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Een woord vooraf
U

Van het C-team

			
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,

Als stukjesschrijver in opleiding aan mij de eer om met creatieve inslag een prikkelend

Grolloo

posthouders,

subkampleiding,

kookstaf,

hike-leiding,
opbouwers,

voorwoord voor de Poolbode te schrijven. Ondanks dat ik mijn stage bij de Master-

algehele coördinatoren, barmannen en –

Stukjesschrijver niet hebben kunnen afronden, ga ik toch mijn uiterste best doen om een

vrouwen en alle andere mensen die op de

mooi voorwoord te schrijven. Met inzet van wat yoga oefeningen en mindfulness hebben

een of andere manier bij het Poolkamp

mijn vingers het toetsenbord gevonden en beginnen de woorden en zinnen vorm te krijgen.

betrokken zijn te informeren over de

Dit jaar zijn we met het 42ste Poolkamp te gast bij de Boershaarhoeve te Grolloo (Grol
op z’n drenths). Voor ons een nieuw locatie en daarmee ook weer een nieuw hikegebied om

belangrijkste gebeurtenissen tijdens het
kamp.

te ontdekken. Ondanks dat Grolloo, het groene hart van Drenthe een klein esdorp is, staat
zij bekend om haar beroemde inwoners zoals Harry Muskee, zanger (1941-2011), Johan
Derksen, sportjournalist en Egbert Streuer, zijspancoureur.
Verder hebben we nog een ontmoeting gehad met een uitgebroken paard, een verdwaalde
maar ongevaarlijke boa (hier volgt later een nieuwsitem over) en vonden we een verloren
posthouder op het bankje bij de krant. De laatste hebben we ingeleverd bij de gevonden
voorwerpen en werd even later opgehaald door zijn ongeruste medeposthouders.
Met de vele inschrijvingen zit er weer een stijgende lijn in het aantal deelnemers van
Poolkamp en hier worden we natuurlijk blij van. Zo bleek dat het eerder open stellen van de

PMG Redactie

inschrijving op de website al snel leidde tot een groot deel van de aanmeldingen. Hiermee
krijgen onze posthouders en medewerkers het nog druk. Langer bij de post zitten is niet zeer
onwaarschijnlijk. Mocht er dan toch een momentje van rust zijn dan kan zowel posthouder
als medewerker aan de slag met de enige echte dr. Poolkamppuzzel!
Onze jaarlijkse puzzel wordt mede mogelijk gemaakt door de hikeleiding van de C-hike.
Heren Chapeau! Rest ons om nog even te genieten van de rust, want we kunnen nog altijd
koffie drinken. Grolloo here we go!

Chris Ronde
Aftastend
Gloria Rodenhuis
Afgetast?
Jorn Groen
Van stagiair naar expert?
Marc Jan Bonder

U

Van de Poolbode Media Groep

Zonder Poolbode geen Poolkamp, daarom is natuurlijk van belang dat wij, als makers
van de Poolbode, ook iets van ons laten horen. Daarom een warm welkom aan iedereen die
de tijd en moeite heeft genomen aanwezig te zijn op dit 42ste Poolkamp. Maar natuurlijk
belangrijker is deze 41ste versie van de poolbode.
Ook dit jaar zal er in de Poolbode een realistische en feitelijke weergave gegeven
worden van alles wat er op het Poolkamp gebeurt. Van posthouders tot deelnemers, van het
keukenteam tot de professionele redactie van de Poolbode. Alles hierover is te vinden in deze
Poolbode.
We hopen en verwachten dan ook dat iedereen zich kan vinden in feiten zoals ze hier
weergegeven worden. Wel kan opgemerkt worden dat de redactie van de Poolbode de gaten
in de aan ons vertelde verhalen naar eigen idee invult.
Maar niet alleen in tekst, zoals via de Poolbode, treden wij naar voren in de buitenwereld.
Ook via Facebook, Twitter en Instagram delen wij onze bevindingen met iedereen die bereid
is naar ons te luisteren. Als één van de weinige objectieve verslaggevers in Nederland en

#ILoveFamke (Genomineerd)
Max van der Wal
Stencilmeister supreme
Reijer van Slochteren
Platé #booksmart
Rogier Falkena
Return of the Roger?
Sarah van Duijnen
Pinball Wizard
Siemen Boelkens
Smeerbeer
Steven Bonder
Boa constrictor
Suzanne Keuter
Ook genomineerd
Tim Super
Kerstballetjes

misschien wel de wereld hopen wij iedereen zo goed mogelijk te informeren over de huidige
stand van zaken. Wij doen niet aan fake news, wij vertellen u hoe het er voor staat.
Daarom veel leesplezier gewens bij deze nieuwe, maar zeker niet de laatste, editie van de
Poolbode.

21, 22 en 23 december 2018

Oplage

De Poolbode verschijnt in een oplage
van 200 stuks. 		
(C) PMG
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Lopers, Leiders & Werkvolk
A-hike
Hikeleiding

Anton Regeling

X04 Pelle Drijfhout

Jory Koolwijk

Frederick Boersma

Bryon Jorna

Drostengroep Coevorden

Scouting Emmen
X05 Amy van der Veen

Elisa Water
Niels Ruiter

Thomas Siewes

Jilda Reinders

Mayra Geuzinge

Derk Fischer

Scouting Mensinghe

Trappers Hoogezand

Jeroen Katerberg
Maarten Fidder

A02 Mechiel Kwant

Scouting Emmen
Johanna Gomes Guincho
Erik Ottema

A03 Jorian Vening

Menkemagroep

Len van den Berg

Lizelot Huizing

Scouting Mensinghe

Jarno Botke
Martinistam

A04 Wisse van der Heide
Wouter Jager

A05 Yelena Meeuwig
Femke Mulder

Dennis Blok

X09 Annemieke Zuur
Ilse Hermse

Emma Kloosterhuis

Fraeylema

Trappers Hoogezand
X10 Ida Hinrichs

Scouting Emmen

Hikeleiding

Kaithlyn Kroezen

Thom Vedder

Arthur Meijer

X-hike

A07 Yvet Litmaath

X08 Collin Benjamins

Subkampleiding

Jeroen Kraaijeveld

A06 Bram Bakker

Mannus Kosmeier

Fivelgroep Eemsmond

Imke Pool
De Bevers

X07 Brend Offens
Fraeylema

Tiemen Veenstra

Scouting Mensinghe

Lars Wagenaar
Scouting Mensinghe

Sytze Bakker
De Bevers

X06 Joran van Dijken

Fenna Kosmeijer
Lieke Westers
Fraeylema
Posthouders

Jeroen Zijlstra

Nick Akkersma

Tom

Annette Bouma

Drostengroep Coevorden

Drostengroep Coevorden

Anneke Maring
Scouting Mensinghe

X01 Oscar Boomgaarden
A08 Sterre van de Peppel

Sjoerd Van Eijsden

Bart Kruiger

Bloem Pater

Wouter Visser

Lars Broekhuizen

Scouting Emmen

De Bevers

Mike Bos
Drostengroep Coevorden

A10 Jolijn Pool

X02 Lynn Vogelzang

Floor Huitsingh

Fleur Lohues

Eline Nap

Drostengroep Coevorden

De Trekvogels

Harold Hermes
Milou Wessel
Drostengroep Coevorden

X03 Ruben Roffelsen
Posthouders
Marit Drost

2

Casper Weistra

Martijn Bruil

Fivelgroep Eemsmond

Andrea Kroon

Annet Regeling

Menno Bouma

Balou Rotteveel

Vivian Bruins

Scouting Emmen

Scouting Mensinghe
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C02 Luc Oegema

Rijk Korenhof

Marc Arends

Dirk Diliingh

Agnes Korenhof

Fedde Sjoerd Huisman

Duco van Martena

Dolf Huls

Christiaan Kleiweg

Baukje Vogelzang

Vinchem

C03 Merel Snijders

Drostengroep Coevorden

B-hike

Grolloo

BA-OW Groep
Dave Pieltjes

Ilse Kwant

Marijke den Hollander

De Bevers

Jaap Vink
Maarten Mathlener

C04 Anne Brinks

Vinchem

Emma Addison

Hikeleiding

De Trekvogels

André Boelens

Britt Prakken

Karel Doorman Stam

Beyloo Terhorst

Roos Hogewind

Fedor Krop

Berjan Buurman

De Trappers

Renske Groeneveld

Rik Kuiper

Niels Massink

Casper Kouters

Scouting Veendam

Fraeylema

De Zwervers

C05 Jarmo Klaas Snijder

C06 Wiebe Derksen
B01 Lucas Jellema
Noud Nijboer
Schultegroep Diever

Johnny Nijland

Jan Bakker

Wieb Schuil

Wouter Timmermans

Mark Schriemer

Scouting Emmen

De Trappers Hoogezand
B02 Mara Eggink

C07 Gerwin Reijngoud

Rozemarijn Bazuijnen

Thijs Havinga

Jenthe Doorten

Schultegroep Diever

Jasper Somsen

Scouting Mensinghe

Astrid Bieger
B03 Lieke Veenstra

De Zwervers

C08 Andel Knijft

Bo Veenstra
Julia Visser
Schultegroep Diever
B04 Ike Kuivenhoven

Abyan Scheepvaart
Subkampleiding

Scouting Mensinghe

Sylvester Stammis
Renze Folkersma

C09 Isa Helmers

Mieke Sikkenga

Ralph Kiers

Marieke van Lieshout

Beyloo Terhorst

Anouk

Scouting Veendam

De Trappers Hoogezand
B05 Wendy Zijlstra
Anna Hiemstra
Scouting Caspar di Robles
B06 Jacob van Staalduinen
Mart Wiersema
Beyloo Terhorst
Posthouders
Renz Mulder

C10 Lars de Vries

C-hike
Hikeleiding

Stan Heres
Scouting Caspar di Robles
C11

Linda Kruijer
Julia Oorthuis

Bob Tjaarda

Yvette Oost

Elzo de Groot

Scouting Mensinghe

Gerjan Arends
Mensinghe Roden

Jauke Rienders
Lucio Hollander

C01 Thomas Chrisstoffer

Marcel Speelman

Maarten Wiegers

Scouting Mensinghe

Swen Venema
Johannes Post Groep
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Amanda Donker

DE-hike

Ruben Bruins

Hikeleiding

Posthouders
Wiebren van Lingen

42e poolkamp
Erik van der Veen
Anniek de Jonge
Thriantastam

Tessa Strijker

Kitty van der Steege

Roy Does

Scouting Mensinghe

Fraeylema Slochteren

Franz Muter

Arnoud van Duren

Jaap Schuurmans

Ilse Kloosterman

Marco Buntjer

Jef Ameln

Arjan van Unen

Fivelgroep Eemsmond

Scouting Emmen

Reinier Bilker
Jurgen Bruins
Scouting Mensinghe

DE01 Stijn Koster
Petra Willems

Wessel Mulder
Dennis Veninga

Hielke van der Wal

Koen Stuij

Johan Soek

Daan van Wieringen

Scouting Mensinghe

Harben van Straaten

BA-OW Groep

Sanne Akkersma
Juliana Bruil
Scouting Mensinghe
Wouter Slaman

Jan Donker
DE02 Olaf Loderus

Rob Kat

Robert Bos

Scouting Hoogeveen

St. Vitusgroep
Subkampleiding

Wouter Tiddens
Scouting Mensinghe
Thijs Wijnmaalen

Sjoerd Poppema

Scouting De Jutters

DE03 Rianne Heeres

Patrick Loonstra

Anna Pellikaan

Hein Tukker

Scouting De Jutters

Vinchem

Dennis Mooi
St. Vitusgroep

DE04 Thijs van Oosten
Sam Klamer

Niels Rotteveel

David Slijfer

Martìn Korenhof

Scouting De Jutters

Erik Wolters
Ewout Warringa
Scouting Emmen

DE05 Theis Harms
Iris Melchior
De Trappers Hoogezand

Subkampleiding
Bob van Oorschot

DE06 Tessa van Duinen

Jorim van der Boon

Merle van Overmeir

Scouting Mensinghe

Drostengroep Coevorden
Mark Stol
Evert-Jan Beiboer
Jorian Harkema
Scouting Nienoord
DE07 Matthijs Baving
Lieuwe Stuij
Scouting Mensinghe
Posthouders
Ramon Mengerink
Thomas Tammeling
Mark Toxopeus
Lex Ronde
Fivelgroep Eemsmond
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C-team

Sebastiaan Prak

Alma Oudman

Lenie Winters

Myriam van der Leij

Auke Veninga

Eloise Suiveer

Daniëlle Reitsma

Bas van Blerk

Leon van Vliet

Thriantastam Assen

Carlos Castro Gamiz

Fivelgroep Eemsmond

Rene Tamminga

Demian Oudman

Johan Hettinga

Nienoord Leek

Diederik Havinga

Fraeylema Slochteren

Florentine Oenema

Chefkoks

Gerbrand Wit
Gerd Roosken
Iris Koning
Jan-Peter van de Steege

Krant

Jesse Slim
Jurrien de Jager

Jesse de Vries

Gloria Rodenhuis

Thriantastam Assen

Karst Jan Veenstra

Marc Jan Bonder

Robbin de Zeeuw

Kor Bolhuis

Max van der Wal

Scouting Mensinghe

Livia de Haan

Reijer van Slochteren

Luurt Glas

Lorenzo Castro Gamiz

Rogier Falkena

Ger Folkersma

Luuk Stelder

Sarah van Duijnen

Annelies Vermue

Marik te Winkel

Siemen Boelkens

Ben Baas

Marjolijn Koens

Steven Bonder

Bram van Houten

Rik de Haan

Suzanne Keuter

Fraeylema Slochteren

Thibauld Zonderdrop

Chauken Groningen

Wolter Meems

Thomas Klimp

Chris Ronde

Hilko Vennema

Valerie Vermeire

Jorn Groen

Chauken Groningen

Wina Arendsen

Tim Super

Fraeylema Slochteren

Fivelgroep Eemsmond

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

EHBO
Suzan Super
Elske van Vliet
Fivelgroep Eemsmond
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Vrijdag 21 December
U

De opening

Als je bij dit stuk van de krant aangekomen bent, heb je zojuist de deelnemers- en medewerkerslijsten door kunnen lezen. De oplettende
lezer weet dan ook met hoevel personen wij dit jaar op poolkamp zijn, voor wie gewoon te lui is om te lezen zeggen wij het gewoon. Dit jaar
zijn er 282 deelnemers en medewerkers aanwezig. Iedereen is hier bijeen gekomen in de hoop dat er dit jaar wel een dikke laag sneeuw zou
liggen, want een Poolkamp is geen Poolkamp als je tenen er niet afvriezen.
Zoals ieder jaar, worden wij allen ook dit jaar door het C-team welkom geheten. Het enige verschil met vorig is dat we weer een jaar
verder zijn en dus aanwezig mogen zijn op 42ste poolkamp.
Zoals gebruikelijk is het na dit algemene gedeelte de beurt aan de A-hike om zich te presenteren. Met als thema wereldwijd kan je
natuurlijk alle kanten op gaan. En dit doen ze dan ook. Vanavond wanen zij zich in in Azie, maar dit kan morgen vroeg zomaar anders zijn.
Wordt het morgen Europa, of toch Australië. Morgenvroeg komen ze erachter.
Als je denkt na de presentatie van de A-hike alles gezien te hebben, dan heb je het goed mis. Want plotseling werden wij opgeschrikt door
een stelletje bananen. Deze bananen bleken de hikeleiders van de B-Hike te zijn. Of de B in B-hike voor bananen staat weten wij niet, maar
toevallig is het wel. Onder het motto: “een beetje banaan, gaat er dit weekend tegenaan” gaan de hikers van start.
Het is de beurt aan de X-hike om zich te presenteren, hierbij onze impressie van de opening. Het is een groot mysterie, zelfs voor de
Poolbodecrew. Vloek? Zwart water? Niemand heeft een idee. Na de opening blijven alle X-hikers in verwarring achter. Wat zal er dit weekend
gebeuren? De redactie heeft het nagevraagd bij de hikeleiding. Zij grinnikten wat en zeiden “vol overtuiging” dat zij ook niet wisten wat de
X-hikers dit weekend te wachten staat. Zwart water kan op van alles slaan. Je kunt denken aan aardolie, cola, koffie, espresso, guinnesse,
zwarte zwientjes en welke zwarte vloeistoffen kennen we al niet meer. Maar wat zou dan de vloek zijn? Geheimzinnig is het wel, en hopelijk
loopt niemand van de Bond tegen Vloeken mee met de X-hike, want dan is iedere vloek een vloek teveel (met dank aan Jeroen Oostinga voor
zijn inbreng).
Na de allesomvattende maar nietszeggende uitleg van de X-hike is het tijd voor een duidelijke uitleg, namelijk die van de C-hike. Er zijn
namelijk maar twee zekerheden in het leven. De opening van het poolkamp vindt nooit op het geplande tijdstip plaats en er zjin maar twee
soorten mensen op poolkamp aanwezig. Of je bent een Kakker of je bent gewoon Plebs. En laat deze laaste zekerheid nou net het thema van
de C-hike zijn. Alleen met het grote geld ga je het redden dit Poolkamp. Zak je onder de armoedegrens, dan zak je ook in de ranking. Geef
je principes op en steek je vrienden in de rug, zolang er meer geld verdient wordt. Want alleen zo kan je lid worden van de Miljonairs club
(minimaal €254.000.000,- op de rekening is noodzakelijk).
Tot slot is het de beurt aan de DE-hike. De eerste indruk van de hikeleiding is: “ik snap wel dat ze vast zitten” en “ik hoop dat ze niet vrij
komen”. Helaas zijn ze al vrij, anders hadden ze hier niet gestaan. Tenzij dit onderdeel is van hun reïntegratieproces, laten we het hopen.
Dan kunnen ook de hikeleiders van de DE-hike in de toekomst op een goede manier een bijdrage leveren aan de maatschappij, want op dit
moment lukt dat ze nog niet.
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Gouden tips

Net na de opening gaan de razende reporters de deur uit om

Het 42ste poolkamp is inmiddels weer begonnen. Er zijn ook dit

zo veel mogelijk deelnemers te interviewen. Ze komen als eerste

jaar weer heel veel jonge en oude scouts die fanatiek en enthousiast

Wouter, Sjoerd en Oscar (X01) tegen. Ze zijn hier gebracht

op pad gaan met hun hikes. Hoewel alles tijdens het poolkamp voor

door de papa en mama taxi. Ze zijn redelijk voorbereid maar hebben

de ervaren scouts al heel vanzelfsprekend is, kan het voor jongere

toch twijfels over hun uitrusting. Zo weten ze niet zeker of de tent

scouts nog wel eens wat onwennig zijn. Om de jonge scouts op pad te

waterdicht is en hopen ze dat de tent niet weg waait. Krentenbollen,

helpen zijn wij als razende reporters er daarom op uit getrokken om

Bami en Instant Noodles zijn de dagelijkse kost. Door het gemak van

waardevolle tips te verzamelen bij de meest ervaren scouts

een gasbrander blijven ze warm dit onstuimige weekend. Ze hebben

Zo kwamen wij Thijs, David en Sam tegen van de Jutters.

(als waterscouts) zeker het idee dat ze gaan winnen van alle land

Zij lopen dit jaar de DE-hike als troppel DE04 en stralen van het

concurrentie.

zelfvertrouwen. Thijs en Sam zijn al poolkamp-veteranen en gaan
voor de 3e keer mee. Ook hebben ze NHW gelopen, maar poolkamp

C

Goeie deuntjes

is veeeeeel leuker. Al hangt het wel een beetje van het weer af..
(Jongens jullie zijn toch niet van suiker.. red.) Afgelopen NHW
kregen ze om 3 uur ‘s nachts te horen dat ze nog 7 km moesten

Binnen bij de aanmeldingslocatie lopen de razende reporters

lopen, de route technieken zijn dus nog voor verbetering vatbaar..

Ilse en Merel tegen het lijf (C03). Ilse is van de Bevers en Merel

Wanneer wij naar hun geheime tips vragen is het antwoord; neem

van BA-OW, een gemixt koppel. Naast hun groepsdas hebben ze ook

zoveel mogelijk eten mee! Elke scout levert dit kamp natuurlijk

een oranje dropjes das (Kun je die eten? Red.). De dames vertellen

een topprestatie op sportief gebied, en daarbij hoort veel eten en

dat deze das voor de wereld jamboree is. Hier hebben de razende

koolhydraat rijk dieet. Thijs en David hebben beide per persoon zo’n

reporters geen verstand van, wij houden ons slechts bezig met de

6 kilo snoep bij zich. Dit is het eerste wat ze op gaan eten, dan wordt

enerverende gebeurtenissen tijdens het poolkamp.

de tas weer een stukje lichter. Sam is wat minder goed voorbereid

Het thema van de C-hike heeft met biljonairs te maken, de dames

en heeft vrij weinig eten bij zich. hopelijk kan hij wat bij zijn

zijn goed voorbereid en hebben hun eigen stukje luxe bij zich, een

troppelgenoten schooien, anders zal het een zware hike worden. Als

echte JBL box. Met de juiste deuntjes huppelen de dames door deze

laatste gouden tip leren we deze avond nog dat het niet verstandig

hike heen.

is om een rugzak mee te nemen die groter is dan jij zelf bent. Thijs

Toevallig vertelden ze dat ze tijdens NHW dit jaar 7 km hebben
omgelopen. Dit bleek in samenwerking te zijn met Thijs, Sam en

heeft namelijk in het verleden zelf wel deze fout gemaakt en dit is
niet goed afgelopen. Vraag hem hier zelf maar eens naar.

David (DE04). Gelukkig lopen de heren dit jaar een andere hike.
hopelijk betekent dit dat de dames niet weer zoveel om hoeven te
lopen. Aan het eind van dit poolkamp zal blijken of de dames of de
heren de betere kaart lezers zijn.. We zijn benieuwd!

!?

Wist je dat...?!

-

De keuken dit jaar verblijft in een kinderdagverblijf?

-

Ze eigenlijk nog opzoek zijn oppas?

-

Je voor deze functie kan solliciteren bij Wolter Meems?

-

Als je dit leest, het kamp al voorbij is?

-

Maar je alsnog kan solliciteren voor deze functie voor 		

-

Quadropel DE01 van de BA-OW heuze koffie-fanaten zijn?

-

Zij een koffiezetapparaat bij zich hebben, om elke ochtend

-

De poolbode muziek van Boudewijn de Groot kan 		

volgend jaar?

lekker wakker te worden met een bakkie pleur?
waarderen, en mensen die Boudewijn de Groot waarderen
ook waarderen?

21, 22 en 23 december 2018
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Oefening baart kunst

Het is al laat in de avond wanneer uw razende reporters arriveren

Op een donker onverlicht fietspad zien wij als razende reporters

bij het base-camp van de DE-hike. Tot onze verbazing komen wij

twee lichtflitsen voorbij schieten. Het zijn Ruben en Casper, van

veel hikers tegen die te jong zijn om de DE-hike te kunnen lopen.

koppel X03. Ruben en Casper zijn al ervaren X-hikers, want vorig

In tegenstelling tot wat wij verwachtten, zijn wij op het terrein van

jaar zijn zij bij deze hike 2e geworden. Ze willen dit jaar graag

de X-hike terecht gekomen. Na even gezellig gekletst te hebben met

revanche nemen en heel graag de 1e plaats bemachtigen. Om dit te

de X-hikers besluiten wij toch even iets verder het bos in te lopen en

halen hebben ze zich goed voorbereid. Zo hebben ze samen met hun

hier komen wij dan toch bij de blokhut van de DE-hike. Voor de DE-

leiding veel geoefend tijdens de opkomsten en zelfs met kompassen

hike is er dit jaar een prachtige locatie op de vrijdagavond geregeld,

gewerkt. Natuurlijk hadden de jongens nog veel meer te vertellen,

met een mooie half open blokhut waar een lekker kampvuurtje staat

maar daar hadden ze geen tijd voor. Want tijd kost punten, dus sjoef

te knetteren. Helaas zijn de hikers hier nog niet te vinden, omdat de

– weg waren ze weer.

route toch nog best een opgave blijkt te zijn voor de hikers. Er was
zelfs een koppel dat halverwege opgehaald moest worden omdat ze
de weg even niet meer zagen.

DE

Prison Break

Dit jaar is het thema van de DE-Hike prison break. Gekleed in
Amerikaans gevangenis tenue kwamen de kampleiding van de DEhike zichzelf op vrijdagavond even voorstellen. Het thema prison
break is natuurlijk uitstekend geschikt voor wanneer je een lange
tocht gaat lopen. Helaas wordt zo’n thema echter in de directe
omgeving niet altijd goed begrepen. Er kwamen bij de redactie van
uw Poolbode namelijk berichten binnen van verontruste ouders.
Deze ouders waarschuwden hun kinderen dat er ontsnapte boeven
rondlopen door de Drentse bossen. Bij deze willen wij als redactie
dus ook graag laten weten dat er tijdens deze prison break geen
gevaar is geweest voor de omgeving.

X
C

Direct verdwaald

Concurrentie

Aangekomen bij het kampterrein van de X-hike, staan de eerste
hikers te wachten op hun tenten. We spreken koppels X07 (Brend
en Mannus) en X09 (Thom en Annemieke). Ze waren als eerste

In de redactieruimte fluistert de C-hikeleiding ons in dat

op het kampterrein. Vorig jaar zijn Mannus en Brend in de prijzen

team C08, Andel en Abyan van Mensinghe Roden, al tussen de

gevallen bij de A-hike. Ze behaalden toen de derde plek. Dit jaar

kampeerboerderij en de eerste post de weg kwijt is geraakt. Of ze zijn

hopen ze de eerste prijs te halen, maar de concurrentie bij de X-hike

aangekomen op het subkamp is onbekend.

is moordend. Ook Thom en Annemieke hebben hun zinnen gezet op
winnen. Dit zijn echter niet de enige fanatieke koppels. Tijdens de

DE

Gezelligheid is een keuze

Op zoek naar het overnachtingsterrein van de C-hike kwamen
wij een groepje van de DE-hike tegen. Het waren niemand minder
dan de vier leden van DE01. Binnen dit groepje hebben ze een

interviews blijkt al snel dat (bijna) alle deelnemers van de X-hike erg
fanatiek zijn.

X

Zwaar transport

opmerkelijke maar effectieve verdeling van de taken. Twee van de

Elke hike kent zijn eigen moeilijkheidsgraad. Zo wordt voor de

leden (Daan & Petra) zorgen voor de gezelligheid. Eéntje zorgt

X-hike de bagage naar het kampterrein gebracht. Voor koppel X07

voor het lezen van de kaart (Hielke) en de overige weet eigenlijk

(Brend en Mannus) is dat maar goed ook, want voor Mannus

zelf ook niet wat hij doet (Stijn). Buiten het feit dat Petra voor

zat er een wel hele grote tas in de aanhanger. Uiteraard trok dit de

de gezelligheid moet zorgen, heeft zij nog een ander nut, namelijk

aandacht en daarom heeft deze reporter maar even navraag gedaan

het bij zich dragen van de koude friet. Uiteraard nog steeds lekker,

naar de inhoud. Van geen kwaad bewust vertelde Mannus dat er

gewoon als je even honger hebt.

alvleen maar een beetje kleren in de tas zitten. De tas was volgens
hem dan ook slechts 10kg zwaar.
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Voor al uw sanitaire voorzieningen

Onderweg naar de eerste overnachtingsplek van de C-hikers
komen we het Kachelteam tegen. Het team van vijf jonge mannen
past precies in de ruim bemeten Landrover. De twee langste mannen
voorin, de iets kortere drie achterin. Zoals de naam doet vermoeden,
leveren zij de kachels voor de overnachtingsterreinen, zodat de
deelnemers er ’s avonds warmpjes bij zitten. Maar al gauw blijkt dat
deze heren van meerdere markten thuis zijn. Achter de Landrover
sleept een tandemasser met daarop een straalkachel, twee porta
potties en een aggregaat. Net als wij weet ook het Kachelteam

DE

Snapchat stalkers

niet waar het subkamp precies is. Het besluit om ons dan maar te
volgen, pakt slecht voor ze uit. Een van de achterbankzitters moet
de Landrover uit om de bestuurder te helpen de auto met aanhanger

Op een verlaten weggetje in het bos kwamen wij DE05 tegen,

het doodlopende pad weer uit te rijden. Dat we het subkamp niet

nou weten wij alleen niet of wij hun tegen kwamen of zij ons. Iris

kunnen vinden, ligt niet aan ons maar aan de verstrekker van de

en Theis zijn namelijk beruchte snapchat stalkers. En hoor ik jullie

kaart. Google Maps? Voor bospaden? Waar is die goede oude tijd

denken, ‘waarom zou je mensen stalken via snapchat?’ Op deze

gebleven dat we bij aanvang van het Poolkamp voorzien werden van

vraag hebben wij antwoord voor jullie. Ten eerste staan op snapchat

stafkaarten met plakkertjes?

WEL de kleine weggetjes aangegeven die niet te vinden zijn op

Eindelijk aangekomen op het subkampterrein, wordt de

google maps. Typische een geval van raar maar schijnbaar waar

aggregaat in een gecoördineerde, soepele beweging door de vijf

(volgens Iris en Theis). Ten tweede volgen zij niet de route maar de

man van de aanhanger getild. Helaas wel op de verkeerde plek. De

mensen die zij op snapchat toevallig tegen komen, wij hopen dat

subkampleiding heeft het gevaarte achter het bijgebouwtje bedacht,

deze personen wel dezelfde hike lopen.

net iets verder van de tent. Geen probleem natuurlijk: aggregaat
weer op de aanhanger, stukje rijden en het ding er weer vanaf. Alles

X

Beetje scheef is niet recht

voor een lichtsnoer om de tent. Onderwijl zet de tentenspecialist van
het gezelschap de toilettent op. Er is plaats voor een porta pottie,
de andere is op reserve. De subkampleiding heeft al een houtkachel

Joran en Lars (X06) kunnen ons vertellen dat zij niet echt

in de tent, dus de straalkachel mag op de aanhanger blijven staan.

voorbereid zijn voor de barre tocht die hen te wachten staat. Ze

Tevreden kruipt iedereen weer in de Landrover. Op naar de volgende

hebben nu één keer NHW en één keer Poolkamp gelopen. Dit wordt

klus!

de 2e keer Poolkamp voor de heren. Ze hebben portofoons mee
om te communiceren in het dichte bos rondom Grolloo. Ze voeden

Hierna hebben wij de subkampleiding gevraagt deze prestatie
van het kachelteam te beoordelen. Het resultaat vindt u hieronder.

zichzelf dit kamp met Pasta en Instant Noodles ze hebben geen
brood mee voor overdag. Wij als razende reporters vragen ons af wat

Aggregaat 9/10 sterren

een goede vervanger is voor brood, Boomschors ? Daar zitten in elk

WC-tent 6/10 sterren

geval voldoende vezels in! De tent die ze mee hebben is tijdens het

Comunicatie 1/10 sterren

lopen naar de kampeerboerderij gevallen dus deze is misschien wat

Algemene indruk 8/10 sterren

scheef...
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42e poolkamp
De bende van Rode Pool

Frederick en Pelle (X04) zijn niet heel goed geweest in de

Er zijn enkele gevangenen ontsnapt uit de zwaarbeveiligde

laatste stappen van de voorbereiding. Ze zijn van alles vergeten. Zo

gevangenis in Grolloo. De politie zet meteen een grootse klopjacht

hebben ze dit jaar geen; Dassen, Bestek, Kussens en Reflectie-hesjes.

op touw en rukt met alle eenheden in de omgeving uit om de

Wel hebben ze een goede tent mee. En ach, als je wat vergeet weegt

voortvluchtigen weer achter de tralies te zetten. Makkelijk zal dit

je tas ook minder! Ze leven dit kamp vooral op Bami en ze zijn niet

niet worden. Het gaat hier om een uiterst professionele, criminele

de enige. Wij van de Poolbode Media Groep denken dat de locale

bende. Deze groep criminelen staat bekend als “De Bende van de

Chinees goede zaken heeft gedaan met het Poolkamp dit weekend.

Rode Pool”, die zijn oorsprong vindt in Polen.
En die Polen, die zijn niet makkelijk te pakken. In oktober

DE

Bijzondere items

zijn er ook al drie ontsnapt, te weten: Arnoud van D., Kitty
van der S. en Marco B. De politie vermoedt dat deze drie
het voorbereidingwerk hebben gedaan. Zij hebben de afgelopen

Matthijs en Lieuwe (DE07) waren eerst DE08 maar ze zijn
gepromoveerd door de hikeleiding. Nu is onze vraag als Poolbode

maanden een route uitgestippeld, om zo hun medegevangen, twee
maanden later, te helpen vluchten.

Media groep; Zal deze promotie ze naar de overwinning helpen? De

En die drie leveren zonder enige twijfel geen half werk af. De

echte hikeschoenen van Lieuwe waren helaas al kapot voordat het

politie vermoedt dan ook dat de gevangen onderweg handlangers

kamp was begonnen. Dus loopt hij het hele weekend op gympen.

tegen zullen komen die hen zullen helpen aan fake-ID’s en

Ze waren voordat ze vrijdags bij post 4 aankwamen al twee keer

vliegtickets. Waar de gevangen naar toe gaan? Dat weet de politie

verdwaald en zijn daarna met de auto naar de juiste post gebracht.

uiteraard niet. Daarom is het van levensbelang dat de gevangen

Zijn die gympen dan geluksschoenen? Het geluk dat je een auto treft

gepakt gaan worden voordat zij aan de andere kant van de planeet

die je meeneemt, is natuurlijk uitzonderlijk. De schoenen zijn in ieder

een nieuwe, anonieme toekomst tegemoet gaan.

geval te koop bij een winkel die wij niet nader kunnen benoemen.
Op het moment van interviewen vloog er een groep ganzen over
ons heen. Eerst dachten we dat er een trein aankwam maar na
enig onderzoek bleek er geen trein te rijden in Grolloo. Volgens de
deelnemers is het geluid meer te vergelijken met het woord GAK
en dat dan vijf keer door elkaar zodat je eigenlijk een zwarte vlek
op je papier krijgt. Bij de vraag of ze nog bijzondere items bij zich
hebben, beschrijft Matthijs zijn koppelgenoot als een item wat je niet
vaak tegen komt. Lieuwe neemt zelf de tent niet meer mee. Daar is
Matthijs voor. Lieuwe’s broer, Koen, is vroeger, toen Koen zelf nog
de hike liep, de tent meerdere keren vergeten. Het vergeten van een
tent is erfelijk. Daarom is Matthijs dit jaar het slachtoffer om de tent
bij zich te dragen. Deze uitspraak leidt tot een verhitte discussie
tijdens ons interview. Wij als Poolbode Mediagroep raden daarom
Relatie Therapie aan om zo het kamp te overleven.

X

Ghostbusters

C

Positiviteit

Dwalend door het doolhof, dat naar de eerste overnachtingplaats

Op het kampterrein van de X-hike komen we koppels X06

van de C-Hike moest leiden, kwamen de razende reporters troppel

(Joran en Lars) en X08 (Collin en Thom) tegen. Ze staan te

C06 (Wiebe, Jan en Wouter) van Scouting Emmen tegen.

wachten voor de post. Samen vormen ze de super scouts en gaan

Volgens de heren waren ze als eerste bij alle posten gekomen en

voor de gezelligheid dit jaar. Ze gaan niet voor de winst, maar rennen

waren ze ook als eerste bij de overnachtingplaats. Hierdoor konden

wel middenin het interview snel naar de post (toch wel een beetje

wij van de razende reporters alleen maar concluderen dat ze geboren

fanatiek?). Helaas mogen ze dit niet samen doen, maar per koppel.

hikers zijn, fijnste van hun soort. Naast dat ze hartstikke goed bezig

Met zaklampjes zoeken ze fanatiek naar verstopte spoken. Als echte

waren, hadden ze ook een positieve houding, waar wij als P00lbode

ghostbusters doen ze hun best de spoken te zoeken al hebben ze niet

heel blij van werden. Zo complimenteerden ze de posthouders op

echt een goede zaklamp, alleen op een powerbankje.. (de jeugd van

hun leuke en originele activiteiten. Al met al positieve hikers, met

tegenwoordig..red.).

positieve verhalen.
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Snoepjes van de hikeleiding

Bij post 4 van de DE-hike komen we quadroppel DE01 tegen.

Wachtend bij post 4 van de DE-hike, treffen we de hikeleiding

Dit zijn Stijn, Petra, Hielke en Daan van de BA-OW groep uit

(Marco en Kitty). De rollen lijken omgekeerd wanneer zij de

Beetsterzwaag. Flitsend in t-shirt gaan ze over de trappersbaan.

razende reporters vragen beginnen te stellen. Al gauw komen we op

Vanaf de zijlijn worden bemoedigende woorden naar elkaar

het onderwerp snoepjes en kunnen we de rollen weer omdraaien.

geroepen: “kom op, wees een manwijf!”. De een na de ander vliegt

De snoepjes van de hikeleiding bestaan uit smint, kauwgom en

de baan over, een van hen vliegt helaas even uit de bocht, maar

sigaretjes. Al snel laten ze los dat ze eigenlijk bezig zijn de vergadering

daar geldt de 5 seconden regel voor (hij werd ook direct speklapje

te ontlopen. Om hun hierbij wat te helpen, zijn we nieuwsgierig naar

genoemd). Als je er binnen 5 seconden weer op staat, telt het niet.

de voorbereiding van zo’n hike. Er ligt veel druk op de DE-hike. Dit

Na de trappersbaan kunnen we nog even een rustig praatje maken.

is de laatste hike die je kan lopen bij Poolkamp en moet dus ook

Het meest bijzondere dat ze bij zich hebben is een zakje kleffe patat

het meest uitdagend en spetterend zijn. Dit geeft veel druk bij de

dat uit een broekzak wordt gehaald (ik wil ook zo’n broek met van

hikeleiding. Ze beginnen vaak al 12 maanden van te voren met de

die zakken aan de zijkant! Red.). Ook hebben ze een brander bij

voorbereiding. Ze zijn as we speak al bezig met de voorbereiding

zich die met tape aan elkaar hangt (als dat maar goed gaat....). Ze

voor het 43e Poolkamp. Eigenlijk zijn ze ook met zijn drieën maar

hebben al eerder meegedaan aan de hike, vorig jaar waren ze nog

Eppo aka Arnoud/Noudje is op dit moment niet aanwezig. Al

een troppel en zijn ze 3e geworden. Met groentje Edwin hopen ze

gauw blijkt hij wel de belangrijkste spil te zijn in dit trio. Elk jaar

dit jaar de winst te pakken. Bij de redactie vragen wij ons nu af wie

lopen ze de hele route individueel. Hierbij is Arnoud aka Eppo de

van de 4 Edwin is? Is het een schuilnaam, een alibi of is Edwin al

belangrijkste factor, hij geeft perfect aan hoe lang het langzaamste

ontsnapt uit de gevangenis en zitten Stijn, Petra, Hielke of Daan nog

groepje erover gaat doen. Ook kunnen ze zo de moeilijkheden in de

vast? Of heeft de administratie gewoon zijn werk niet goed gedaan?

route ontdekken. Behalve alleen lopen ze de route ook nog een keer

Wat een vragen op de eerste avond.

met zijn allen. Ze hebben ook altijd een hengeltje bij zich als ze de
route met zijn drieën lopen. Zo kunnen ze het laatste stukje Arnoud

X

Ware toewijding

vooruit helpen met een stukje echte Pijnenburg ontbijtkoek.
Het organiseren doen ze nu al een jaar of 5, voorheen deden ze
dit met zijn vieren en was Els nog onderdeel van het organiserend

Bij het kampterrein van de X-hike spreken we ook even de

team. Inmiddels hebben ze genoeg ervaring opgedaan dat het met

subkampleiding, niet te verwarren met de hikeleiding Jeroen. De

2,5 persoon ook lukt. Liefkozend wordt Arnoud door zijn mede

subkampleiding bestaat uit Rijk, Agnes, Dolf en Baukje allen van

organisatoren Biggetje genoemd.

de Drostengroep uit Coevorden. Het is een zeer enthousiast team dat
er erg veel zin in heeft. Baukje is voor het eerst mee en heeft net 9
maanden geleden haar eerste trappersbaan overwonnen. Snel blijkt
dat ze een ware toewijding heeft voor scouting. De skivakantie is
geskipt om mee te kunnen op Poolkamp (zo hoort het ook!). Al snel

DE

Jongens vs de Meisjes

blijkt dat er een ware babyboom is binnen de groep, allemaal aanwas

De jongens van DE04 (Thijs, Sam en David) en de meisjes

voor het voortbestaan van het fantastische poolkamp. De X-hikers

van DE03 (Rianne en Anna) hebben elkaar gevonden tijdens

zijn in goede handen bij zo’n enthousiaste groep subkampleiding.

de hike. De dames zijn op de hoogte van het risico dat ze zomaar 7

DE

Ware koppel

km kunnen omlopen in samenwerking met deze heren. Wel zit de
sfeer er goed in. Ze hebben een hoop lol samen en er wordt een hoop
gegiebeld. Wel zitten er wat wrijvingen tussen de jongens en meisjes.

Koppels DE05 (Thijs en Iris) en DE02 (Olaf en Robert)

De meiden willen graag snel door en de jongens hebben meer

hebben elkaar bij post 4 ontmoet en het was liefde op het eerste

interesse in eten (wees gerust, dit blijft zo..). Wel is er iets bijzonders,

gezicht. Zo meld Iris. Ze hebben het ‘ware’ koppel gevonden. Al snel

een van de dames is bijna jarig (gefeliciteerd!). Heel attent bedenken

wordt wel gemeld dat sommige moeders ook de Poolbode lezen, dus

de jongens dat ze om 2 uur ‘s nachts gaan zingen, dan weten ze zeker

oppassen met wat je zegt! De razende reporters voelen de liefde al

dat het 12 uur is geweest. Deze logica volgen wij van de PMG ook

in de lucht hangen. Dicht op elkaar zijn ze druk bezig de route uit

niet helemaal. Of ze kunnen niet heel goed klokkijken, of hebben

te stippelen. Thijs is wel het heldere licht van de groep, al kan hij

een erg ouderwets horloge wat misschien niet helemaal goed staat?

niet zo goed tegen groot licht. Als een wild hert werd hij verblind en

Al vragen we ons af of de jeugd van tegenwoordig nog weet wat een

kon hij niet meer zien waar hij liep. Gelukkig is het goed gegaan en

horloge is... Ze hebben het in ieder geval erg gezellig samen.

kan hij zonder botbreuken vanavond verder lopen. Ze zijn wel goed
voorzien van eten: noedels, pasta en bami zitten in de voorraad. Ook
is er een cobra 8 mee en een wimperkruller. (als je haar maar goed
zit!).
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42e poolkamp

Zaterdag 22 December
C

In de greppel

Een kluwen felgekleurde regenhoezen doemt op. Het zijn de

!?
-

koppels C06, C08 en C11. Ze zijn verkeerd gelopen en dat is de

Wist je dat...?!
De heren van troppel X01 tot half 2 in de nacht hebben
liggen snappen?

schuld van de leiding. De noodlijn is gebeld en het animo is laag.

-

Afgelopen nacht hebben de C-hikers geslapen op een waterbed. De

-

Siemen dit echt niet snapt?

tent stond in een greppel en het grondzeil van de tent stond helemaal

-

De razende reporters beter weten waar de posten van de

bol van het vele regenwater.

X

A-hike horen te staan dan de hikeleiding zelf?

Geen regenbroek

Koppel X05, Amy en Jilda van Scouting Mensinghe, is

-

Len, Tiemen en Jorian van troppel A03 erg houden van

-

Poolbode mutsen een microfoon in de flap hebben?

-

Kasper en Lucas van X03 fout zijn gelopen door een

Holland?

gisteravond drie keer verkeerd gelopen binnen 500 meter. Vandaag
gaat het gelukkig een stuk beter met het volgen van de route. En dat

fout in de route?
-

ondanks dat de dames niet zo goed hebben geslapen vanwege een
scheef bed. Vanmorgen hebben ze plezier gehad op de klimpost en
het ‘bijna raak gooi spel’. Het is een ingewikkeld spel, want bijna
raak gooien is iets heel anders dan misgooien. Het slechte weer heeft
de moraal nog niet aangetast. Wel hebben ze natte broeken, want
lopen in een regenbroek is niks.

X

De razende reporters dit niet snappen?

Moerstaal

Brend en Mannus van de Fraeylema (X07) luisteren naar
de ‘je moerstaal’ lijst op Spotify. Niet via de databundel natuurlijk,

Maar de rest van de X-hike wel goed is gelopen met 		
dezelfde route?

X

Snappen

Oscar, Sjoerd en Wouter van de Bevers (X01) lopen goed.
Het is de eerste hike voor twee van de drie X-hikers en het bevalt
uitstekend. Bij het ‘bijna raak gooi spel’ hebben ze net vier keer mis
gegooid. Afgelopen nacht lagen ze tot half twee te ‘snappen’.

A

Verdwaald

gewoon offline. De hits schallen door het bos. Het gaat uitstekend

Het is zaterdagochtend en vandaag begint ook de A-hike met

met de route. De kaart is kwijt, maar ze hebben twee noodbrieven.

lopen. Zo ook Ymke, Femke en Ileyna van troppel A05. Vanaf

Die gaan echter niet open als ze verdwalen. “We bellen gewoon de

het begin van de route is het voor deze dames helaas al fout gegaan.

leiding en dan verstoppen we ons snel. We tellen dan hoe vaak de

In plaats van linksaf bij de kampeerboerderij zijn zij naar rechts

leiding langs onze verstopplek rijdt”, aldus de beide heren. “Anders

gegaan en zo zijn ze begonnen de route achterstevoren te lopen!

heeft de leiding ook niets te doen.” Ze denken er over om bij de oma

Zelf snappen ze niet hoe het fout heeft kunnen gaan. Ze leggen uit:

van Mannus langs te gaan, zij woont in Assen. Het is 17 kilometer

“we moeten gewoon deze vlaggen volgen en dan komen we bij de

lopen, wellicht wat ver. Patat eten in het dorp is het alternatief. Een

volgende post.” Gelukkig is de hike-leiding in de buurt en kunnen

tip voor een ieder die het koud heeft ‘s nachts: heet water in een

de dames weer op de juiste route gezet worden. De hikeleiding wil de

thermosfles werkt als een kruik.

dames zelfs wel meenemen naar de eerstvolgende post.

X

Toeter

A

Pettenverzameling

Koppels X06 en X08 zijn niet blij met de razende reporters.

Zoals iedereen weet houden echte scouts niet van voetbal.

Ze zijn gister klem gereden door een grijze Peugeot, voor stukjes.

Wanneer wij tijdens onze zoektocht naar hikers een scout

Vandaag willen ze alleen vragen van de reporters beantwoorden

tegenkomen met Ajax pet is dat dan natuurlijk ook genoeg reden

als de bestuurder van de Peugeot op de claxon heeft gedrukt.

om even een gesprekje aan te knopen. Tot onze verrassing blijkt

Samenhangende antwoorden krijgen de reporters helaas niet.

Mechiel van koppel A02 helemaal geen voetbalfan te zijn. Hij heeft
echter een pettenverzameling en bewaard dus alle petten die hij
krijgt of vindt. Zijn verzameling is inmiddels al heel erg groot, maar
zijn Ajax pet zit toch het lekkerst. Ook is de Ajax pet van Mechiel
een beetje een gelukspet, dus misschien gaat hij samen met zijn
teamgenoot Sytze de A-hike dit jaar wel winnen.
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Luxe op kamp

Wouter en Wisse van koppel A04 waren vanochtend al erg
vroeg wakker. Om kwart over zeven waren ze namelijk al wakker
terwijl ze er pas veel later uit hoefden. Ook sliepen de heren pas
om half 2 ’s nachts, dus ze hebben een erg kort nachtje gehad. Toch
hebben de mannen wel fijn geslapen. Ze hoefden namelijk niet in
een eigen tentje te slapen, maar mochten in een stabelbed slapen op
de glamping. Dit is een soort houten hok dat er ook een beetje uitziet
als een tent. Het dak van het hok is niet gemaakt van hout, maar van
tentdoek. Wouter en Wisse vinden het kamp heel leuk en vonden het
slapen gisteravond ook gezellig, ze sliepen namelijk met een heleboel
andere scouts samen in het hok.

A

Themakleding

X

Gewoon een beetje rond zwerven

Wij van de poolbode kwamen twee jongens tegen in een bushalte.
Brend en Mannus (X07) waren neer gestreken in de bushalte na

Als er een prijs was geweest voor de best geklede hikers, dan was

een tocht van 15 kilometer, maar ze waren maar 3 kilometer van

deze ongetwijfeld gegaan naar Yvet en Kaithlyn van koppel A07.

de kampeerboederij vandaan. Ze waren na een korte rondzwerving

Het thema voor de A-hike is vandaag “Ik hou van holland”. Dit kan

van de kampeerboerderij de route kaart kwijt geraakt en zijn maar

ook niet missen, want de dames hebben een rood wit blauw shirt aan,

gewoon een beetje gaan lopen. Het plan voor vanavond is een lift

met daarboven een prachtige boa. Ook hebben ze een Nederlandse

regelen, als het donker wordt, zodat ze niet meer hoeven te lopen.

vlag meegenomen en een oranje voetbalsjaal om de middel
geknoopt. Of het toeval is weten we niet, maar geheel in thema stijl
hebben ze er ook voor gekozen een oranje veiligheidshesje aan te
trekken, terwijl veel andere hikers in een geel hesje lopen.

A

Luxe op kamp

Eline van tropple A10 heeft een slechte eerste nacht gehad. Ze

A

Overlevingspakken

is uit het stapelbed gevallen, er is namelijk geen hekje geplaatst aan
één kant van haar bed. Midden in de nacht werd haar troppelgenoot
Jolijn wakker, en dacht eerst dat het een “sicke trick” betrof. Ze

Bij post twee van de A-hike kon je zaterdag van alles leren

verwachte dat Eline haar aan het pranken was met een rode saus op

over wat je moet doen in geval van een schipbreuk. Posthouders

haar hoofd of iets. Maar helaas was dit niet het geval, en zo begon

Henk, Anton en Bryon geven hier namelijk uitleg over. Voor de

een zware nacht voor het troppel. Samen met Floor en Yvette

gelegenheid hebben ze speciale overlevingspakken aangetrokken

hebben ze gelukkig een “rando” gevonden die ze naar de EHBO

zie ze ergens op een boot gevonden hebben. Een overlevingspak is

heeft kunnen brengen. Met zijn driëen wisten ze namelijk niet waar

een groot neopreen pak met extra veel isolatie, zodat je ook in het

de A-hike-leiding sliep. Gelukkig heeft de EHBO haar goed kunnen

geval van schipbreuk nog lekker warm blijft in het water. Met het

helpen en nadat haar hoofd is schoongemaakt heeft ze nog kunnen

regenachtige en koude weer vandaag is het voor de posthouders

slapen. Vanochtend was het wat lastig haar trui aan te doen, maar ze

zeker geen straf om in dit pak rond te moeten lopen.

loopt nog steeds me op poolkamp! Een hele stoere meid! Vanavond
liggen Eline en Jolijn samen in het onderste bed zodat ze niet weer

C

De C-Hikers op de steen

Op een steen in de bossen rond Grolloo zitten drie groepjes
C-Hikers. C06, C08 en C11 zitten gezamelijk in de regen te kletsen.

uit het bovenste bed kan vallen.

X

Repsac het zwarte spook

Vijf minuten voordat de dichtsbijzijnde post gaat sluiten worden ze

Op een kruising midden in het bos komt de poolbode crew

ineens weer actief. Ze komen er achter dat de tijd nu toch wel begint

Pelle en Frederick (X04) tegen. Ze moesten toevallig zelf ook

te dringen. Wij lopen op ze af en hopen ze even te kunnen spreken.

over de bewuste kruising. We hebben samen met ze even de kaart

Hier is echter geen tijd meer voor en ze lopen snel weg. Wij kunnen

bestudeerd en kwamen tot de conclussie dat ze het helemaal goed

dit natuurlijk zeer goed begrijpen, maar hopen dat ze volgende keer

deden. Pelle loopt met zijn zwarte poncho, hij is dus ook helemaal in

toch wat aan ons kunnen vertellen over hun hike bezigheden.

thema in zwart in het (regen) water. We vroegen ons af of zijn zwarte
spoken outfit nog een bepaald figuur moest voorstellen. Hij kon ons
vertellen dat hij Repsac het zwarte spook is!

21, 22 en 23 december 2018
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- poolbode nummer 41 Wie het kleine niet eert...

Het leven in de gevangenis gaat niet over rozen, het geluk moet
gezocht worden in de kleine dingen. Als je dan vrienden weet te

!?

42e poolkamp
Moppentrommel

Het is geel en je kunt het niet zien:
Een banaan om de hoek.

worden met een vogel is het verliezen van deze vriend natuurlijk
een groot verlies. Dit overkwam de leden van DE03 en DE04.
Na overnacht te hebben in strafkamp ‘de dennen’ kwamen ze er ’s

Het is geel en het pest:
Een bana-na-na-na-na.

ochtends achter dat ze een dier(bare) waren verloren. Om deze reden
hebben ze vanochtend dan ook maar twee minuten stilte gehouden
voor deze naamloze vriend. Echter, toen wij vroegen om wat voor
vogel het ging werd het stil. We hebben gehoord dat het om een
zeearend ging, maar het had ook zomaar een specht kunnen zijn, of

Vriendinnen onder elkaar:
“Ik heb van mijn man een miljonair gemaakt.”
“En wat was hij voor je met hem trouwde?”
“multimiljonair”

zelfs een ekster. Wij vermoeden dat het hier gaat om een dode mus.

B

Banaan slingeren

Aangekomen bij de eerste post vielen de B-hikers met de neus in
de banaan. Ze mochten hier namelijk hun skills laten zien. De droom

Een dief komt bij de rechter. De rechter zegt: ‘U krijgt twaalf jaar
celstraf. Heeft u daar nog iets aan toe te voegen?’ De dief antwoordt:
‘Nee, doe er liever maar iets af!’
Er zaten 2 mensen in de gevangenis. Zegt de een tegen de andere:
“woow wat een mooi horloge, wat heeft het je gekost?” Zei de
andere: “12 maanden cel!”

van elke B-hiker om hun banaan te kunnen showen. De banaan werd
opgepoetst, de panty werd uit de kast getrokken en de glanzende
flesjes werden verspreid en neergezet. De gedachten racen door het

Wat is de overeenkomst tussen een gevangenis en een dom blondje?
Ze hebben allebei cellen tekort.

hoofd van de B-hiker. Is mijn banaan goed genoeg? Is die sterker
dan de competitie?
Banaan klaar voor actie, panty op je hoofd en beginnen maar.
Slinger een paar keer goed met je hoofd en werp die flesjes om. Kom

Jantje zegt tegen zijn vader: ‘Papa, ik wil later rijk worden, maar ik
hoef geen bad in mijn huis.’ Zegt zijn vader: ‘Waarom dan?’ Zegt
Jantje: ‘Ik wil namelijk stinkend rijk worden!’

maar door met die punten.

!?
-

Wist je dat...?!
Rianne van groepje DE03 dit Poolkamp een jaartje ouder
is geworden?

-

De tent van groep DE04 het einde niet heeft gehaald?

-

Dit komt omdat ze ’s ochtends niet de tent uit wilden?

-

David en Thijs van DE04 een paraplu mee hebben op

Komt een rijke kak-madam bij de dokter nadat ze gestoken is door
een wesp. Vraagt de dokter: “Waar bent u gestoken mevrouw?”
“Oh dokter, dat kan ik u niet zeggen, want dan schaam ik me zo.”
“Maar ik moet het toch echt weten hoor, anders kan ik u niet helpen.”
“Nee dokter, als andere mensen dit weten dan word ik uitgelachen
en schaam ik me dood.”
“Luister,” zegt de dokter, “ik heb een geheimhoudingsplicht, dus ik
zal echt tegen niemand zeggen waar u gestoken bent.”
“Oké dan,” zegt de vrouw: .... “... bij de Aldi.”

poolkamp?

B

Overleven met voedsel

Marco vraagt aan zijn vader waarom hij eigenlijk Engels moet
leren op school. ‘Maar jongen, de halve wereld spreekt toch Engels’,
antwoordt zijn vader. Waarop Marco verbaasd zegt: ‘Is dat dan nog
niet voldoende?’

De leden van de groepen B01, B02 en B03 lopen samen als 1
grote groep de B-hike. Dit is ook niet verrassend, ze zijn allemaal
lid van de scouting Diever. Ze zijn, met dank aan hun leiding, goed
voorbereid op Poolkamp. Er zijn namelijk leger voedselpakketten

Wat is het toppunt van vrijheid?
In de gevangenis gaan zingen: ‘En we gaan nog niet naar
huis, nog lange niet, nog lange niet!’

meegenomen en om het feest compleet te maken hebben zo ook
verschillende zakjes cup-a-soup mee. Maar dit is nog niet alles, nee,
verre van. Ook zijn de tassen volgepakt met snoep. Hiermee komen

Ken je de mop van de mummie?
Ingewikkeld he?

zij hun weekend wel door. Maar om te zorgen dat de tanden het
weekend ook gaan overleven zit in het pakket ook tandpasta, zodat
ze met een frisse mond weer aan een nieuwe dag kunnen beginnen.

14

Wat zegt een vampier als hij iets echt meent?
Ik ben bloedserieus.
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A

- poolbode nummer 41 Oproep, zaklamp ruil!

B

42e poolkamp
Geluk bij een ongeluk

Mechiel van scouting de Bevers (A02) wil graag zijn mooie

Iedereen die deze krant leest vindt het natuurlijk heel erg leuk

grijze zaklamp met magneten en een een haak ruilen! Heb jij een

om een hike te lopen. Anders zou je immers niet meedoen met het

mooie goede zakamp die breed èn smal kan stralen dan wil Mechiel

poolkamp. Toch is het lopen van een hike niet altijd leuk, vooral

graag met jou ruilen. Zoek hem op voor het einde van het kamp!

wanneer je verkeerd loopt en weer een stuk moet teruglopen. Ike en

(Zelf adverteren in de poolbode? Dat kan! Schrijf naar

Mieke van koppel B04 is dit vandaag overkomen, maar zij vonden
dit niet zo erg. Doordat ze verkeerd liepen, zijn ze namelijk Wendy

koopjeshoek@poolkamp.nl)

en Anna van koppel B05 tegengekomen. De vier dames kenden

C

Foodtalk

elkaar nog niet voor het kamp, maar doordat ze nu de rest van de
hike samen hebben gelopen, zijn ze vriendinnen geworden. Vooral
over muziek konden ze het goed eens worden. Ze hebben namelijk

Creatief eten hoort natuurlijk bij een hike, maar koppels C05 en
C09 brengen dit naar een hoger niveau. Voor het kamp aan hebben

onderweg naar hun favoriete muziek geluisterd. Vooral Party en
Nederlandstalige muziek vielen erg in de smaak.

zij samen al uitgebreid nagedacht over wat ze op de zaterdagavond
wilden gaan eten. Berjan was de gelukkige die zijn tas vol mocht
stoppen met eten. Hij had voor de beide koppels namelijk brood,
knakworst, frikadellen, ei, groentesoep en metworst meegenomen.

A

91.25 % liefde

Eten was er in ieder geval genoeg en aan frikadellen was er zelfs meer

Tijdens onze avond ronde over het kampterein kwamen we in de

dan een kilo meegenomen. Behalve avondeten was er natuurlijk ook

A-hike glamping tent. De A-hike tent is gesplitst in een meiden- en

genoeg eten meegenomen voor tijdens de hike Rik had bijvoorbeeld

jongensdeel, op het bed over de scheidingswand in de tent spreken

nog een flinke zak pepernoten over. Deze had hij meegenomen om

we met twee damens. Aan onze kant van de tent staan er 3 heren

onderweg lekker op te eten, maar om de een of andere reden belande

bij. We komen er achter dat Sytze (A02) Bloem (A08) 95% mooi

er per ongeluk een pepernoot bij Isa op het hoofd. Zo ontstond er

vindt en in ons gesprek horen we dat Bloem Sytze meer dan 85%

een heus pepernoten gevecht midden in het bos.

mooi vindt. Wij verwachten meer dan 91.25% liefde bij de A-hike!

DE

Blaren

!?

Wist je dat...?!

-

Eline (A10) “queen is for a day”?

-

Jeroen (A06) helemaal uit Zoetermeer komt en toch mee

(DE03) meldt zich gelijk. Ze heeft op haar beide hielen een grote

-

Hij samen met zijn neefje Bram loopt?

blaar zitten. Vakkundig gaan de dames van de EHBO aan de slag.

-

Koppel A05 nu deels samen loopt met A10 want dat is

Terwijl wij bij het kampvuur staan, arriveert de EHBO bij de
DE-hike. Ze zijn opgetrommeld om blaren te komen prikken. Anna

loopt met poolkamp?

Het is wat behelpen in de groepstent, er staan slechts 2 stoelen, een

gezelliger?

mini kacheltje en het licht is er ook niet je van het. Dit houdt hun

-

Famke, Yelena en Imke een super mooie trui hebben?

echter niet tegen en professioneel gaan ze aan de slag. Anna vertelt

-

Op deze trui het Poolkamp en het Bever logo staan?

dat ze de blaren al vanaf vrijdag heeft en ze er de hele zaterdag mee

-

En zelfs hun namen er op staan!?!

heeft gelopen, ondanks dat ze er best wel last van had (bikkel!). Bij

-

Het bij sommige C-hikers erg gevoelig ligt om te praten

het uittrekken van de sokken, zien we de damp van haar voeten

over “Dextro”?

komen, zo fanatiek heeft ze gelopen vandaag. Hopelijk gaat het
lopen morgen beter na de behandeling van onze blaren-priksters. Na
Anne is Thijs (DE04) aan de beurt. Ook hij heeft 2 blaren. Bij hem
zitten de blaren echter onder zijn tenen. Ook deze worden vakkundig
schoongemaakt, geprikt en beplakt. Hopelijk kan ook hij morgen de
laatste kilometers weer huppelend afleggen.
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Supermooi logboek

Jeroen en Bram (A06) waren vanavond druk bezig om hun
super mooie logboek bij te werken. Ze hebben een wereldkaart
geprint en nu plakken ze voor elk land dat ze hebben bezocht een
vlag op de kaart. Deze zijn zelf gekleurd en op de achterkant van de
vlag voorzien van een kort verhaaltje over wat ze hebben beleefd.
Vandaag zijn ze in China geweest, in Nederland en ook in Zuid
Afrika. Wat wel een beetje raar was, is dat ze in Zuid Afrika met
stokjes kaas hebben gegeten en niet in China of in Nederland. Maar
ze hebben een erg leuke dag gehad!

B

Bikkels

Dat scouts echte die-hards zijn, was natuurlijk al lang bekend.
Maar toch is Jacob van koppel B06 wel extra stoer. Ondanks dat hij

C

Rond de kachel

voor het kamp zijn staartbeentje heeft gebroken, is hij namelijk toch
op kamp gegaan. Na een dag gaat hij helaas toch naar huis omdat
hij hier teveel last van heeft, maar het is natuurlijk ontzettend knap

Het is lekker warm in de tent op het subkamp van de C-hike. De

dat hij toch is gegaan. Ook zijn koppelgenootje Mart is een echte

houtkachel brandt er rustig. Het hekje rond de kachel hangt vol met

die-hard scout. Ondanks dat Jacob naar huis gaat vanavond, besluit

natte shirts en broeken. De flinke stapel hout doet vermoeden dat

Mart toch om te blijven. Hij hoeft gelukkig niet alleen te lopen, want

het voorlopig niet koud zal worden bij de C-hike.

hij mag gezellig met koppel B04 (Ike en Mieke) mee.

Jan en Wouter van Scouting Emmen (C06) zijn bezig met
het koken van pasta met tomatensaus. Ze zijn heel vaak verkeerd
gelopen vandaag. Deels door vermoeidheid, maar de route was ook
erg moeilijk. Toch was het een leuke dag. Post 4, eieren vanaf een
toren naar je teamgenoot beneden gooien, was het leukst. Van de
eieren heeft geen een het overleeft...

DE

Soepeltjes

Op het overnachtingsterrein van de DE-hike treffen we de
jongens van DE02, Olaf en Robert. De heren hebben niet zoveel te

Ilse van de Bevers (C03) wacht tot de noodles en macaroni met

vertellen, eigenlijk gaat de hike tot nu toe heel soepeltjes. Ze hebben

knakworst en tomatensaus klaar zijn. Samen met haar koppelgenoot

alle posten gedaan onderweg en zijn niet ernstig verkeerd gelopen.

Merel (BA-OW groep) gaat ze in 2019 naar de World Jamboree in

Ondanks dat het zo goed gaat, doen ze niet mee voor de winst, maar

West Virginia. Het Nederlandse contingent, ‘de dropjes’ genaamd,

puur voor de gezelligheid. Ze trekken veel op met koppel DE05

heeft elkaar begin dit jaar ontmoet. Toen Ilse niemand van de Bevers

(Iris en Thijs), ze zijn namelijk jamboree buddies. De leukste post

kon vinden om mee op Poolkamp te gaat dacht ze direct aan de

was de ultieme relatie test, ze moesten dezelfde verklaring afleggen

dropjes. Ilse en Merel slapen met Thomas (a.k.a. Kees), Maarten

aan de ‘politie’, maar hier moeten de heren van DE02 nog even op

en Swen van de Johannes Post Groep (C01) in de tent. Het is een

oefenen.

driepersoons tent en Swen kon gisteravond niet slapen omdat Ilse
hem steeds tegen het tentdoek aanduwde. Vandaag hebben ze alle
posten gedaan. De eiergooi post was ook hier favoriet. Ilse: “Ik zat
onder het eiwit en eigeel na het vangen en daarna heb ik Swen lekker
geknuffeld”.

A

Samen uit, samen verdwaald

Bij de A-hike vinden ze het gezellig om samen te lopen. Helaas

Swen heeft vandaag twintig kilometer omgelopen omdat Thomas

kan dit ook wel eens een vervelende wending hebben. Dat samen

(Kees) niet kan kaartlezen. Swen dacht vandaag door het Groninger

lopen zorgt voor heel wat gekletst en dan mis je wel eens een

landschap te hebben gelopen, maar goed dat hij het kaartlezen aan

afslag. Deze groep liep maar rechtdoor en rechtdoor tot ze na 3 km

zijn teamgenoot heeft overgelaten. Enfin, van de vele bomen en

het bordje Hunze en aa tegen kwamen. Ze bedachten toen dat er

grassprieten heeft hij genoten.

misschien toch iets fout ging. Er werd besloten om een noodbrief

Aaron, Luc en Dirk van Duco van Martena (C02) eten

te openen, wij als PMG kunnen ons voorstellen dat hier grote

kippensoep. Ook zij waren de weg even kwijt vandaag. Dit was

onderhandeling zijn gevoerd over wie zijn punten ging verliezen

volledig te wijten aan hun eigen incompetentie, aldus de heren. De

voor de noodbrief. Ze hebben uiteindelijk de hike leiding gebeld en

leukste post zal ook geen verassing zijn: het eieren gooien vanaf een

de weg terug gevraagd. Ach, gelukkig waren ze met z’n allen!

toren.
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B

42e poolkamp
Navigatieskills

C

Het is al wat later op de avond als we aankomen bij het

Jarno en Isa van koppels C05 en C09 zijn door hun

kampterrein van subkamp C. De meeste scouts hebben het eten al

koppelgenootjes allebei benoemd tot “kaartexpert”. Dankzij hun

opgeruimd, maar Ike en Mieke van koppel B04 zitten nog met

navigatieskills zijn de koppels vandaag namelijk ontzettend vaak

hun pannetje op tafel. De dames hebben tomatensoep met balletjes

fout gelopen. Het was zelfs zo erg dat ze tussen elke post door een

gehad en het is duidelijk dat ze hier goed over nagedacht hebben.

keer fout gelopen zijn en uiteindelijk hebben ze zelfs 25 kilometer

Een blik soep is namelijk wat zwaarder dan een zakje, maar hiervoor

gelopen. Jarno en Isa vinden het erg belangrijk om in deze krant ook

krijg je meer punten omdat het ingewikkelder is om te maken. Zo

even te noemen dat dat zeker niet hun fout is. Op andere kampen

hopen ze extra kans te maken op de felbegeerde prijzen. Overdag is

lopen ze namelijk nooit fout.

het met de punten ook heel goed gegaan. Alle posten waren leuk en
gingen heel erg goed. Het lopen ging helaas wel een beetje lastiger,
maar dat kwam doordat er een fout in de route zat. De hikeleiding
heeft dit zelf ook al toegegeven.

A

Diepte interview met de reporters

Diepte interview
Len van A03 vond dat wij als PMG ook maar eens uitgehoord
moesten worden, dus kwam hij met wat vragen die hij van belang
vond. Het diepte interview werd gehouden met Jorn (Fivel) en
Suzanne (Chauken).
Vraag 1: Wat is jullie lengte?
1,90m en 1,65m.
Vraag 2: Zitten julle op scouting?
Zeker, anders zouden wij hier niet zijn.
Vraag 3: Vanaf welke leeftijd zitten jullie bij scouting?
8 jaar oud en 15 jaar oud.
Vraag 4: Hoeveel keer ben je al op poolkamp geweest?

!?

5 en 11 keer.
Vraag 5: Bij welke groep zit jij?

Wist je dat...?!

Vivol en sjoukje.

–

De jongens van DE02 in een plas water hebben geslapen?

Vraag 6: Wat was het vieste scouting eten wat je ooit hebt gehad?

–

De tassen ook helemaal nat waren?

Macaroni dat aan het bord bleef plakken nadat je het omdraaide

–

Hun kleren gelukkig nog een beetje droog waren?

Vraag 7: Welke hike heb je het meeste gelopen?

–

Het niet handig is om water over het kampvuur te knoeien

Lopen? Doe ik niet aan! en Hit

als anderen zich proberen op te waren?
–

Iris (DE05) heel subtiel het bakje weer bijvulde?

–

Hierbij nog meer water over het vuur heen viel?

–

Lieuwe (DE07) zijn geluksschoenen nog steeds heel zijn?

–

Hij volgens hem geen natte voeten heeft?

–

Het ook zo kan zijn dat ze wel koud en nat zijn en hij 		

elkaar in één tent, waarbij de meiden en de jongens wel in aparte

–

Het koppel van DE07 hoopt dat ze nog langs Elp komen?

compartimenten liggen. De bagage gaat in de andere tent. Het

–

Wij niet zeker weten of dit wel goed komt met hun hike

–

Het kachelteam bij de DE-hike wel minimaal werk heeft

de

–

Er bij de DE-hike 4 blaren zijn geteld?

leiding. Beetje water erbij, koken en klaar. De gehaktballen met

–

Dit volgens de subkampleiding niet komt door de zwaarte

B

Legervoedsel

Koppels B01, B02 en B03 van Schultegroep Scouting Diever
zijn druk bezig de tenten op te zetten op het subkamp. Ze slapen met

gewoon geen gevoel meer heeft?

duwen van de reporters auto vanmorgen was het hoogtepunt van de
dag. Volgend jaar willen ze de auto wel rondtrekken aan een touw,

talenten?

als ware het rendieren bij een arreslee.
Het

diner

bestond

uit

legervoedsel,

afgeleverd?
gekregen

van

sperziebonen, haché en kipschotel waren erg lekker.

18

van de hike?
–

Maar wel door de natte schoenen?

–

De deelnemers van de A-hike, geen enkele blaar hadden?
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- poolbode nummer 41 Verloren schapen

42e poolkamp
Onmisbaar

Bij het vuur op de het DE overnachtingsterrein treffen we ook

Ook dit jaar is de keukenploeg natuurlijk weer van de partij,

Matthijs en Lieuwe (DE07). Deze heren spraken wij eerder ook

bestaande uit: Hilko, Wolter, Robbin, Jurrien, Ger, Luurt

en we waren erg benieuwd of Lieuwe nog in de tent heeft mogen

en Ben. Ze zijn een onmisbare factor tijdens Poolkamp, aangezien

slapen, hier was aan het begin van de hike wat twijfel over. De

ze iedereen voorzien van de nodige brandstof om aan dit mooie

eerste nacht mocht hij in de tent. Of hij vanavond ook in de tent

kamp te kunnen deelnemen. Als razende reporters waren wij

mag slapen is even de vraag. Van Matthijs begrijpen we dat hij wel

razend nieuwsgierig waar zij hun inspiratie vandaan halen voor de

solliciteert naar een overnachting buiten de tent. De rest van de hike

befaamde avondmaaltijd op de zaterdag avond. Als antwoord krijgen

gaat ook nog niet heel soepeltjes bij deze heren. Vrijdag avond zijn

we dat dit gebaseerd is op uit het verleden behaalde resultaten. Dit

ze al twee keer verdwaald, ze waren zo ver uit de richting dat ze zich

geeft niet altijd garantie voor de toekomst, maar dit jaar is het weer

niet meer op de kaart bevonden. Kitty heeft het koppel benoemd

zeker goedgekomen en hebben ze een waar culinair hoogstandje

tot de verloren schapen. Wel hebben de geluksschoenen weer hun

geleverd. De voorbereiding voor dit maal duurde ook zo’n 22 uur. De

werk gedaan, ze zijn zowaar beide keren opgehaald met de auto. De

overheerlijke boontjes zijn allemaal met de hand gedopt (zo’n 12 kg).

zaterdag ging gelukkig een stuk beter, ze zijn goed gelopen! Ergens

Alle andere groenten hebben ze ook heus met de hand gesneden.

in de uren van het Poolkamp hebben ze dus toch wat geleerd.

Zelfs de pindasaus was zelf gemaakt. Na alle voorbereiding kost
het nog 2 uur om de maaltijd gereed te maken voor het eten. Het
opruimen na die tijd duurt ook zo’n 22 uur. De avondmaaltijd is niet
het enige wat ze verzorgen, voor alle hongerige medewerkers draaien
ze ook lekkere gehaktballen en bouwen ze stapels tosti’s.
Wel heerste er een kleine crisis bij de keuken. Ze hebben dit jaar
hun stinkende best gedaan om glutenvrij te koken, helaas bleek het
aantal afnemers wat minder te zijn. Ze zijn namelijk al maanden
bezig met de voorbereidingen. Al moet het meeste in de laatste
weken gebeuren, ze vergaderen elke week en zorgen dat het eten
voor de hongerige scouts op tijd aanwezig is. We zijn nu al benieuwd
naar de culinaire hoogstandjes van volgend jaar!

!?

A

Het raadsel van het verloren logboek

Wist je dat...?!

-

Luurt zich helemaal thuis voelt in het kinderdagverblijf?

-

Het dit jaar helemaal goed is gegaan zonder oppas?

-

Dit voor volgend jaar misschien wel handig is?

-

Luurt twee pennen heeft, terwijl hij niet kan schrijven?

-

Hij wel een kei is in voorlezen?

-

Zijn favoriete verhaaltje ‘De tijger slaapt’ is.. sssshht.

-

Hij een werkelijke redder in hoge nood is?

-

Als je hem belt, hij persoonlijk wc papier (en andere 		

-

Het Ger was die met hoge nood op de wc zat?

benodigdheden) komt brengen?

Sytze van A02 stond er wat verloren bij met al zijn spullen over

-

Hij hierbij geassisteerd wordt door Ben?

de vloer midden in het slaapverblijf. Mijn logboek is verdwenen,

-

De keuken aan 1 ding groot gebrek heeft?

hij lag hier op het bed. Sytze zocht en zocht. Spullen over de kop,

-

En dat is verstand?

dekbed leeg, kussentje controleren. Vragen aan de hikeleiding, maar

-

Jurrien de grote slaapster is van het keukenteam?

die hadden hem niet gezien. De theorieën kwamen al over tafel. Is

-

De EHBO in een onesie met staart slaapt?

het logboek de wijde wereld ingetrokken? Heeft het logboek besloten

-

Zij middenin de nacht Nijntje pleisters plakken?

in India achter te blijven vandaag of was Zuid-Afrika toch beter?

-

Onze eigen Tsaar inmiddels op zoek is naar een Tsaarin?

Heeft de Chinese draak hem opgegeten? We waren al in paniek,

-

Hij druk bezig is met het aftasten van de mogelijkheden?

want oh nee, het logboek moet zo ingeleverd worden. En toen ineens

-

Hij dit binnen de muren van de PMG redactie probeert te

indrukwekkend vandaag dat hij zich even had verschuild onder de

-

Het er op lijkt dat onze Tsaar hierin succesvol is?

tas om even tot rust te komen. Sytze was weer herenigd met zijn

-

Wij benieuwd zijn naar het nageslacht dat de PMG de 		

kroop er onder de tas een logboekje vandaan. Hij vond de reis zo

logboek en zo kwam ook dit verhaal tot een goed einde.
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Grolloo

Boa constrictor

Wij als razende reporters zijn altijd onderweg om de nieuwste nieuwtjes op te vangen. Echter kregen wij zaterdag ochtend een alarmerend
bericht. In dit tijdperk kan geen organisatie zonder een ‘Whatsapp’ groep voor de communicatie. Hier in verscheen het bericht van het
C-team dat er een heuse boa gesignaleerd was in de Drentsche bossen waar het Poolkamp dit jaar actief is. Na dit bericht gingen wij met extra
voorzichtigheid het bos in. Je weet natuurlijk niet waar deze boa toe in staat is. Ondanks onze voorzichtigheid kwamen we al snel in contact
met de boa. Het bleek te gaan om een groen, bruin gekleurd, exotisch exemplaar welke wij nog niet eerder hadden gezien. Ook wikipedia
kon ons geen raad geven over deze verschijning. Bij het eerste contact zijn we met een grote boog om de boa heen gegaan. Dit met het oog op
onze eigen veiligheid. We hebben geen instructies gekregen hoe om te gaan met deze verschijning. Echter bleef de boa ons achtervolgen, net
toen we dachten weer in veiligheid te zijn, dook het bruin/groene gevaarte weer op. Tijdens het interviewen van de C-hikers, had hij ons toch
weer opgespoord. Ondanks onze pogingen de confrontatie te vermijden met dit onbekende exotische dier, resulteerde dit toch in een direct
contact met de boa. De boa leek in eerste instantie wat geagiteerd, met voorzichtigheid benaderden wij in alle onschuld het wezen. Doordat
wij als padvinders altijd geleerd hebben, rustig te blijven in noodsituaties, konden we ook nu onze kalmte bewaren. Door het dier in rust te
benaderen, bleef een escalatie uit. De boa bleek in staat te zijn met ons te communiceren, uit zijn dierlijke signalen konden wij afleiden dat hij
het niet fijn vond dat wij ons in zijn natuurlijke habitat begaven. Het leek ons verstandig de signalen van de boa te respecteren en onszelf uit
zijn leefomgeving te verwijderen. Voorzichtig hebben we meer afstand gecreëerd tussen onszelf en deze verschijning. Gelukkig konden we zo
veilig het boa bos verlaten en konden we verder met ons belangrijke werk als razende reporters!

DE

Uniek watersysteem

Vrijdagavond komen wij Tessa, Merle, Mark, Evert-Jan,
Jorian & Sjoerd (DE06) tegen. Ze zijn als eerste bij post 4. en
dat om 22:30. Ze zijn goed voorbereid. Zo hebben ze een pan vast
getapet bovenop hun tas zodat ze regenwater opvangen. Tessa kan
ons vertellen dat ze continu warmwater bij zich heeft. Dit is voor
ons als Poolbode Mediagroep maar een buitenaards systeem en
vinden het zelfs een beetje eng. Apart vinden wij ook dat (zodra
de PMG aankomt) de helft van het groepje wegrent. Is er wat te
verbergen? Ze houden zichzelf gemotiveerd door het constant
opnieuw luisteren van de nieuwe kersthit van Famke Louise. Dit
doormiddels van een JBL-Box waar dan weer oordopjes in zitten
zodat uiteindelijk maar één kan luisteren naar deze geweldige jonge
dame. Wij van de PMG zijn meer dan benieuwd of ze het kamp
overleven en hebben daarom besloten dat we ’s zaterdags nogmaals
contact zoeken met dit ‘’Double Troppel’’. Ze kunnen ons vertellen
dat de opvang pan werkt en dat ze al een heel flesje hebben kunnen
vullen. Ook hebben ze een levensgevaarlijke actie uitgehaald door
te zwemmen in een bosmeertje. Daar kwamen ze tijdens de actie
zelf ook achter. Halverwege het zwemavontuur kregen ze last van
spierverkrampingen waarna ze snel het water uit zijn gegaan. Ze
slapen lepeltje-lepeltje in een drie persoon tent. Of zoals ze dat zelf
noemen; ‘’pik op kont’’. Naast het stelen van een verkeersbord zijn
het hele nette dames en heren. Ze willen geen problemen met de
hikeleiding namelijk.
Tip namens dit ‘’Double Troppel’’: Tape alles aan je tas vast
inplaats van het inpakken. Zo kan je veel meer mee!

21, 22 en 23 december 2018
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Zondag 23 December
A

Eten in Amerika

C

Kampdate

Rijdend door de Drentse bossen op zoek naar de B-hike, kwamen

Op post drie van de C-hike is het op de zondagochtend een drukte

uw reporters toevallig A-hikers tegen. Het is koppel A08, Sterre

van belang wanneer veel koppels vlak na elkaar aankomen. Onder de

en Bloem van Scouting Emmen. Ze zijn net bij de derde post

koppels zijn ook C02 en C04. Aron, Luc, Anne en Emma zijn

aangekomen. Net als bij de twee voorgaande posten zijn zij ook hier

twee koppels, maar lopen de hike samen. Dit doen zij niet voor de

als eerste. Het thema van post 3 is 'Amerika' en dit sluit naadloos

eerste keer, maar ze hebben dit ook al eerder gedaan op NHW en

aan bij onze ideeën over Amerika. Het stikt op de post van het eten.

eerdere Poolkampen. Ze hebben elkaar lang geleden eens ontmoet

De posthouders zijn in een onofficiële soepwedstrijd verzeild geraakt

op een Poolkamp en gebruiken de kampen nu elk jaar als een soort

met de Trappers, vorig jaar eigenlijk al. Omdat de betreffende

van dubbel date. Anne zegt zelfs dat ze stiekem het lopen helemaal

Trappers dit jaar niet mee zijn, winnen de posthouders van Emmen

niet zo leuk vindt, maar dat ze toch elke keer weer, meedoet omdat

bij verstek met hun tomatensoep. Gevraagd naar de kwaliteit van de

ze het zo gezellig vind onderweg.

tomatensoep gister antwoord Bloem: “Oh, was dat tomatensoep?!”
Het houdt niet op bij soep. De kleine PC-Hoofd traktor is
afgevuld met eten. Speciaal aanbevolen worden de 'karamel stokjes'.
Normaliter zijn deze stokjes zout, maar uitgerekend bij de karamel
variant is dat niet geval. Het heeft een weeïge snack tot gevolg, die
acuut wordt meegegeven aan Sterre en Bloem, die hem wel goed
te verteren vinden. Een raadsel over de voorraad van posthoudster
Marit: “De helft van het eten ligt in de auto, de andere helft is op
en een kwart is meegenomen door andere posthouders. Ra ra,
hoeveel eten was er?” Bloem: “60!”. In zulke gevallen is het beter
om '42' te roepen, of te twijfelen aan het rekenkundig inzicht van de
vragenstelster.
We sluiten af met een tip over het opwarmen van chocolade

!?
-

melk. De pakken kunnen leeggegoten worden in de pan, maar veel
makkelijker is het om de pakken in warm water te zetten. Oftewel:

Wist je dat...?!
Jorian, Tiemen en Len van A03 100% vals spelen dit
kamp?

-

Tiemen (A03) graag met een raar staartje op zijn hoofd
loopt?

chocolade melk in bad met Marie.
-

Hij er zo bij loopt omdat het kan?

-

Amy en Jilda (X05) heel wikipedia hebben gekopieerd
voor in hun logboek?

-

X

Boterhamzakjes

Op een landweg tussen de prachtige dorpjes Grolloo en

Brend (X07) en Jilda (X05) kaart kunnen lezen en de
weg weten?

-

Mannus (X07) en Amy (X05) toch een stukje moderner
zijn en gewoon Google Maps gebruiken?

-

Schoonloo liepen de X-hikers Collin en Thom (X06) samen met

Amy en Jilda hun tent scheef staat aangezien de stokken
zijn geplakt met ducttape?

Joran en Lars (X08) naar hun tweede post. Na een fijne en warme

-

C06 met zijn drieen in een kleine tent slaapt?

nachtrust hebben ze er weer veel zin om vandaag flink wat punten te

-

Ze een drie gangen menu hebben bereid gisteren?		

gaan scoren. Vooral Joran zegt dat hij de route erg leuk vindt. Hij

(Wortelsoep, spaghetti en appelflappen)?

-

De scoutsleiding Reinier van de Mensinge Roden volgens
koppel C07 een beetje raar is?

toch hebben zij nog een hele goede tip voor iedereen die een hike

-

En zij zelf daarom een beetje raar zijn?

loopt. Zorg ervoor dat je boterhamzakjes om je voeten doet voordat

-

Jeltes geheime liefde Ilse op dit kamp ook aanwezig is?
Dat over deze liefde ook al bericht is door onze collega’s
van de NoWaKa kampkrant?

wil namelijk graag boswachter worden later en dan moet je ook veel
buiten zijn. Collin en Thom zijn dan misschien waterscouts, maar

je ze in je schoenen doet. Zo krijg je namelijk veel minder snel last
van koude voeten.
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Grolloo

Horoscoop
Weegschaal (23 September/ 22 Oktober)

Ram (21 Maart/19 April)

Bij jou moet alles altijd op de weegschaal, dit is een positieve

Door jouw avontuurlijke, impulsieve en enthousiaste energie

eigenschap. Maar soms moet je ook te veel gelijk hebben, houdt hier

scoor jij extra punten bij jou hike-leiding en posthouders. Met je

rekening mee. Dat zal je leven een stuk makkelijker maken. Volgend

energie, motivatie en spontaniteit ben jij zeker een goede aanwinst

jaar zal je dan het verlies op poolkamp beter kunnen handelen. Wij

voor jouw team om de hikewedstrijden te winnen.

weten dat je een goed 2019 zal hebben en we zien je volgend jaar.

Stier (20 April/ 20 Mei)

Schorpioen (23 Oktober/ 21 November)

De rode Chinese vlag die je hebt gezien, toen we wereldwijd

Giftig als altijd ben jij ook nu weer prikkelbaar. Maar je kan ook

gingen bij de A-hike, heeft jou niet onberoerd gelaten. Helaas heeft

de mensen om je heen op een positive manier prikkelen. Probeer

dit je stemming niet postief beinvloed. Dit zal niet je beste Poolkamp

daar dit jaar meer gebruik van te maken! Je medemens zal daar

zijn geweest. Maar wees blij! Dat betekent ook dat als je volgend jaar

erg blij mee zijn. Ze zullen zicht meer ontplooien en ook meer

weer mee loopt op Poolkamp, het allemaal een stukje makkelijker

openstellen naar jou. Je zal dus een makkelijker jaar hebben in 2019

soepeler zal gaan.

wat jou giftigheid ook ten goede zou komen.

Tweeling (21 Mei/ 20 Juni)

Boogschutter (22 November/ 21 december)

Wij snappen wel dat jij dubbel ziet na dit afgelopen weekend. Er

De scherpschutter van het stel, en natuurlijk erg trefzeker. Heb

is zoveel gebeurd. Je probeerde zo hard de hike te verliezen maar

jij je vrienden dit jaar op poolkamp al geleid naar hun nieuwe liefde

toen won je perongeluk de hike. Van deze gelukkige roes kun jij nog

met je cupido-pijlen of waren ze dit jaar niet zo trefzeker als anders?

weken genieten en zal je nog lang dubbel zien!

Mocht dat zo zijn dan is dat goed nieuws voor jou. Dit komt namelijk
doordat jou schoten worden beinvloed door je eigen nieuwe liefde.
Kijk goed om je heen want je nieuwe liefde loopt vlak om je heen. Als

Kreeft (21 Juni/22 Juli)

jullie blikken kruizen zal je weten op wie wij doelen en je richtings

Soms heb je dagen waar de boel over loopt. Het voelt alsof je

gevoel weer beter werken.

levend gekookt wordt. Maar met behulp van je vrienden weet jij
altijd weer boven te drijven en elke situatie om te buigen naar iets
moois. Kijk naar dit weekend; je hebt het weer gehaald en alles bleek
toch mee te vallen.

Steenbok (22 december/ 19 januari)
Stee(n)vastig als altijd zal je ook dit jaar weer de rots in de
branding zijn voor veel mensen om je heen. Maar wees ook niet bang
om zelf af en toe een rots in jouw branding te zoeken. Hij/zij zal je

Leeuw (23 Juli/ 22 Augustus)

dit jaar bijstaan en jullie zullen dichter bij elkaar komen. Geniet daar

Volgend jaar als er weer een mooie film over je naam genoten

van en jouw volgende Poolkamp zal nog gezelliger worden! Samen

wordt uitgegeven zal je weer in de wolken zijn. Dit jaar, na het zien

zullen jullie een top jaar tegemoet gaan!

van de mooie promo was je al super gelukkig, maar de aanstaande
dagen worden alsmaar mooier voor jou. Met Simba en Poemba aan
jou zijde zal jij gaan schijnen, maar eet niet te veel beestjes zodat je
niet met buikpijn komt te zitten!

Waterman (20 januari/ 18 Februari)
Wat een pech weekend zeg! Het ligt natuurlijk volkomen aan
het sterrenbeeld dat jouw weekend verregend is. Dat je hiketas in
de modder heeft gelegen was nog te overzien, maar dat de volgende

Maagd (23 Augustus/ 22 September)

ochtend de hele tent verregend was en je alleen nog maar natte

Die ene leuke jongen of meid heeft om je insta account gevraagd.

spullen over had was natuurlijk niet zo leuk. Gelukkig is er een

Het eerste contact is nu gelegd. Laat je insta account schitteren,

lichtpuntje, het is nu eindelijk voorbij.

plaats een foto van jezelf elke dag om die ene jongen of meid te
laten zien dat je een te gek leven hebt! Zorg dat je de datum voor
het volgende poolkamp vastlegt met je date, zodat je samen een hike
kunt lopen.

Vissen (19 Februari / 20 Maart)
Helaas heb je net naast het net gevist. De eerste prijs ging aan je
neus voorbij aan dat vervelende koppel dat jullie elke keer een stukje
voor was. Maar vergeet niet: de kleur van verlies staat je slecht, dus
kies een betere teamgenoot voor volgend jaar en zorg dat je dan wint.
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(NIET TE GELOVEN, MUST SEE)

A

42e poolkamp
Werelds rondje

Wij van de poolbode waren op zoek naar de beste tips en tricks

Troppel A05, Yelena, Femke en Imke van de Bevers, treffen

om van jouw volgende poolkamp het beste te maken. Op de redactie

we vlak voor post 2. Van vrijdag op zaterdag hebben de dames

en in het veld hebben wij rondgevraagd en nagedacht over de créme

niet geslapen, maar afgelopen nacht wilde het wel lukken. Toen

de la créme als het gaat om tips die je leven makkelijker maken.

de vermoeide hoofden de kussen raakten waren ze vertrokken om

Poolkamp life-hacks:

in één ruk door te slapen tot het ochtendgloren. Op Post 1 'Canada'

1. Gebruik een thermosfles met warm water of thee als kruik, om

moest er touw worden getrokken tegen posthouders Jory en Bryon

de koude nachten te overleven.
2.

van Scouting Emmen. De posthouderheren worden er van beticht

Raak jij je teamgenoten vaak kwijt? Een portofoon is de

dat zij, specifiek tegen vrouwelijke hikesters, het touw steeds expres

beste manier om dan contact te houden. Met de radio-functie erbij

loslieten, met tot gevolg dat de tegenstandsters op het achterwerk

zorgt het voor een gezellige, goede hike.

op de natte grond belanden. Bij Yelena op school loopt meester

Iedereen heeft een hekel aan natte voeten. Als je

Rogier rond. Hij is de leukste meester die er is. En de directeur van

boterhamzakjes over je voeten doet, blijven ze lekker droog en ook

3.

de school heet ook Rogier.Bij de eindredactie loopt er ook een Rogier

lekker warm.
4.

Voor de beginners onder ons: zet je tent niet op in een

greppel of op een laag stuk grond, dit kan mogelijk zorgen voor een
natte tent. Hier kwamen Andel en Abyan van C08 te laat achter,
we hopen dat ze het voor volgend jaar onthouden.

X

De route van de X-hike op zondag

Uw razende reporters zijn ook op de zondag weer druk in de

Een goed begin is het halve werk: zorg dat je hike-tas goed

weer geweest. Terwijl we onderweg waren naar de C-hike, we waren

is afgesteld op je lichaam. Dit scheelt een hoop energie en je rug.

bijna bij post 5, zagen we een X-hike troppel X01 (Oscar, Sjoerd

Aldus Lars en Stan van koppel C10.

en Wouter) het bos uit komen. Wij als razende reporters stonden

5.

Geen zin om al die onnodige kilo´s tent mee te zuilen? Deel

natuurlijk gelijk paraat om het troppel te helpen. Samen hebben

een kleine tent met veel mensen! Warm en knus waardoor jullie

we op hun kaart gekeken en zijn er achter gekomen dat ze bijna

elkaar beter zullen leren kennen.

helemaal fout zijn gelopen. We hebben ze meegenomen naar de

6.

Een echte scout zorgt goed voor de natuur. Als je tijdens het

volgende post. Daar aangekomen bleek dat zo'n beetje de hele X-hike

lopen afval tegenkomt, neem het mee. Lord Robert Baden Powell zal

tussen post 2 en 3 verdwaald is. Dat terwijl ze gewoon een route

trots op je zijn.

kaart mee hebben gekregen. We hopen dat ze vanavond aankomen

7.

op de kampeerboerderij, zodat ze wel weer mee naar huis kunnen.

A

Werelds rondje

Koppel A04, Wouter en Wisse van Scouting Mensighe,

C

Het rijdende interview

lopen helemaal achteraan vandaag. Gister hebben ze alle vijf posten

Al onderweg tussen twee posten op de zondag komen we

gehad. In Spanje moesten ze een trappersbaan over. Zuid-Afrika was

een koppel (C09) en een troppel (C05) tegen. We proberen ze te

eigenlijk China, want er moest kaas met chop-sticks gegeten worden.

interviewen maar ze kunnen niet stoppen voor ons. Ze hebben

In India was het dansen en soep eten geblazen. Wat er op de andere

namelijk haast! Ze willen winnen en kunnen geen tijd verliezen

twee posten gedaan moest worden is ons niet ter ore gekomen.

tijdens een interview. Dus rijden we naast ze zodat ze de minimale 7

Wouter en Wisse gaan er vanuit dat ze winnen, het gaat echt heel

kilometer per uur wel kunnen behouden. Ze vertellen dat ze net een

goed! Toch nog een klacht: het regent op Hawaii.

paardje hebben gereden voor punten en daar erg hongerig van zijn
geworden. We hebben ze wat eten gegeven dat we hebben gekregen

X

De sterren van de X-hike

bij de X-hike en gaan weer verder.

We hebben dit jaar twee sterren bij de X-hike rond lopen, Brend
en Mannus (X07). Met zijn tweeën vullen zij een goed deel van
de poolbode. Vandaag lope ze samen met Amy en Jilda (X05).
We komen ze met zijn vieren tegen naast de weg, ze lopen en eten
gezellig met zijn vieren. Ze hebben nog veel eten over en hebben
een lekkere appelkoek voor de razende reporters. Het gaat erg goed,
hoewel het eten gister bij onze sterren niet helemaal gelukt is. Het
tweetal was het beleg vergeten voor de pannenkoeken. Gelukkig is
een droge pannenkoek ook best te eten!
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Grolloo

Taakverdeling

Koppels B04, Ike en Mieke van Beyloo Terhorst, B05,

Het winnen van een hike komt je niet aanwaaien. Dat vergt

Wendy en Anna van Capar di Robles en single B06, Mart, ook

voorbereiding, tactiek, toewijding en passie. Koppels B01, B02

van Beyloo, zijn bezig met de laatste kilometers van dit Poolkamp.

en B03 hebben dat alles zeer goed voor elkaar. Zo hebben ze

Op de radio klinkt marsmuziek: Nederlandstalige jaren 70 hits. Het

bijvoorbeeld een hele goede taakverdeling gemaakt. Mart en Nant

is maar goed dat deze muziek er is, anders zouden de hikers al lang

benoemd tot de kaart lezers. Zij zijn namelijk de meest ervaren

depressief zijn geweest. Mart is het Poolkamp begonnen als koppel.

hikers en hebben dus ook het beste richtingsgevoel. Toch is het wel

Zijn koppelgenoot Jacob moest helaas afhaken vanwege een pijnlijk

een klein beetje fout gegaan omdat ze een omgevallen boom niet

staartbotje en daarom loopt Mart nu met vier dames. Mart mocht

gezien hebben. Beau heeft ook haar eigen taak, zij is namelijk de

bij Wendy en Anna in de tent, maar wel aan de zijkant. Het gesprek

DJ van de koppels. Met haar playlist verblijdt ze haar mede hikers

van andere B-hikers ging afgelopen nacht over cola lollies. Ook

met de meest geweldige muziek. Vooral Rozemarijn is erg blij

werden er complimenten uitgedeeld over mooie oren. Een B-hiker

met deze muziek, met haar danspasjes heeft zij dan ook de taak van

heeft in het holst van de nacht luidkeels aangekondigd dat hij zijn

sfeermaker.
Tja, en dan tot slot zijn er nog Lieke en Julia. Deze dames

onderbroek ging wisselen zonder te kijken.
De dag begon goed vandaag. Op een of andere manier kwam de

lopen eigenlijk de hele hike achteraan te slenteren. Volgens de

route drie keer langs dezelfde omgevallen boom, als het ware liep hij

dames hebben ze niet geklaagd, maar ze hadden wel last van hun

in een klavertje drie. Over de vieze touwen die in de trappersbanen

voeten, hun rug, het weer, de zware tas, nat haar en nog veel meer.

worden gebruikt zijn vooral de dames minder te spreken. Hun

Toch is iedereen blij dat ook Lieke en Julia zijn mee gegaan.

blauwe jeans krijgen er groene vegen van. Ook een verzoek aan de
niet-Friese B-hikers: neem een cursus Fries voor je poogt Fries te
spreken! Boter, brood en groene kaas...
De drie dubbele koppelfusie heeft naast een bult gezelligheid

A

Samen bereik je meer

ook een ander voordeel: er zijn drie noodbrieven in omloop. De

Christiaan en Jort (A11) van Drostengroep Coevorden

hikeleiding is echter in de veronderstelling dat het er twee zouden

hebben vandaag geleerd dat samenwerken loont. Na een klein uit

moeten zijn. De route van vandaag was dus bekend, zonder kostbare

de hand gelopen conflict onderling, hebben beide heren besloten

wedstrijdpunten te hoeven laten liggen. Met frisse tegenzin begint

onafhankelijk van elkaar te reizen naar het volgende doel. Hoewel de

het stel aan de laatste kilometers in een vriendelijke miezerregen.

heren naar Canada moesten kwamen zij toch beide aan in Rusland.
Wat bleek, de vlaggenkennis van de heren was ver beneden het
benodigde niveau. Omdat ze allebei deze fout inzagen besloten zij
een samenwerking aan te gaan om zo toch op het eindpunt te kunnen
arriveren. En dat is gelukt, beide zijn ze in Canada gearriveerd. Deze
samenwerking was zo succesvol dat ze de vriendschap hernieuwd
hebben.

U

Nawoord van het C-team

Zondagmiddag 16:00 uur: De tenten zijn ingepakt, de afwas is gedaan, de branders en pannen liggen weer in de kar. Neem snel nog een
laatste hap van de lekkere snack. Tijd voor de sluiting! De prijzen worden uitgereikt en iedereen kan weer moe en voldaan naar huis. Wat was
het weer een mooi Poolkamp. Het waaide en het regende zoals op een echte decemberdag, maar onze bikkel hikers hadden er geen last van.
Routes werden vlug ontcijferd en met hoge snelheid werd de hike gelopen. Mischien juist dankzij het weer?!
Maar wat was het weer fantastisch. Moe, voldaan en vol met verhalen terug naar huis.
Deelnemers, Hikeleiding, Subkampleiding, Opbouwploeg, Keuken, PMG en Bar iedereen bedankt! Fijne feestdagen en tot volgende jaar.
Het C-Team

21, 22 en 23 december 2018
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Grolloo

- poolbode nummer 41 -

42e poolkamp

Tot volgend jaar!
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