos, dus besloten ze mee te lopen met een grote groep, waardoor

is?

ze uiteindelijk alsnog de verkeerde kant op liepen! Ze vinden de

... De overnachtingsplek van zaterdag van de DE-hike op het laatste

hike toch wel wat zwaar en vinden eigenlijk slapen het allerleukste.

moment is verplaatst.

“Ohja en de slappe lach om stroopwafels”, dat was ook leuk. “En we

... Dat dat door een communicatie fout van de DE-hike leiding kwam.

dachten dat we bij de post waren, dus we waren heel blij en gingen
er heel raar heen lopen”. Echter bleek het niet de post van de C-hike
te zijn maar van de DE(L)-hike. De posthouders van deze hike
en wederom verdwaalde meiden niet eens een pannenkoek geven.

A

Vanavond gaan de dames smullen van knakworsten en soep. Wij van

Vandaag hebben we spelletjes gedaan. Het spel was eigenlijk een

de Poolbode vinden het toppers, zelfs met blessure de C-hike lopen!!

heleboel opdrachten. De minst leuke opdracht was zo veel mogelijk

Wel nemen ze volgend jaar een warmere deken mee.

kleren aantrekken. Verder had je de opdrachten: maak een foto
van de maan, geef iedereen van je groepje een kusje op de wang,
verzamel vier verschillende sokken, maak van een foto een foto, doe
alsof je aan een modeshow meedoet, maak van jullie zelf het woord
poolkamp, ga op de foto met een dier en zing het eerste couplet van
het Wilhelmus. Je had ook nog een bonus, dat was haal wat lekkers
voor je leiding.
Geschreven door Amy
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C
Als Razende Reporters zijn we vanmorgen vroeg op pad gegaan om alle koppels te interviewen. Wij gingen fanatiek van start bij post 1
Anne en Ilse (C08) nog net voordat zij vertrokken naar de volgende post. Dit was rond 10:15 uur. Ze hadden
goed geslapen en vertrokken met een hele groep naar de volgende post, althans dat dachten wij…
aangekomen bleken de posthouders hier al vanaf 9 uur in de ochtend te zitten (inmiddels was het 11 uur) en hadden ze nog maar 2 groepjes
gehad. Van onze groep C-hikers was geen spoor te bekennen. Ondertussen waren wij als razende reporters al meerdere posten bij langs
geweest. Nadat wij onze honger gestild hadden, zijn we weer opzoek gegaan naar deze C-hikers. Post 2 was inmiddels afgebroken, dus dat
zou toch betekenen dat alle groepjes daar langs zijn geweest? Dachten wij… Vol goede moed reden de razende reporters door naar post 3,
ook deze was al weg. Vol hoop reden we verder naar post 4. En ja, daar waren nog mensen. “Ja, we hebben al best wat groepjes gehad, maar
er mist een hele grote kudde C-hikers”. Onze hoop zakte gelijk. Waren ze dan bij geen van de posten geweest? De aanwezige posthouders
hadden inmiddels contact gehad met de hikeleiding. De kudde was gesignaleerd. Ze zouden ergens tussen het kampterrein en post 4 aan het
lopen zijn. Wij als nieuwsgierige reporters wilden natuurlijk weten hoe deze vork in de steel zat. Gauw zijn wij weer in de auto gesprongen en
opzoek gegaan naar deze kudde C-hikers (het was inmiddels 14:30 uur en er was al sinds 10:15 uur niks vernomen van deze groep).
Onderweg hebben de razende reporters zelfs nog wat verdwaalde A-hikers op weg geholpen, maar daarover later meer.
De kudde C-hikers was gesignaleerd dus wij gingen gauw op pad. Langzaam rijdend langs de bosrand zagen wij opeens wat gekleurde
jassen en tassen tussen de bomen. Zou dit dan onze vermiste groep zijn? We parkeerden de auto en zagen dat de kudde net in beweging
kwam. De hikeleiding had de groep inmiddels gevonden. Met ietwat beteuterde gezichten verzamelde de groep zich langs de weg. Onder
streng toezicht van de hikeleiding werden zij toch naar post 5 gestuurd. De jongens en meisjes waren vanaf post 1 rechtstreeks naar het
kampterrein gelopen waar ze die avond moesten overnachten. Daar aangekomen, waren ze echt veel te vroeg en moesten zich eigenlijk
melden bij post 4. Hier hadden deze lieve jongens en meisjes niet zoveel zin in en zijn zo’n 500 meter voor post 4 in het bos gaan zitten.
wilden ophouden hebben wij ze opgewacht bij post 5.
Na lange omzwervingen is het de Razende Reporters eindelijk gelukt om onze kudde C-hikers te traceren en vlak voor post 5 hebben
wij onze kans gegrepen om ze nu toch eens te vragen wat ze deze hele dag gedaan hadden. Het bleek om behoorlijk wat koppels te gaan:
Anne en Ilse (C08), Mayra en Emma (C10), Aron, Luc en Dirk (C03), Thomas en Dennis (C12), Ruben en Tom (C04) en Ike en
Willem (C14). Toen kregen onze hikers eindelijk de kans te vertellen wàt zij nou precies hadden gedaan die middag.
“Ja we hebben gewoon het coördinaat opgezocht van de eindlocatie” vertellen Ruben, Tom (C04), Ike en Willem (C14) van Beyloo
Terhorst. “Daar zijn we toen rechtstreeks heengelopen”. Dat bleek de hikeleiding niet zo leuk te vinden. Nadat ze bij de eindlocatie waren,
moesten ze toch nog een stuk van de route lopen. Toen ze bijna bij post 4 waren, vonden ze een leuke plek in het bos. Daar hebben ze muziek
geluisterd en het vooral heel koud gekregen. Eigenlijk vonden ze ook wel dat ze gister genoeg gelopen hadden. “We zijn 5 uur onderweg
geweest en waren pas om 10 over 1 bij het kampeerterrein”.
Vol trots laten zij nog hun brander zien, deze is helemaal zelf gemaakt. Onderweg hebben ze allemaal takken gesprokkeld om vuur mee
te maken, zodat ze vanavond kunnen koken. Bij hun staan knakworsten, soep en noedels op het menu. Nu maar hopen dat de takken droog
genoeg zijn.
Nu we de kudde te pakken hebben, maken we van het moment gebruik om iedereen even te spreken. Zo vertellen ze dat Ilse (C08) en Luc
(C03) erg goede vrienden zijn geworden dit Poolkamp. Hun loopmaatjes proberen ze te “shippen”. Wij van de poolbode zijn niet bekent met
deze taal en hebben het idee dat de kou invloed heeft op het denkvermogen van de lopers. Na enige uitleg en een blik in de Dikke (puber)
Van Dale krijgen wij door dat dit het nieuwe woord is voor ‘het koppelen van mensen’. Ook de razende reporters worden een dagje ouder en
kunnen niet op de hoogte blijven van alle nieuwe taal ontwikkelingen. De razende reporters staan wel open voor een Poolkamp-stelletje en
besluiten hier verder op in te gaan. Het blijkt dat Ilse (C08) sinds korte tijd single is. Luc, sla je slag! (red.). De reporters zijn erg nieuwsgierig
naar de uitslag van deze love story. Tot slot praten we nog even met Mayra en Emma (C10), volgens hun waren ze zich niet zozeer aan het
verstoppen omdat ze te lui waren om alle posten te lopen, maar hadden ze leuke koeien zien staan en wilden deze van dichtbij zien. Ook was
het een beschut plekje en hoopten ze dat ze het daar niet zo koud zouden hebben. Het klinkt plausibel, maar wij als razende reporters hebben
toch onze twijfels bij deze versie van het verhaal.
Nadat al onze brandende vragen beantwoord zijn, sturen we de kudde op pad naar post 5. Daar worden ze al opgewacht door de
hikeleiding. Wij zijn erg benieuwd hoeveel posten ze nog hebben gelopen. En of we ze zondag als eerste zullen zien bij de kampeerboerderij.
To be continued….
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A

‘s Middags komen we het troppel Isa, Jarmo-Klaas en

De koppels A09 en A08 waren voor de eerste keer mee en lopen

Berjam (C06) tegen. Ze zien er wat vermoeid uit en we vragen ons

samen rond, aangezien ze op één kamer slapen. Op deze kamer

af waardoor dit zou komen. Volgens eigen zeggen hebben ze goed

houden ze graag kussengevechten en worden hier modeshows

geslapen alleen wel wat kort. Ze hebben namelijk midden in de

gehouden, zelfs vijf keer achter elkaar door Mannus. Ook de
trappersbaan was een groot succes. Amy blijkt een kletskous
te zijn volgens Brend, maar wij als Razende Reporters hebben

met zijn batterij. Hij had dan wel een powerbank bij zich, maar het

geconcludeerd dat Brend ook een kletskous is. De koppels waren

oplaad-kabeltje was gesneuveld bij de trapppersbaan. We hopen

verdwaald en hadden de noodbrief geopend. Hierna hadden ze de

dat Berjam een windmolen heeft gevonden zodat hij toch nog zijn

hikeleiding gebeld en bleek dat ze nog steeds aan het verdwalen

telefoon kan opladen.

waren, toen hebben ze een man in een oude snackkar gevraagd waar
ze heen moesten lopen. Deze aardige man heeft hen geholpen en zo

DE
Toen de razende reportes aankwamen bij het kampvuurtje dat
gemaakt was bij het subkampterein van de DE-hike kwamen we

kwamen zij bij de volgende post uit. Ook konden Brend, Mannus,
Lisa en Amy ons vertellen dat ze bij het avondspel van de vrijdag
heel veel kleren konden aantrekken. Amy had wel 12 kledingstukken
aan. Dit bleek wel wat warm, wat wij kunnen begrijpen met de
kachels gloeiend in de boerderij van de A-hike.

koppeltjes DE09, DE07 en DE05 tegen. Ze zagen er allemaal nogal
moe en uitegeblust uit. Ze hadden een erg zware dag gehad, volgens
de meerderheid van de mensen was de strippenkaart toch echt fout
gemaakt, want al na de tweede post kwamen ze er niet meer uit. Om

A

drie uur ’s middags hebben ze het opgegeven en zijn ze terug gelopen

Joran en Lars (A03) hebben vandaag 7 uur en 10 minuten

naar de overnachtings plek. Na twintig belletjes naar de hikeleiding

gelopen omdat ze verdwaald waren. Lars zijn voeten deden heel erg

zijn ze op de juiste plek gekomen. Na dit te horen denken wij dat

zeer van het vele lopen. Hij vond de leukste post het spijkerpoepen.

ze gewoon niet opglet hebben tijdens de hike-lessen. Het enige

Hier kregen ze namelijk heel veel snoep. Joran vond de trappersbaan

wat ze ons nog wel vertelden is dat ze een auto van de hikeleiding

leuker. Deze groep slaapt samen op de kamer met A05. Deze jongens

helemaal hebben vol geschreven. Daarna hebben ze de auto weer

zijn ouder. Joran en Lars vinden dit wel leuk en stoer, behalve s

schoongemaakt met een stukje WC papier.

’avonds want toen werden ze wakker gehouden door de YouTube
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DE

De meiden Dilana en Meike van A02 en Josanne en Sophie

Tim en Jochem (DE04) hebben het eten op dit poolkamp nog

van A04, hebben vandaag ook samen de hike gelopen. Hoewel het

niet helemaal voor elkaar. Ze hebben zelf frikandellen mee gebracht,

volgens hen allen best gezellig was, vonden ze het vandaag niet zo

maar ze kregen ze niet helemaal warm. Koud zijn ze toch echt een

leuk. Deze meiden hebben namelijk ruim 7 uur gelopen en dat was

stuk minder lekker. Om de maaltijd af te maken hebben ze de restjes

hen veel te lang. Ook dit groepje is na de 3e post de weg kwijt geraakt.

van de keuken gekregen en zo kregen ze toch nog wat aardappeltjes

Toen we naar de oorzaak vroegen was de hike leiding de dupe. Het

en sla binnen dit hadden ze zelf niet mee genomen. Bedankt keuken

probleem hebben ze opgelost door te kijken op google maps en de

voor deze lekkere complete maaltijd!

leiding te bellen. Hierbij hebben ze niet de noodbrief geopend. Het
geheim… een deel van de groep had het mobiele nummer van vorig
jaar opgeslagen en daardoor nu kunnen gebruiken. De Razende
Reporter vindt dit erg slim. Ondanks het lange lopen heeft de groep
toch wel zin om morgen weer een tocht te beleven.

B

C
Aan de andere kant van de C-hike groepstent, bij de kachel
de kachel zitten ze bij elkaar. Net echte kudde dieren: Anne, Ilse,
Mayra, Emma, Aron, Luc, Dirk, Thomas, Dennis, Ruben,
Tom, Ike en Willem (C08, C10, C03, C12, C04, C14). Wij zijn

Koppel B02, Nigel en Hylke kwamen er achter dat het extreem

nu toch erg benieuwd hoe hun dag verder is verlopen, nadat wij ze

lekker is om in de buis van de heater te kruipen om zo op te waren.

hebben achtergelaten bij post 5. Daar werden ze opgevangen door de

Nadat ze hier achter waren zijn ze achter de subkamp-leiding gaan

hikeleiding en moesten ze toch echt nog doorlopen naar post 6. Maar

staan om deze lekker op te warmen. Dit werd zeer gewardeerd!

vertellen ze “we zijn nogal eigenwijs” (goh, echt?). “We probeerden

Helaas kunnen ze alleen de muziek smaak van de subkamp-leiding

een shortcut te nemen, maar daardoor verdwaalden we”. Uiteindelijk

niet zo waarderen, er werd K3 gedraaid. Nigel is meer fan van

duurde deze shortcut zo lang dat ze ook post 6 niet meer hoefden

Charlie Puth. Hij vertelde ook dat hij dit jaar geen thema materiaal

te doen en mochten doorlopen naar het kampterrein. Het ligt echt

heeft daar waren ze te lui voor.

niet aan hun enthousiasme, we begrjipen uit het samenhangende
geblaat dat uit de groep opstijgt, dat het eigenlijk een NHW-reunie

B
Nigel en Hylke (B02)

is. Daar hebben ze elkaar leren kennen. “Misschien zijn we niet zo
enthousiast voor de posten, maar we hebben wel een hoop plezier”
(daar draait het toch om?). Wat het plan van aanpak voor morgen
is, weten ze nog niet. Maar wel dat het heel gezellig wordt! The end.

omdat Nigel de tent niet dicht deed er zitten nu: “Facking veel
beesten in de tent”. Ze moeten nu tussen de oorwurmen, beren en
andere beesten slapen. Nigel vind dit wel gezellig maar Hylke vindt
dit minder leuk.

C
Nadat we in de groepstent zijn geweest maken de Razende
Reporters nog even een rondje over het kampeerterrein. Daar horen
we nog wat stemmen uit de tenten komen. Als eerste “kloppen”
we aan bij Demi en Annemiek (C11) #verdwaald a.k.a. de

X

verdwaalsquad. Ze hadden geen zin in de grote tent en hadden het in

Tijdens het bezoek van de Razende Reporters aan de X-Hike

hun eigen tent gezellig genoeg samen. Het zag er ook erg gezellig uit

kwamen wij in gesprek met de subkampleiding. Enthousiast over

met kerstverlichting in de tent. Helaas zit het uitlopen van de hike

ons journalistieke werk vertelden ze over hun avonturen op deze

er voor dit koppel niet meer. Door de knieblessure wil het lopen niet

drukke zaterdag en hoe de dag van de deelnemers was verlopen. Zo

meer. Wij als Razende Reporters vinden het top dat ze toch is gegaan.

hebben ze na de korte dagtocht van de hikers een mooie dropping

Als antwoord op de vraag waarom zeiden ze: “omdat Poolkamp

georganiseerd, maar hij had de kinderen in de auto eerst verteld dat

super leuk is!” (daar zijn wij het helemaal mee eens dames!).

ze naar de McDonalds gingen en niet dat ze nog meer moesten lopen.
Na dit leedvermaak heeft de subkampleiding het goedgemaakt met
warme chocolademelk ingeneus opgewarmt zonder de pan vies te
maken.
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Ram (21 Maart/19 April)

Weegschaal (23 September/ 22 Oktober)

Door jouw avontuurlijke, impulsieve en enthousiaste energie

Hoe meer vrienden om je heen, hoe beter. Jij maakt gemakkelijk

scoor jij extra punten om bij jouw hike leiding en posthouders. Als

vrienden en in plaats van dat jij en je hike genoot alleen lopen,

eerst proberend te eindigen en jouw spontaniteit ben jij zeker een

hebben jullie met andere koppels een grote wandelclub gemaakt en

goede aanwinst voor jouw team om de hike wedstrijden te winnen.

gaan jullie met zijn allen de posten bij langs.

Stier (20 April/ 20 Mei)

Schorpioen (23 Oktober/ 21 November)

Met je betrouwbaarheid, doelgerichtheid, extreme toewijding en

Zitten je teamgenoten door het verdwalen er doorheen? Dan ben

sterke wilskracht ben jij een goede leider, hierdoor kunnen jij en je

jij de persoon die iedereen motiveert en weer met nieuwe energie

teamgenoten elke beproeving van de hike doorstaan.

verder laat gaan, om zo met veel plezier de hike uit te lopen.

Tweeling (21 Mei/ 20 Juni)

Boogschutter (22 November/ 21 december)

Jouw sterkste punt is dat jij je makkelijk kan aanpassen,

In de bossen ben je helemaal thuis, jij zit al een maand van te

daardoor kan jij snel schakelen. Dus wat er ook gebeurt, jij kan altijd

voren je hele reis te plannen. Het liefst ga jij elk maand hiken.

een nieuwe plan maken om toch zo goed mogelijk de hike te lopen.
Doordat jij ook een charmeur bent, klets jij er bij iedere post extra
punten bij.

Steenbok (22 december/ 19 januari)
Kreeft (21 Juni/22 Juli)

Jij bent geen opgever, jij probeert bij elk post het beste te zijn.

Door jouw fantasie schrijf jij je logboek zo vol, met alle

Je houdt het hoofd koel, denkt rustig na over hoe jij je route wil

avontuurlijke verhalen die jou en je team zijn overkomen. Jij bent

gaan lopen en daarna ga je pas beginnen. Jij hebt het liefst eerst een

een zorgzaam type, jij zorgt ervoor dat iedereen genoeg eet, drinkt

goeie discussie over welke route je moet nemen, in plaats van dat je

en rust neemt tussen het wandelen door. Aan elke kleine tegenslag

overbodig verkeerd gaat lopen.

kan jij weer een positieve wending geven.

Leeuw (23 Juli/ 22 Augustus)

Waterman (20 januari/ 18 Februari)

Jij bent een creatief persoon, dat zorgt ervoor dat jij extra

Jij ben een onafhankelijk persoon, jij probeert eerst zelf alles op

punten scoort bij de posthouders. Je hartelijke en enthousiaste

te lossen met je mede teamgenoot. Als dat dan niet lukt, vraag je pas

persoonlijkheid zorgt ervoor dat het een gezellige bende is tijdens

om hulp. Jij probeert altijd op een vindingrijke manier extra punten

het wandelen. Zonder twijfels storm jij over de trappersbaan en

bij de posthouders en hike leiding te scoren.

sleep je zoveel mogelijk punten binnen.

Maagd (23 Augustus/ 22 September)

Vissen (19 Februari / 20 Maart)

Jij bent een persoon die zich goed voorbereidt voor de hike

Met jouw goede humeur ben je een zonnestraaltje op Poolkamp.

wedstrijd. Je zorgt ervoor dat jij en je team alles goed verdelen,

Jij en je team lopen lachend de hike en geven de volle 100% om bij

zodat jullie niks vergeten, maar ook niet teveel dubbele spullen bij

de posten zoveel mogelijk punten te halen.

jullie hebben. Er moet natuurlijk wel genoeg ruimte overblijven voor
de snoepjes en chips.
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Nadat we bij de dames van #verdwaald een praatje hebben

Tijdens het rondje van de Razende Reporters kwamen wij

gemaakt, lopen we nog even verder. Al gauw horen we nog meer

Noam, Thijs en Melle van groep A05 tegen. Deze jongens horen

stemmen uit een tent komen. Helemaal achterop het veldje staat nog

bij de A-hike, maar lijken wel te oud. Dit is alleen niet het geval, toch

een tentje. Als we naar de tent lopen, vangen we wat gesprekken op

zouden ze toch liever een andere hike gelopen hebben. Voornamelijk

uit de tent. “Ja ik ben al thuis, hoe laat wil je afspreken dan?” (huh,

vanwege de leeftijdsgrens binnen de hike. Deze jongens hebben

geen idee dat de hikers echt in een tent woonden..). Als we bij de

de dag ook goed doorstaan. Bij de eerste posten ging alles nog z’n

tent zijn, laten we toch maar even weten dat we er zijn. Er komt een

gangetje. Hoewel ze na de 3e hike even verdwaald waren vonden ze

hoop gelach uit de tent. Na veel gedoe kunnen we ze dan toch even

dit “net vakantie” en vonden het “wel leuk”. De leukste post vonden

spreken. Het zijn de Fraeylema mutsen Wouter, Jorn en Ivar

ze de trappersbaan, zoals zovelen. Net als vele anderen hebben ook

(C13). Ze zijn inderdaad aan het “shippen” zoals we dat vandaag

zij hun snoepgoed allemaal al opgegeten. Maar vergis u niet, in één

geleerd hebben. Als we even doorvragen blijkt het eigenlijk dat ze

ding is deze groep toch werkelijk uniek. Zij hebben wel tien bomen

een nepdate plannen. “Ja dat heeft ze ook bij een van ons gedaan,

gesloopt. Wij moesten er dan wel bij vertellen dat deze bomen al

afspraken niet nakomen”. Eigenlijk is het een soort boontje komt om

tijden dood waren.

zijn loontje (of wij het daar nou helemaal mee eens zijn..?). “Ja maar
we zijn wel gewoon vrienden verder hoor”, zeggen de jongens nog.
Als we weglopen, horen we het gesprek verder gaan: “ja mijn moeke
kwam net binnenlopen, maar hoe laat kan ik komen?”.

C
Na een zware dag lopen (voor de kinderen), zijn wij als Razende

A

Reporters natuurlijk heel benieuwd hoe de dag is verlopen. Als we
In twee hoeken van de tent zitten de jongens en meisjes gezellig bij

Thomas en Benjamin (A06) waren erg vermoeid toen wij

elkaar. We beginnen bij de dichtstbijzijnde groep. Hier zitten Thijs

van de Razende Reporters bij hen verhaal kwamen doen. Dit was

en Sam (C01), Rianne en Anna (C02), Linda en Eline (C05),

hun eerste keer dat ze meededen aan Poolkamp. Het lopen vonden

en Irene, Marre en Marie-Claire (C07). Al gauw wordt gezegd

ze heel vermoeiend en hadden hun voeten kapot gelopen. Deze

dat Rianne (C02) de roddelkoninging van Poolkamp is. Dit geloven

jongens waren achtergelaten door hun vrouwelijk lid Rivka. De

wij direct, ze heeft de snelheid van 300 wpm (words per minute).

jongens raakten hierna ook verdwaald waardoor ze hun nieuwe

Maar ze heeft wel een leuke verjaardag gehad gister, “toch leuk

noodbrief openden. Helaas was hun beltegoed op en moesten ze

om een keer jarig te zijn op kamp”. Het slapen was niet helemaal

het zelf oplossen. Nadat zij hun hersenen hebben laten kraken

gelukt vannacht, het was toch wat koud in de tent. Wel waren ze

en de omgeving hebben verkend, hebben ze de rest van de route

vanmorgen al vroeg klaar voor de start, maar ze moesten wachten op

uitgelopen.

de jongens Thijs en Sam (C01), waar ze mee samen liepen, totdat zij
ook zover waren #jongenszijnnietzosnelindeochtend. Als de jongens
erbij komen, vertellen ze dat ze 1,5 uur op één plek hebben gezeten,
omdat ze verkeerd waren gelopen. Thijs besloot hier even bij te
slapen aangezien hij vannacht nauwelijks had geslapen doordat zijn

We willen de Poolkamp hikers even attenderen op de inzet van de
posthouders. De taak van een posthouder is het begeleiden van een

tentgenoot heel hard lag te snurken. Ohja, nog een tip van de dames:
“neem altijd een spork mee!”.

prachtige activiteit voor de hikers. Soms zitten deze mensen uren stil

Tussen al deze gezelligheid is iemand heel hard bezig met een

omdat er geen deelnemers zijn op de post. Dat hoort er natuurlijk bij

logboek. Wij besluiten eens even te vragen hoe het gaat. Linda

als posthouder, je weet natuurlijk niet precies wanneer de kinderen

en Eline (C05), de dag begon niet super goed. Ze waren al een

bij jou post aankomen. Maar helaas gebeurt het dat hikers een

aantal keren verkeerd gelopen. Na een tijdje hebben ze besloten

post overslaan. Dan zitten deze posthouders soms onwetend uren

mee te lopen met een andere groep, toen ging het gelijk een stuk

buiten in de kou te wachten op koppels die helemaal niet meer langs

beter. Meeliften op het succes van anderen is sowieso beter dan
verdwalen. Het mooiste moment van hun dag was toch wel de lift

wanneer zij eenmaal terug zijn gekeerd naar de kampeerboerderij.

van de veewagen. “We zijn van de laatste post naar het kampterrein

Daarom de oproep aan alle hikers: ga langs alle posten, denk aan

gebracht door een veewagen, de boer keek een beetje raar, maar

jullie posthouders!

vond het prima”. Ook hebben ze heerlijk gesmuld van noedels, soep
en worst.
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!?
... Amy 12 stukken kleding aan had op één moment?

B
Tijdens ons bezoek aan het kampterrein van de B-hike kwamen

... Bij de A-hike de trappersbaan het leukst werd gevonden?

wij langs een vreemd ritueel. Het doel van dit ritueel was voor ons

... Wij het vermoeden hebben dat dit komt omdat post 4 en 5 bijna

onduidelijk en we zullen de details dus maar achterwege laten. Na

niet bereikt zijn door groepjes?
... Dat Google Maps als alternatief wordt gezien voor het openen van
de noodbrief?
... Noedels, soep en knakworsten de meest populaire
kampgerechten zijn?

dit bizarre ritueel te hebben afgerond, wist Andel (B07) ons te
vertellen dat hij graag koeien wou aaien. Maar toen hij dichterbij
kwam bleken het stieren te zijn en ze keken hem aardig agressief
aan. Dus is Andel maar weer vertrokken, met z’n staart tussen de
benen.

... Leiding Lars van de Jutters vrij weinig kan?
... Hikeleiding Bob wat verdwaasd tussen de kinderen doorloopt?
... Hij het enthousiasme van “de kudde” toch wel bedroevend vindt?
... Ook hij geen idee heeft wat een Eppo is?
... Harben shaun het schaap is?
... Troppel C13 vond dat er een leuke foto was gemaakt voor op
Facebook en Instagram?
... Ze op de foto genieten van de mooie omgeving?
... Ze ook mooie Fraeylema mutsen hebben?
... Nigel B02 erg van oliebollen houdt?!
... De mannen van X02
uitstekend in een pan kan klaar maken?
... Gwen eigelijk met een K is (Kwen)?
... Mathijs de vrouw van de B-hike leiding niet aardig vond?
... Het kachelteam vast zat in de modder met hun kar en dat ze hard
zijn uitgelachen door koppel DE07?
... Posthouders (kaart) spelletjes spelen om tijd te doden?
... Het kaart spel Phase 10 helemaal hip is bij de medewerkers?
... Er nog al wat auto-onderdelen van de medewerkers sneuvelen
tijdens het poolkamp?
... De opbouwploeg zaterdag avond niet zou mee eten op de
kampeerboerderij?

DE
Sabine, Alma, Joann, Nienke, Endri, Redger en Siemen
van DE03 en DE08 hebben een bijzondere manier van hike
lopen. De route werd niet geheel aangehouden en na twee posten
gevonden te hebben, waren ze wel klaar met het lopen. Omdat de

... En daarna toch weer wel?

hikeleiding het hier niet mee eens was, is post 3 zelfs speciaal naar

... De hamburgers al op waren toen de opbouwploeg aankwam bij de

hun toegekomen. Maar deze groepjes hadden het veel te druk

kampeerboerderij?
... De kookploeg toen super lief nog omeletten heeft gebakken
voor ze?
... Dit gelukkig meer als voldoende was omdat ze in de middag al
dikke schnitzels hadden gegeten?
... Thom van de Fivel bij post 6 wel meer dan 5 meter heeft
geschoten met het katapult schieten?

met jeu du boule, ze hadden namelijk een klein setje jeu du boule
meegenomen. Na het jeu de boule rondje zijn ze terug gelopen naar
het overnachtingterrein, waar ze nog dichtbij waren aangezien ze
terug mochten naar dezelfde plek als de vorige nacht. Zij hoefden
daarom nog maar 1,5 km te lopen terwijl de mensen die netjes de
route liepen 7 km verderop zaten. Tijdens het lopen kwamen ze
ook nog wat koeien tegen met van die lange haren, een schaap die

... Diezelfde Thom van de Fivel bij post 2 een brug van takken heeft

van achteren op een ijsbeer leek en een mountainbiker die in hun

gebouwd waar alleen hij op kon staan?

woorden “keihard op zijn bek ging”, wij als Razende Reporters weten

... Koppel C06 speciaal een thema t-shirt heeft laten maken?

niet welke hallucinerende middelen hier in het water zitten maar dit

... Er een bruiloft heeft plaatsgevonden in de keuken?

klinkt toch wat vreemd.

... De vleestang als ring gebruikt werd?
... Ze ook een pinata hadden?
... Ze in de keuken wel goede muziek draaiden?
... Bij de Poolbode trouwens ook?
... Echte scouts gewoon koud douchen?

X
Thom

Xo6,

... Wolter van de keuken het probleem heeft opgelost?

X05 en Xo4 hoe dit precies komt weet de poolbode ook niet

... Hij hier eigenlijk net te laat mee was?

helemaal. Maar Thom loop goed door op zijn klompen.

... Na 12 uur Bas uit de bar gezet wordt?
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B

X

Op het subkampterrein van de B-hike zijn wij fanatiek opzoek

‘s Avonds aangekomen bij de overnachtingsplek van de X-hikers

geweest naar verhalen voor in de krant. Hier kwamen wij de dames

spraken we met het koppel X03, of hoe Fleur en Senna hun

van B05 tegen. Het was duidelijk dat zij ons wat wilden vertellen,

team liever noemen: “The Unicorns”. De twee dames hadden een

echter was er een soort van angst waardoor ons niet direct het

vermoeiende dag achter de rug, de acht kilometer durende dagtocht

verhaal verteld kon worden.. Maar na het aanvoeren van een aantal

was door hun uitstekende routetechnieken 20 kilometer geworden.

sterke argumenten kwam het verhaal toch naar boven. Het schijnt

Tijdens deze twaalf extra kilometers hebben ze genoten van de rijke

namelijk dat Brenda een koeienpyjama heeft, maar zich hier toch
wel een beetje voor schaamt. Hierom durft zij ’s nachts de tent ook

heeft, aangezien de telefoons leeg waren. Vogels, schapen en ook

niet uit. Want stel je voor dat iemand je betrapt in deze pyjama.

bomen van verschillende soorten zijn volop bewonderd. Na drie

Volgens ons is het hebben en dragen van een koeienpyjama niet iets

posten te hebben misgelopen werden de dames door de hikeleiding

om je voor te schamen, maar juist iets om trots op te zijn. Draag je

geassisteerd om zo de overige drie posten wel in een keer te vinden.

koeienpyjama met trots!

En ze liepen nog lang en gelukkig!

!?
De Razende Reporters hebben dit jaar ook een klein onderzoek
gedaan onder de deelnemers. We waren erg nieuwsgierig waar
mensen aan denken bij het woord “Eppo”. Dit hebben we aan
verschillende mensen gevraagd. De reacties die we kregen, waren
erg uiteenlopend.
De reacties op de vraag, waar denk je aan bij het woord Eppo:
tammo, heikneuter, appel, telefoon, klojo, sjap, grapjas, schoenen,
scheldwoord, mafkees, weinig verstand, ezeltje Eppo van de
kerstviering, eten, scheldwoord, tijdschrift, een app, een soort drank,
een Russisch bier merk.
Wat een Eppo nou precies is, wij weten het nog steeds niet…
Misschien moeten we het volgende keer aan Eppo zelf vragen.

B
De dames van de Schultegroep wilden meedoen als patrouille,

B
Bij de B-hike moesten alle hikers eieren van de beginpost naar
de eindpost brengen. Andel en Abyan (B07) hebben met liefde

echter was het niet mogelijk om een sextet op te geven. Om deze
reden doen Mara, Brenda, Rozemarijn, Lieke, Bo en Julia mee
als twee troppels, namelijk B05 en B06. Alleen maar om samen
te kunnen lopen. Begrijpelijk, want buiten dit weekend om zien ze
elkaar natuurlijk nooit.

hun eieren naar de eindpost gebracht voor extra punten. Om meer

Het spannendste wat deze dames beleeft hebben was ook direct

verbonden te worden met hun eieren hebben ze zelfs op elk ei een

het engste moment van hun gehele scouting carrière. Toen ze in het

gezicht getekend. Maar ze zijn zelfs een stap verder gegaan, de

donker door het bos liepen werden ze benaderd door een donker

eieren hebben zelfs een naam gekregen. Met de namen Brenda en

gestalte, dit verwacht je natuurlijk niet. Dus hebben ze het maar op

Edgar zijn het nu voltallige eieren. Omdat het de jongens gelukt is

een rennen gezet. Bij deze ontsnappingspoging hebben de ze helaas

de eieren naar het eindpunt te brengen hebben ze er de volle punten

Bo moeten achterlaten, gezien zij op de grond was gevallen. Maar op

voor gekregen. Omdat de jongens de eieren dankbaar zijn voor de

zo’n moment geldt het recht van de sterkste en iedereen die achter

punten, hebben ze Brenda en Edgar een waardig einde gegeven.

blijft, wordt achter gelaten. Achteraf bleek het geen eng donker

Hierop hebben ze een romantisch bankje opgezocht met uitzicht op
een rustig stromend beekje en hebben ze Brenda en Edgar samen
een goed pension gegeven. Wij hopen dat ze tot het einde van hun
dagen van de rust mogen genieten.
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bleek voor niks te zijn geweest.

Zaterdag werd er door de posthouders Marit en Balou van scouting Emmen een pan groentesoep bereid voor de A-hikers. Het oordeel
van de meeste hikers voor deze soep was: ”Mêh.” Niet echt een overtuigend goede soep dus. Wij kunnen niet anders dan vermoeden dat er
ook wel kwalitatief hoogwaardige soepen te verkrijgen zijn op poolkamp. Wij namen de proef op de som en zijn zondag weer bij de soeppost
van de A-hike langs geweest. Deze keer werd hij bemand door Brent en Jeroen. Deze beroemde soepmakers hielden zich niet alleen bezig
met het uitdelen van soep aan de A-hikers, ook de verkoop van de soep aan willekeurige voorbijgangers bleek een groot commercieel succes.
De door de jongens gemaakte soep met balletjes van Brent viel in de smaak. Alleen vond Brent de balletjes zo lekker dat hij ze zelf allemaal
heeft opgegeten. Maar naast het ontbreken van de balletjes, was het een zeer smakelijke soep. De soep werd gepresenteerd in een sneeuw
witte beker, dit om toch een beetje wit te zien op het poolkamp. De aroma die er vanaf kwam was bijna bedwelmend. Ondanks het ontbreken
van de balletjes, kunnen wij deze soep toch een 7,5/5 geven.
dat er ook soepmakers zijn, zoals Marit en Balou, die geen soep weten te presenteren van een degelijk niveau. Zelfs als ze het proces bij ons
afkijken weten ze niet op niveau te presteren. Jammer!”

!?
Het begon allemaal op een vroege zondagochtend. De Razende Reporters hebben een nacht doorgehaald om alle ingekomen stukken uit te
werken. En moesten tot hun verbazing meteen door om de zondaginterviews af te nemen. Dus gingen team Kiwi en team Tomaat meteen weer
op pad om zoetsappige roddels van de X-hike en DE-hike te bemachtigen. In de vroegte van de dag werden in het hoofdkwartier alle taken
verdeeld. Onze suprème leader de “Tsaar” had de teams ingedeeld en op pad gestuurd. Team kiwi met één fotograaf en twee roddelneuzen.
Team Tomaat met twee rood aangelopen roddelneuzen. Aan team Tomaat is de informatie van onze leider volledig voorbijgegaan. Hier ging
het volkomen mis. Met de hooggebruikte App, genaamd Google Maps, hebben ze getracht post 3 te lokaliseren.
bij de juiste post. Wij hebben ze toen naar de juiste afslag geleid. Dit pad leek dood te lopen, gelukkig konden we toch nog naar links.
Vervolgens kwamen wij de hoek om en daar stond een gigantische blokhuthuisvilla met garage. Hier hebben wij aangebeld om te vragen
welke post dit precies was? Het bleek geen post te zijn. Hierna had team Tomaat de hoop opgegeven post 2 te vinden en richtten zij hun
aandacht op het vinden van post 3. Dus wij moesten weer terug naar de hoofdweg om vervolgens met de eerstvolgende afslag weer het bos in
te kunnen komen. Deze weg was aanzienlijk slechter begaanbaar en leek geen einde aan te komen. Op den duur werden de kuilen te diep en
zijn tot de verbazingwekkende conclusie gekomen dat er een vogelverschrikker midden in het bos van Diever is geplaatst.
Nog geen seconde nadat we weer in de auto zaten, had onze fotograaf een auto met koplampen gespot op de komende T-splitsing. Toen
team Tomaat bij de splitsing was waren ze clueless natuurlijk. Na een hevig debat zijn ze tot de overeenkomst gekomen toch maar achter de
auto aan te gaan. Voor team Kiwi was dit niet meer dan logisch. Dit bleek een goede beslissing, want de auto hoorde inderdaad bij het kamp.
Het was de hike-leiding, deze mensen waren op zoek naar de trappersbaan die daar opgebouwd zou zijn. Dit was niet het geval. Ook had de
hike-leiding de posthouders naar de verkeerde plek gestuurd. De posthouders kwamen als de wiedeweerga naar de hike-leiders toe. Maar
waar is de trappersbaan??? vroegen de oplettende Razende Reporters. Op precies dat moment werden ze gebeld door Merle (DE05). Zij
kon ons vertellen dat haar groep bij post 2 stond. Een trappersbaan vertelde hij. De reden dat op deze plek niks was. Na een nuchter moment
kwamen wij erachter dat deze plek vrijdag werd gebruikt als post 3 en vandaag was het zondag.
Nu waren wij met 4 auto’s bij post 3!?!. Zowel beide reporter teams, de hike-leiding en de posthouders.
Hierna gingen wij in een konvooi van auto’s weer terug naar de villa. Wij van team Kiwi wisten al dat de weg dood liep, dus keerden om
op het eerst mogelijke moment. En nog geen 5 minuten later kwam iedereen terug, de ene auto minder kapot dan de ander. De tuin van de
villa was veel te klein voor 3 auto’s om te keren. De hike-leiding zette de auto aan de kant en vertelden ons dat post 2 iets dieper in het bos
lag en niet met auto bereikbaar was. Vervolgens ging de hike-leiding door het dichtbegroeide woud richting de post. Door een kwadratisch
groeiende tijdsdruk heeft team Kiwi besloten om met hoge snelheid terug te gaan naar het hoofdkwartier. De Razende Reporters hebben
helaas geen posten kunnen vinden, ondanks dat zij de hele ochtend hebben gezocht naar hikers om te interviewen. Toen er nog 10 minuten
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Het 41ste kamp is weer ten einde….. Natuurlijk wordt dit stukje geschreven voordat het kamp echt afgelopen is en zal het nooit het
complete beeld kunnen weergeven, maar ik zal een goede poging wagen om een goed beeld te geven in de vorm van wat er opviel tijdens
het kamp. Er werd erg goed doorgelopen door de hikers, alleen is de kennis van vele hikers qua routetechnieken niet erg hoog. Hierdoor
raakten vele koppels van het pad af. Gelukkig is het 2017 en biedt google-maps vaak de oplossing om weer snel op de route te komen, vaak
mede dankzij wat tips van de hikeleiding. Dit probleem kwam niet alleen voor bij de hikers, verschillende posthoudersgroepen hadden ook
problemen om hun post te vinden (terwijl ze een kaartje erbij kregen). Het lijkt erop dat iedereen blindelings vertrouwt op de back-up, de
smartphone en dat het toch wel opgelost wordt. Maar eenmaal op hun post kwam alles goed en konden de hikers mooie opdrachten doen.
Dan kom ik nu al gauw bij de teams die de verschillende hikes organiseren, de hikeleiding. Ze organiseren het allemaal op hun eigen manier
maar zijn allen zeer capabel in wat zij doen en kunnen ook de problemen die tijdens een hike ontstaan erg goed oplossen. Natuurlijk zijn
we dan ook erg blij met het functioneren van deze teams op Poolkamp. Verder zijn op het kamp verschillende ondersteunende diensten die
zoals elk jaar erg goed aan de slag zijn geweest. Het eten bijvoorbeeld viel zeer goed in de smaak bij de mensen. De opbouwploeg kreeg vele
complimenten van de hikes over de kwaliteit van de posten die ze hadden opgebouwd, de lat lag erg hoog. Het kachelteam wat zorgt voor
verwarming op de overnachtingsterreinen, maar daarnaast ook voor de toiletten en water, heeft dit kamp verschillende uitdagingen gehad
en één daarvan was een verplaatsing van een overnachtingsterrein. Het leverde de heren wat stress op, maar ook zij hebben dit tot een goed
einde kunnen brengen. De bar zorgde als vanouds goed voor de medewerkers in de avond en ook deze keer was er een zeer mooie pubquiz.
Momenteel zit ik bij de krant dit stuk te typen. De krant is een eigen subcultuur binnen Poolkamp waar het altijd gezellig is. Zeker op zondag
is de druk te merken, de krant moet af! Hetgeen wat dus gelukt is omdat je die nu zit te lezen. Ik heb al wat stukjes kunnen lezen en ben van
mening dat het weer een mooie krant is geworden. Dan is er nog een groep die nog niet is benoemd, de subkampleiding van de verschillende
hikes. Deze teams zijn altijd wat minder zichtbaar op het kamp voor de medewerkers maar cruciaal voor de hikes. Zij vangen de kinderen op
als ze moe aankomen na een dag hiken en zorgen dat alles geregeld wordt op het subkamp. Ook deze groep is onmisbaar voor het kamp. Het
is wel duidelijk uit dit stuk op te maken dat we afstevenen op een geslaagd kamp en hopelijk gaat iedereen straks tevreden naar huis.
Leuk dat jullie allemaal op dit kamp waren en hopelijk tot volgend jaar!
Fijne kerstdagen en het beste voor 2018!
Met een stevige linker groet ik jullie,
Johan Hettinga
Namens het C-team

Wij kunnen het weekend niet beter omschrijven dan met de Poolbode die jij nu vast hebt.
Tot volgend jaar en dat er nog vele jaren mogen volgen.
Namens de PMG,
Chris ‘#nietmijntsaar‘ Kraslot
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