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Een woord vooraf

			

Appelscha

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

U

deelnemers,

Van het C-team

posthouders,

subkampleiding,

hike-leiding,

kookstaf,

opbouwers,

algehele coördinatoren, barmannen en –

Als Poolkamp zijn we een soort rondreizende nomaden familie. Maakt niet uit waar we

vrouwen en alle andere mensen die op de

zijn. Als er maar een bos is voor routes en posten, een tent om in te slapen, deelnemers om

een of andere manier bij het Poolkamp

hikes te lopen en medewerkers om alles te organiseren, dan vermaken wij ons wel. Zo zijn wij

betrokken zijn te informeren over de

ooit jaren geleden, in tijd van guldens, terecht gekomen in Appelscha bij kampeerboerderij

belangrijkste gebeurtenissen tijdens het

Wouda en sindsdien hebben we al een meerdere malen het pad gezocht en gevonden in de

kamp.

bossen van Appelscha en omgeving.
Ook dit jaar bij het 43ste Poolkamp zijn we wederom te gast bij Wouda in Appelscha. Het
dorp Appelscha telt in het weekend van Poolkamp tijdelijk minstens 283 inwoners extra.
Allemaal scouts van het Poolkamp die weer allerlei avonturen komen beleven, van camping
Wilhelmina Hoeve tot aan kampeerterrein Oude Willem in Diever en verder voor zij die
afdwalen en uitwijken. Het afdwalen is dit jaar geen probleem. Alle routes zijn een maand
geleden nog gecontroleerd, niet wetende dat gehele bosvakken in de afgelopen maand
weggevaagd zouden worden. Het gevolg hiervan is dat sommige posten niet meer opgebouwd

PMG Redactie

kunnen worden en er zijn zelfs paden veranderd, zodat delen van de route helemaal niet
meer kloppen. Enfin, uitdagingen voor iedereen wat uiteindelijk vast weer een goed kamp
gaat opleveren. Het weer lijkt ook goed te komen, niet helemaal droog maar zeker niet
onaardig voor december maar helaas geen sneeuw. We zijn er klaar voor. We wensen jullie
veel leesplezier met deze Poolbode van Poolbode Media Groep, met inbreng van natuurlijk
de deelnemers en medewerkers!

Chris Ronde
#Nietmijntsaar
Gloria Rodenhuis
Paparazzi
Jorn Groen
Solist
Marc Jan Bonder

U

Van de Poolbode Media Groep

Rogier 0,5
Max van der Wal
Kerstelf

Zoals (bijna) ieder jaar, ligt er ook dit jaar weer een fantastische Poolbode klaar voor
alle mensen die de tijd hebben genomen dit jaar aanwezig te zijn in Appelscha. Onder het
mom van de bijna legendarische woorden “zonder Poolbode, geen Poolkamp”, kunnen wij
mededelen dat ook dit jaar weer gelukt is om een Poolkamp neer te zetten. Het 43e alweer,
met in jouw handen de 42e uitgave van weer een foutvrije en vrij dicht tegen de waarheid
1

aan schurende artikelen. Mocht het zo zijn dat het verhaal niet geheel juist is, dan heeft
de verteller van het verhaal te veel gaten laten vallen hierin. Deze zijn gaten zijn door de
reporters zelf ingevuld om u een gestroomlijnd verhaal te kunnen vertellen.

Jacob de Boer
Zijn eerste keer
Jan Jaap de Boer
Daar moet een kurk in
Siemen Boelkens
Hoofd social
Steven Bonder
De Grinch
Hans Ronde

Maar naast de geschreven tekst bieden wij ook plaatjes en filmmateriaal, deze zijn terug
te vinden op onze instagram, facebook en twitter. Als het niet terug te vinden is in deze krant
of op Instagram, Facebook en Twitter, dan is het niet gebeurd. Immers als er iets gebeurt
dan zijn wij de eersten die ter plaatse zijn.

Rogier!!
Jelle Bakker
Paragnost
Tim Super
Kerstwonder

Wij wensen iedereen veel leesplezier en hopen dat door het lezen van deze 42e editie
iedereen het Poolkamp kan herbeleven.

Maikel Boonstra
Bargamer
Sieger van der Meer
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Ketchup, ketchup, ketchup!

Oplage

De Poolbode verschijnt in een oplage
van 300 stuks. 		
(C) PMG

20, 21 en 22 december 2019
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Lopers, Leiders & Werkvolk
A-hike
Hikeleiding
Elisa Water

Annet Regeling

X-hike

Balou Rotteveel

Hikeleiding

Marit Drost

Scouting Emmen

Drostengroep Coevorden

Niels Ruiter
Mayra Geuzinge

Thomas Siewes

Trappers Hoogezand

Derk Fischer

A01 Avelon Bakker
Daan Haan

Maud Kruse

X01 Bram Bakker

Jeroen Katerberg

Jeroen Kraaijeveld

Jarno Uilders

Scouting Emmen

Scouting Emmen
X02 Arthur Boomgaarden

Beyloo Terhorst
A02 Gwen Huyzen

Jeroen Zijlstra

Jeroen Buining

Alex van der Velde

Rianne van Dijken

De Bevers Lettelbert

Trappers Hoogezand
X03 Fee Pater

Scouting Veendam

Sterre van de Peppel
A03 Gijs Dijksterhuis

Scouting Emmen

Daniel Huiting
X04 Elke de Jong

Patrick Modderman
St. Vitusgroep

Marit Altena
St. Vitusgroep

A04 Rowan Belgraver
X05 Jolijn Pool

Born Elzinga
Ramon Breedveld

Eline Nap

Scouting Mensinghe

De Trekvogels
X06 Joran van Dijken

A05 Jelte Boorsma
Grietje Lap

Lars Wagenaar

Redmer Kaije de Boer

Scouting Mensinghe

BA-OW groep
X07 Dilana Dozeman
A06 Stef Schuiling

Noor van Zijll
Scouting Emmen

Steven Homan
Scouting Mensinghe
Suzanne Kloosterhuis
A07 Vin Kuiper

X08 Floor Huitsingh

Eline Grobbink

Iris de Vries

Roan Dekker

Terra Zaan

De Trekvogels

Drostengroep Coevorden

Scouting Emmen
X09 Thom Vedder

A08 Keylon Starreveld

Iris Melchior

Danny Kuiper

Reinder Munk

Drostengroep Coevorden

Mark Odding
Trappers Hoogezand

Posthouders
Anton Regeling
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Fivelgroep
X10 Jaleesa van Doorn
Yosha Gort
Lieke Westers

Subkampleiding

Jory Koolwijk

Arthur Meijer

Bryon Jorna

Emma Kloosterhuis

Scouting Emmen

Trappers Hoogezand

Trappers Hoogezand
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C07 Oscar Boomgaarden

Annemieke Zuur

Marc Arends

Ilse Hermse

Ruben Oosterhof

Wouter Visser

Fraeylema

Maarten Mathlener

Marko Veening

Lars Oosterhof

De Bevers Lettelbert

Posthouders

Appelscha

Scouting Vinchem
C08 Lars de Vries

Harold Hermes
Milou Wessel

Wieb Schuil

Stan Heres

Drostengroep Coevorden

Mark Schriemer

Scouting Caspar di Robles

Trappers Hoogezand
C09 Yvette Oost

Jonathan Schaaij
Merle van Overmeir
Drostengroep Coevorden

Subkampleiding

Floor van der Heide
Scouting Mensinghe

Rijk Korenhof
Agnes Korenhof

Bart Kruiger

Dolf Huls

Richard Boonstra

Drostengroep Coevorden

C11

Nine Dijkstra
Tirza Tolsma
BA-OW groep

Mike Bos
Drostengroep Coevorden
Thijs Havinga
Jasper Somsen
De Zwervers

C-hike
Hikeleiding

Britt Prakken

Bob Tjaarda

Beyloo Terhorst

Elzo de Groot

Renske Groeneveld

Gerjan Arends

Casper Kouters

Mensinghe Roden

De Zwervers
C01 Marc Heller
Katja Hesp

Nienke Munneke

De Zwervers

Trappers Hoogezand

Martijn Werkhoven
Fedde Sjoerd Huisman

Posthouders
Martijn Bruil
Harben van Straaten

C02 Fleur Lohues

Sanne Akkersma

Marijke den Hollander

Sara Otten

Juliana Bruil

Scouting Vinchem

Drostengroep Coevorden

Scouting Mensinghe

Sj Kroeze

C03 Mart Wiersema

Ilse Kloosterman

Woudlopers-Kipling

Olivier Bakker

Arjan van Unen

Carolien Kerstholt

Douwe Westerdijk

Tessa Strijker

Trappers Hoogezand

Beyloo Terhorst

Scouting Mensinghe

C04 Wendy Zijlstra
Anna Hiemstra
Scouting Caspar di Robles

Wiebren van Lingen
Herma Kroon
Reinier Bilker
Scouting Mensinghe

C05 Ike Kuivenhoven
Mieke Sikkenga

Ruben Bruins

Beyloo Terhorst

Jurgen Bruins
Torben van der Boon

C06 Isa Helmers

Scouting Mensinghe

Jarmo Klaas Snijder
Berjan Buurman
Scouting Veendam

Wouter Slaman
Wouter Tiddens
Scouting Mensinghe

20, 21 en 22 december 2019
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Posthouders

Dennis Mooi-

St. George

Danne van Diepen

St. Vitusgroep

Thijs Westerbeek

Lennart Hagels

De Woudlopers

Andre Poortinga

Robin Bergsma

Sjoerd Fidder

Reijer van Slochteren
Chauken

Auke Swart

Drostengroep Scouting Coevorden

Regio Fryslan

Tijmen van Veen
Scouting St. Pancratius

Renz Mulder

Marcel Kleine

Mark Stol

Jauke Rienders

Brian Schlepers

Scouting Nienoord

Lucio Hollander

Wouter van Gasteren
Thijs van Gasteren
Beyloo Terhorst
Subkampleiding

Koen Stuij
DE05 Tim Florissen

Scouting Mensinghe

Tommie de Man
Sil Veentjer

Sven Caspers

Alle Zuidema

Erik van Dijk

Wouter Fournier

Yuri Stellema

Jeroen Buter

Bob van Oorschot

Camiel Ermens

Fivelgroep

Pandora van der Woude

De Zwervers

Jorim van der Boon
Scouting Mensinghe

DE-hike
Hikeleiding
Kitty van der Steege

Ramon Mengerink
DE07 Karst Berend Heringa
Douwe Boer

Mark Toxopeus

Menkemagroep

Alexander Ronde
Fivelgroep

DE08 Linda Kruijer
Julia Oorthuis

Wessel Mulder

Jolieke Veenstra

Marcel Speelman

Scouting Mensinghe

Dennis Veninga

Fraeylema
Arnoud van Duren

Thomas Tammeling

Scouting Mensinghe
DE09 Jasper Felen

Jan Donker

Marco Buntjer

Matthijs Renzema

Sjoerd Poppema

Fivelgroep

De Esdoorn

Rob Kat
Marcel van der Veen

DE01 Aron de Boer

DE10 Stijn Koster

Scouting Hoogeveen

Luc Oegema

Hielke van der Wal

Dirk Dillingh

Daan van Wieringen

Erik van der Veen

Duco van Martena

Maloe Dijkstra

Anniek de Jonge

BA-OW groep

Thriantastam

DE02 Wiebe Derksen
Jan Bakker

Franz Muter

Femke Strijk

Jaap Schuurmans

Scouting Emmen

St. George

Scouting Emmen

DE03 Thomas Chrisstoffer
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DE11 Natasja Carp

Wouter Timmermans

Subkampleiding

Maarten Wiegers

Hein Tukker

Johannes Post Groep

Vinchem
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Barpersoneel
Rogier van Cann
Daniël Koper
Silke Siebenga
Scouting Nienoord
Peter Luining
Guy de Fontgalland

Chefkoks
Jurrien de Jager
Thriantastam
Robbin de Zeeuw
Scouting Mensinghe
Hilko Vennema
Chauken
Wolter Meems

Werkploeg C-team

Tecumseh
Annelies Vermue

Maaike van den Bemt

Lenie Winters

Ger Folkersma

Joost Behrendt

Eloise Suiveer

Luurt Glas

Scouting de Jutters

Leon van Vliet

Bram van Houten

Karst Veenstra

Fivelgroep

Fraeylema

Alma Oudman

Johan Hettinga

Joann Versteeg

Fraeylema

Luuk Stelder

Kachel Team

Ellen Moedt
Marik te Winkel
Jan-Peter van der Steege
Jesse Slim

Krant

Rutger Oosterveld

Lorenzo Castro Gamiz

Dirk Hundt

Jesse de Vries

Siemen Boelkens

Geuko Elderman

Gerd Roosken

Marc Jan Bonder

Christer Oosterveld

Diederik Havinga

Steven Bonder

Martijn de Boer

Gerbrand Wit

Gloria Rodenhuis

Fivelgroep

Auke Veninga

Sieger van der Meer

Wina Arendsen

Jan Jaap de Boer

Thibauld Zonderop

Jacob de Boer

Thomas Klimp

Maikel Boonstra

Demian Oudman

Max van der Wal

Rik de Haan

Chauken

EHBO

Carlos Castro Gamiz

Chris Ronde

Erik Pater

Nicola Fikkers

Tim Super

De Woudlopers

Erwin Bouwman

Jorn Groen

Ursula Pater-Bijlholt

Dennie Kleijweg

Jelle Bakker

Ilse Pater

Maurice Jonker

Hans Ronde

Geert Niemeijer

Karin Moedt

Fivelgroep

De Zwervers

Freaylema
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Vrijdag 20 December
U

De opening

Daar zijn we dan, in deze koude dagen voor kerst. We zijn niet bij elkaar gekomen om kerststukjes te maken. Nee, we zijn bij elkaar
gekomen om de bossen, paden en wegen rond Appelscha onveilig te maken. Met bijna meer dan 100 deelnemers beloofd het weer een
gezellige aangelegenheid te worden. Bij zo'n groots kamp hoort uiteraard ook een grootse opening. Helaas neemt kwaliteit tijd in beslag
en daarom is het helaas niet gelukt om met de opening om 19:00 te beginnen. Maar het wachten is niet voor niets geweest, want wat een
spetterende opening.
Allereerst is het de beurt aan, je verwacht het niet, de A-hike. Met als thema expeditie poolkamp zijn er natuurlijk veel beproevingen die
de deelnemers moeten doorstaan. Er zullen dan ook veel groepjes afvallen gedurende dit kamp. Want ieder groepje dat de beproeving niet
doorstaat, zal ook naar huis gestuurd worden. Want uiteindelijk kan er maar één de beste zijn. Let the games begin.
Helaas moeten we de B-hike overslaan. En volgens het alfabet is het dan de beurt aan de C-hike. De hikeleiding heeft maar één
boodschap voor ons: “de wereld is niet meer te redden, alleen proberen te overleven is nog een optie”. De dijken zijn doorgebroken, zeeën
zijn woestijnen geworden en woestijnen zeeën. Door gebruik te maken van de zaken die de natuur ons geeft, proberen wij dit weekend te
overleven. Zodat wij zondag weer onder de warme douche kunnen stappen, en tegen een gasgestookte verwarming aan kunnen gaan liggen.
In tegenstelling tot de logische alfabetische volgorde die we tot nu toe aanhielden is het de X-hike die zich nu geroepen voelt zich voor
te stellen. Na de presentatie kan alleen geconcludeerd worden dat het niet alleen de deelnemers van de X-hike zijn die nog getraind moeten
worden als spion. Door als hikeleiding in de spotlights te treden en zich kenbaar te maken als spion gaat ze wel voorbij aan het hele idee van
geheimhouding. Gelukkig hebben ze nog dit hele weekend om hun vaardigheden te verbeteren.
Tot slot is het de beurt aan DE-hike. Tijdens deze presentatie zaten wij te kijken naar drie grote dobbelstenen met armen en benen,
waardoor de dobbelstenen niet meer bruikbaar waren. Ook was er een man in pak aanwezig die de boel bij elkaar probeerde te houden,
schijnbaar heeft hij z'n roeping als spreekstalmeester in het circus gemist. Uiteindelijk komt het er op neer dat er te weinig bordspelletjes
worden gespeeld. Om te zorgen dat wij meer bordspelletjes gaan spelen, zal er in de toekomst maar één bordspel gespeeld worden. Welke dit
is, dat weten we hopelijk zondag.
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Het moment is aangebroken

De leden van troppel X06 hebben zich voorbereid op het

Arthur en Alex (X02) zijn al dagen aan het aftellen tot

poolkamp. Of voorbereidingen die ze getroffen hebben de juiste

het poolkamp! Zoveel zin heeft het tweetal er er in. Ze willen

zijn is natuurlijk maar de vraag. Waar wij bij spionnen denken aan

voornamelijk plezier maken dit kamp. Met een 2 persoonstent en 16

personen die in de schaduw te werk gaan, hebben de heren van X06

pannenkoeken moet dat goed komen.

hier een ander idee bij. Ze hebben een bivakmuts op om toch deels
onherkenbaar te zijn. Het feit dat ze hun das om houden doet hier
natuurlijk niks aan af. Tevens zijn ze tot de tanden toe bewapend
met messen, bijlen en de juiste muziek (Kerst-, spionnen- en hippe

!?

Wist je dat?!

- De ouders van Oscar (C07) en Arthur (X02) blij zijn dat ze

muziek).

een weekend weg zijn.
- Oscar (C07) nog een kampscharrel zoekt.
- Het veilig is als je een hesje draagt.
- Het morgen droog is volgens het weerbericht van Johan.
- Roos en Boellie het wel heel gezellig hebben?
- Zij B-hike leiding zouden zijn?
- De B-hike niet door is gegaan maar onze razende reporter JJ
toch op zoek is gegaan naar B-hike deelnemers?
- Hij ze niet gevonden heeft..?
- JJ nu diep teleurgesteld een illegaaltje heeft moeten doen met
Roos en Boellie?
- Roos en Boellie beide de themakleding vergeten zijn?
- Ze nu maar “gewone” kleding aanhebben?
- Er gluten vrij gekookt kan worden?
- JJ moeite heeft met de 10 geboden van de Poolbode Media
Group (PMG)?
- De PMG moeite heeft met JJ omdat hij de 10 geboden niet
volgt?
- Boris alles is en Mike (St. Vitus) een “side chick”is?
- Lenie het hard heeft gedaan?

Sfeer proeven rondom de opening

- Ze hierdoor heel zacht praat?

Aan de poolbode de zware taak om een sfeerimpressie te geven
van de grote zaal terwijl iedereen binnen druppelt. Even rustig
beginnen en door naar de opening. Wat wij zagen waren allerlei
mensen: jong, oud, vrouw, man, jongens en meisjes. Ieder in zijn
of haar eigen outfit en iedereen met das. Zo was er iemand die een
onesie aan had in legerstijl. Deze leek erg wijd en daardoor vroegen
wij ons af of deze ook als slaapzak gebruikt kon worden. Dit past
natuurlijk perfect bij het thema van de C-hike: duurzaamheid.
Verder zagen wij een jongedame met een gecamoufleerd tenue aan.
Ironisch genoeg wel met een felroze das erboven. Hierdoor zal ze
wel veilig over straat kunnen :-). Hoewel de opening zoals gepland
wel wat was verlaat, was het C-team tevreden en de sfeer was goed.
Ook bij de hikeleiding was de stress en spanning te voelen. Hierdoor
werden ze alleen maar enthousiaster en energieker, volgens henzelf.

C

"Wij zijn er klaar voor!"

Volgens de posthouders was er totale chaos. Zij hadden tot vlak voor

Vanavond zijn Wouter, Oscar en Marco (C07) aangekomen

de opening geen kaart en daardoor geen idee waar ze hun posten

op poolkamp. Ze hebben veel zin in het lopen van de hike. Het

moesten opzetten. Dit is, tot hun grote opluchting, wel allemaal goed

doel van het drietal is om lekker mee te doen, winnen is leuk mee

gekomen, omdat de posten al opgezet waren en zij er alleen maar

genomen. Met een tent van 2 kilo (3-persoons) en 40 knakworsten

heen hoefden te rijden.

kunnen ze er tegen aan. Toen we weg liepen schreeuwden ze: “wij
zijn er helemaal klaar voor!”

20, 21 en 22 december 2019
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Combikoppel

De gehele X-hike staat dit jaar in het thema van geheim

Joran en Lars lopen dit jaar de X-hike als koppel X06. Zij

agenten. Met het thema “Missie-X” moeten de hikers allerlei

zouden eigenlijk met z’n drieën lopen, maar hun vriend heeft op het

geheime opdrachten uitvoeren, zoals het seinen in morsecode bij de

laatste moment afgezegd. Omdat het koppelgenootje van Thom

eerste post op vrijdagavond. Wanneer de razende reports bij deze

(X09) ook heeft afgezegd, gaan deze twee groepjes nu samen de hike

post aankomen staan Floor en Iris van koppel X08 net met hun

lopen. Dat is pas gezellig! Tijdens de eerste uren van de hike hebben

zaklamp te knippen. M.. I.. S.. het blijkt toch nog moeilijker dan

de drie heren ook al een hele tactiek uitgewerkt om de hike zo geheim

gedacht om het juiste woord te ontcijferen. Gelukkig kan er af en toe

mogelijk te lopen. Ze hebben een krant met gaten gemaakt om zich

nog even gevraagd worden om een letter te herhalen. Wij vragen ons

achter te verstoppen en blijven altijd uit het licht van lantaarnpalen

echter wel af hoe dit normaal gebeurt wanneer je elkaar niet kunt

om zo min mogelijk op te vallen. Als logboek hebben ze een geheime

horen…

app ontwikkeld met heel veel encryptie. Ook schrijven ze het logboek

C

Dwaaltocht

De heren van troppel C07 komen wij tegen op het moment
dat ze aan de trappersbaan willen beginnen. Het viel ons op dat ze

in geheimtaal zodat deze niet gehackt kan worden. Nu maar hopen
dat de hikeleiding het nog wel begrijpt.

DE

ISOwat?

vanaf de verkeerde kant kwamen aangelopen en daarom knopen we

Op post 3 van de DE-hike moeten isogrammen gemaakt

een praatje met ze aan. Onderdeel van de route van de C-hike is

worden. Ondanks dat wij als reporters veel verstand hebben van

het oplossen van een puzzel, waarbij een veld te zien is met daarin

woorden, hebben wij geen idee wat dat is. Daarom vragen we het

een aantal kruisjes. Oscar, Wouter en Marko biechtten eigenlijk

aan de posthouders. Een isogram is een woord waarvan elke letter

meteen al op dat ze geen idee hebben hoe de puzzel opgelost moet

maar één keer voorkomt. Het woord isogram is dus zelf ook een

worden. Ze hebben besloten om desondanks toch maar gewoon te

isogram. Op het moment dat wij langskomen zijn er al een aantal

gaan lopen en zijn daar bij toeval de hikeleiding tegen gekomen.

koppels van de DE-hike langs geweest. Het beste koppel heeft het

Toen de hikeleiding vertelde dat ze verkeerd liepen hebben ze via

gepresteerd om een isogram met 16 letters te bedenken. Dit woord

een binnendoorweg toch de post gevonden. Dat is nog eens een

was zo ingewikkeld dat zelfs de posthouders geen idee meer hebben

geluk bij een ongeluk!

wat het was. Het koppel dat op dit moment aan het puzzelen is

De PMG ervaring

heeft er duidelijk meer moeite mee. Koppel DE02 heeft het woord
“glucose” op tafel gelegd. De heren hebben zelf geen idee wat het
woord eigenlijk betekend, maar de jury keurt het goed. Dat zijn toch

Voor deze doorgewinterde Razende reporter zijn de aantal edities

7 punten in de pocket! Omdat wij het enthousiasme van de heren

die hij mee is geweest met de PMG (Poolbode Media Groep) nog net

aanstekelijk vinden beloven we ze in de krant te vermelden dat die

op twee handen te tellen. Maar nog steeds voelt het speciaal om weer

punten wat ons betreft verdubbeld mogen worden. Bij dezen dus!

al onze apparatuur uit het stof te trekken en op te bouwen. Het is toch
elk jaar weer spannend of alle apparatuur de zomer heeft overleeft.
Voor het produceren van de Poolbode hebben wij de beschikking
over onder andere 3 Pc’s en 8 laptops. Deze worden gebruikt om de
verzamelde stukjes uit te typen en de eind redacteuren gebruiken de
laptops voor het indelen van de pagina’s. Vooral de Pc’s zijn oude
apparaten, maar worden traditioneel nog mee genomen. Al moet ik
toegeven dat er soms op de oude Pc’s ook een klein spelletje wordt
gespeeld door één van de reporters (tip van de redactie: Charlie het
eendje). Voor het printen van de krant hebben wij een kleine printer,
hiermee worden de zogenaamde ‘masters’ geprint. Deze masters
kunnen, na onder andere de spellingcontrole, door de grote printer
worden gekopieerd. Dit is een ouderwetse machine maar kan wel tot
30 pagina’s per minuut zwart wit printen. Deze snelheid word door
vele moderne apparaten niet gehaald en is zeer fijn zodat wij zondag
laat in de middag nog snel de laatste pagina’s kunnen printen. Mocht
jou Poolbode compleet lijken, dan heeft onze oude apparatuur ook
dit jaar weer voortreffelijk werk geleverd.
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!?

			

Appelscha

Het Poolkamp sprookje

Een X aantal jaren geleden waren er een paar scouts die mee deden aan Poolkamp. Hun namen waren Gloria Ronde, Jorn Bonder en
Sieger Hopman en ze woonden in het noorden. Het waren doodnormale scouts die voor het eerst mee liepen met het Poolkamp in Appelscha.
Samen waren zij het troppel D38.
Maar dit was voor hun geen doodnormaal Poolkamp. Gloria, Jorn en Sieger waren namelijk nog nooit eerste geworden op een hike.
Niemand van hun scoutinggroep was ooit eerste geworden. Dit Poolkamp wilden zij daar verandering in brengen. Ze waren tot in de puntjes
voorbereid, alle spullen waren een maand van tevoren al ingepakt. In theorie kon er helemaal niets misgaan. De praktijk lag helaas anders.
De hike begon op vrijdag 18 december. Er lag 6 cm sneeuw en het waaide hard. Het was de vraag of Poolkamp wel door zou gaan met deze
omstandigheden. Want dit had niemand verwacht. Maar het Poolkamp ging gelukkig toch door. De opening voor alle hikes was om 21:00
uur. Het was een groot feest waar je oude bekenden tegen kon komen. En natuurlijk stonden er mensen van de poolbode om alles vast te
leggen.
Na de opening ging troppel D38 in oostelijke richting om bij de eerste afslag het bos in te gaan. Het was zeer donker en er waren allemaal
geluiden. Maar ze waren voorbereid en met zaklampen trotseerden zij het duister. De avond verliep zonder problemen, ze stonden op de
eerste plaats en het kon bijna niet meer mis gaan. Ze liepen goed qua tijd en waren altijd eerste met de spellen. Met een goed gevoel zette ze
hun tent op en gingen hun eten klaar maken, zodat ze snel naar bed konden en ze uitgerust de volgende strijd aan konden pakken. Ze hadden
al lang door dat ze de beste waren en dat niemand ze kon verslaan. Totdat ze de koppels D24 (Chris Rodenhuis en Carmen van der Wal) en
troppel D21, (Danne Bakker, Tim de Boer en Sarah Keuter) tegen kwamen.
Want op dag 2 kwamen ze op een gegeven moment bij een post waar je in apenhang over het water moest. Hier was Chris met tas en al in
het water gevallen. Toen het troppel D38 dat zag kwamen ze gelijk in actie. Ze trokken hun kleding uit, zwommen naar Chris toe om hem te
helpen en konden hem zo terug aan wal brengen. Helaas waren hierdoor wel alle spullen van Chris nat. Gelukkig mocht hij kleding lenen van
Dianne en Sieger. Na dit ongeval gingen de 3 groepen samen lopen om elkaar te helpen en ondersteunen waar nodig is.
Dit was erg gezellig, maar na een paar km door het bos kwamen de groepen een zwarte beer tegen. Iedereen probeerde te vluchten, maar
Jorn zag dat er geen mogelijkheid was om weg te komen. Dus hij gooide zichzelf voor de beer om zich op te offeren. De beer deed zijn bek
open en gromde. Jorn bedacht zich niet en stak zijn hand in de muil van het dier, kon iets vast pakken en trok zo de beer binnenstebuiten.
Hiermee waren ze weer veilig, maar door dit oponthoud stonden ze op de laatste plek. Gelukkig had Tim suikerbrood mee om een stel
herten te temmen waardoor ze dus rijdend naar de finish konden. Helaas waren ze net niet op tijd en vielen ze buiten de prijzen. Maar wat zij
mee naar huis namen was de grootste vriendschap die je maar kon wensen en dat is zoveel meer waard dan een trofee.

!?

Wist je dat?!

-

Post 1 van de C-hike het niet zo nauw neemt met de regels?

-

Zij slechts rugzakken tot 12 kilo mochten goekeuren, maar
eigenlijk zelfs een rugzak van 13,5 kilo door de vingers
hebben gezien?

-

Koppel C06 graag een voorkeursbehandeling wil bij de

-

Dit niet eerlijk is omdat het snelste koppel van de avond

-

Er een Pentoppel mee doet? (DE04)

-

Koppel C01 vrijdag een flistende start van Poolkamp had?

-

C01 als eerste vertrok en aankwam op het subkamp?

trappersbaan omdat ze meisjes zijn?
(C01) ook bestaat uit meisjes?

X

Hiketips

Elk jaar doen er een heleboel A-hikers mee met het poolkamp.
Vaak zijn deze hikers voor de eerste keer op kamp en lopen ze voor
de eerste keer een hike. Omdat dit natuurlijk al best heel spannend
is hoeven ze gelukkig nog niet in een tentje te slapen. Maar veel
A-hikers komen een jaar later weer terug bij de B-hike!! of X-hike.
Daarom leek het ervaren x-hikers wel een goed idee om een goede
tip aan deze x-hikers in spe mee te geven. Oefen alvast het opzetten
van je tent voor je op kamp gaat! Eline en Jolijn van koppel X08
hebben dit voor het kamp al gedaan thuis in de woonkamer. Ze
vertelden alleen dat hun ouders het niet zo’n goed idee vonden om
ook de haringen in de vloer te slaan.
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Een bijzondere rit naar het Poolkamp

43e poolkamp
Lekker kaasje!

X

Britt (PX05) heeft een hele bijzondere heenreis gehad. Toen

De posthouders van de X-hike zijn dit jaar zonder kaasmes

ze onderweg was kwam ze op de de rooij weg in Beilen een rotonde

maar met kaas richting Poolkamp gekomen. De blokken waren erg

tegen. Ze had voorrang maar helaas kreeg ze deze niet, hierdoor

verleidelijk maar helaas konden ze niet gesneden worden. Gelukkig

was Britt bijna niet bij het Poolkamp aangekomen. Gelukkig heeft

was daar een razende reporter met een roze kaasmes uit zijn

ze het ternauwernood overleefd en was ze op tijd aanwezig voor de

kerstpakket. De posthouders hebben eindelijk de kaas kunnen

opening.

snijden en het kaasmes is aan hen geschonken zodat ze nooit meer

X

Liever feesten dan hiken

De X-hike schijnt moeilijker te zijn dan je zou denken. Maar of

zonder zitten!

X

Geheime route

dit aan de route ligt of niet, dat laten wij dan maar in het midden.

Het thema van de X-hike gaat over geheim agenten. Het

Wel kunnen wij concluderen dat de deelnemers van de X-hike nogal

ontcijferen van geheimschrift is hier natuurlijk een belangrijk

snel afgeleid zijn. De route die zij aan het begin van de vrijdagavond

onderdeel van, maar de hikeleiding heeft het thema dit jaar wel heel

hebben mee gekregen was niet interessant genoeg om te zorgen dat

erg letterlijk genomen. De route van de X-hike was op vrijdagavond

de deelnemers de route zouden volgen. In plaats van de strippenkaart

namelijk zo geheim dat bijna alle groepjes compleet de verkeerde

te volgen besloten ze de glowlights die door het bos verspreid waren

kant op zijn gestuurd. Ze moesten vervolgens door de hikeleiding

te volgen. Immers felle kleuren zijn interessanter dan de route die

weer op het juiste pad gezet worden. Een van de koppels vertelde

je mee gekregen heb. Dit heeft er dan ook in geresulteerd dat het

ons zelfs dat het zo lastig was om de juiste route te vinden, doordat

overgrote deel van de groepjes zo ver van de echte route verspreid

de boswachter ze de verkeerde kant op stuurde.

waren dat ze door de hikeleiding met de auto zijn opgehaald en bij
de eerste post zijn afgezet. Wel hebben ze een blik kunnen werpen
op de feesttent in Appelscha. Wat betekent dat de route naar de
feesttent goed is uitgezet, want dat was ook de bedoeling van alle
lichtjes in het bos.
Groepje X04 (Elke en Marit) wist het zelfs zo bont te maken
dat ze bij de bosbergtoren opgehaald moesten worden. Dit betekent
dat ze de feesttent strak voorbij zijn gelopen de verkeerde kant op.

X

Hoe gaat het nu met…

Op de vrijdagavond kwamen we bij de X-hike bekende gezichten
tegen. Vorig jaar liepen Eline en Jolijn (koppel X05) mee met de

C

De vergeten helden

A-hike. Jolijn is toen ’s nachts uit haar bed gevallen en had daardoor

Elk jaar gaan wij aan de eind van de avond richting de subkampen

een wond aan haar hoofd overgehouden. Ze vertelt ons nu dat alles

om jullie te kunnen interviewen hoe de avond of dag is verlopen. Dit

gelukkig weer goed is gekomen en dat er na de kerstvakantie op

jaar waren wij aan de vroege kant en waren er nog weinig koppels

school al niets meer van te zien was. Haar oma dacht alleen dat het

aangekomen op het subkamp. Hierdoor hadden wij de kans om een

een grapje was omdat ze eerder wel eens had gedaan alsof ze een

de subkampleiding van de C-hike te kunnen interviewen. De taak

wond aan haar hoofd had. Toch is Jolijn wel blij dat ze dit jaar lekker

van subkampleider krijg je niet zomaar, wij hoorden dat je gevraagd

in een tent mag slapen. Een matje is toch wat dichter bij de grond.

wordt om subkampleiding te worden. Deze scouts zijn vrijdag
voor de opening al in de weer om het materiaal op te halen en op
te bouwen, zodat de koppels in een fijne en warme tent aankomen.

Boris op Poolkamp

Het is veel werk om het subkamp op te bouwen, daardoor hebben
zij geen tijd om de opening bij te wonen. Ook de dagen erna hebben
de subkampleiders een drukke taak, want de volgende dag is het

Boris de Beer is één van de vaste items van scouting Vinchum

subkamp op een andere locatie. Dit betekent dat het kamp weer

uit Winsum (red. die mensen die recent een man van 70 uit het water

moet worden opgebroken en opgebouwd op de volgende plek. Al met

hebben gered, waarvoor hulde). Boris heeft het ontzettend naar zijn

al zijn deze Toppers op de achtergrond hard bezig een goed subkamp

zin bij het meisje van de 103 (een Fendt trekker welke je jaarlijks op

neer te zetten. En stiekem vinden ze het volgens mij hartstikke fijn

het NPK tegen komt (PX06)). Boris is te volgen op Facebook! Volg

op de achtergrond hun eigen kampje te draaien en van de rust en

allemaal ”Boris de Beer”!

gezelligheid te genieten.
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- poolbode nummer 42 Horoscoop

Appelscha

		

Weegschaal (24 sept. - 23 okt.)

geen eerste prijs, dan draai je het toch weer naar een overwinning.

		

Wegende weegschaal, vaak heb je veel twijfels

De ongunstige sterren voor de mannelijke Stieren werden gunstig

bij het maken van keuzes. Maar dit weekend is

gestemd door bluf.

		

de stand van Jupiter zo dat je hier geen last van had. Bij het maken
van de verschillende keuzes bracht Jupiter jou tot de juiste route.

		

Stier (21 april t/m 21 mei)

Speciaal voor jou dit weekend een vallende ster met het aardteken

		

Stoere Stier, je aanwezigheid is niet ongemerkt

vuur waardoor jouw overwinningsgeest vrijkwam.

		

gebleken. De Rammen hebben moeite moeten

doen om je te overtreffen. Uiteraard is dat niet gelukt ook al draaien

		

Schorpioen (24 okt. - 22 nov.)

		

Stekende schorpioen, jij hebt je dit weekend		

manen is het jou gelukt je uitzonderlijke kwaliteiten zoals eetlust,

niet gek laten maken door alle posthouders.

drama en uitbundigheid om te zetten naar een onvergetelijk

		

Hierdoor heb je jouw groepje weten mee te slepen door de
verschillende posten die jullie hebben overwonnen. Hierbij heb je

ze het anders. Door het samenspel tussen de aarde en haar twee

weekend.

jouw groepje veel kracht gegeven vanuit Pluto waarbij de stand van

		

Tweelingen (22 mei t/m 21 juni)

de zon goed is.

		

Twistende Tweeling, samenwerking was jullie

		

moto dit weekend. Elk punt werd ter discussie

		

gesteld. De resultaten waren hierdoor zeer

		

Boogschutter (23 nov. - 21 dec.)

		

Bazige boogschutter, jij die altijd voorop

verrassend, verkeerde afslagen, foute keuzes, verkeerd eten en

		

loopt en je door niemand liet tegenhouden

gewenste intimiteiten hebben geleid tot een verbluffend resultaat die

kreeg dit weekend te maken met groepsweerstand en afdwalende

zijn weerga niet kent. Ga zo door, maar wacht tot het volle maan is of

groepsgenoten. Dit zorgde voor een gespannen sfeer tijdens het

tot een volgend Poolkamp.

volbrengen van de hike, maar dankzij de aard tekens vuur en water
heb je het spoor gevonden.

		

Steenbok (22 dec. - 20 jan.)

		

Stagnerende steenbok, soms lijk je de weg kwijt

		

		

Kreeft (22 juni t/m 21 juli)

		

Kibbelende Kreeft, geen moment was er een reden

		

tot compromis. En ook was dat een reden voor

		

het succes van je groep. Het zwarte gat wat je

te zijn, maar dit weekend ligt de maan in lijn met

opgeroepen hebt heeft geleid tot het opslokken van alle negativiteit.

de aarde waardoor jij altijd het juiste pad wist te vinden. Naast

Geen enkele rijzende ster kan dit weerstaan, blijf geloven in jezelf

dat bracht deze lijn tussen de aarde en de maan jou ook nog een

maar val niet in het gappende gat.

evenwicht tussen competitie en vriendschap.

		

Leeuw (22 juli t/m 22 augustus)

		

Lamme Leeuw, brullen zonder geluid

		

Waterman (21 jan. - 18 feb.)

		

Water dragende waterman, wat had jij een zwaar

		

maakt je zeer bijzonder. De stand van de sterren

weekend dit komt mede door de schaduwkant van

		

heeft gezorgd dat één van je sterren uit je beeld

		

Venus. Maar wat wil je dan alleen met het aardteken water zoek de

is verdwenen. Je hebt daardoor andere vergeten kwaliteiten

balans tussen water en lucht en je zal vliegen.

aangeroepen zoals intelligentie, kookkunsten en vooral zwijgen.

		

Vissen (19 feb. - 20 mrt.)

		

Vlotte vissen, jij ging als een speer er vandoor.

		

Door de stand van de verschillende sterren

Hierdoor heeft jou groep erg veel profijt gehad, ook al zien zij het
anders. Ga vooral zo door!

		

Maagd (23 augustus t/m 23 september)

dacht je meteen de goede route te vinden. Maar door de stand van

		

Makkelijke Maagd, het was voor jou een 		

Saturnus bleek dat jij het niet altijd juist had. Tijdens de verschillend

		

posten kwam de stand van de sterren jou goed van pas omdat zij jou

		

makkelijk weekend. Je nam de goede weg
zonder in het zwarte gat van de Kreeft te vallen.

de verlichde aardlijnen brachten waardoor jij een helder blik kreeg

De toekomst ziet er voor jou gunstig uit, geen enkel moment alleen.

op de verschillende opdrachten.

Tijdens de hike werd je op handen gedragen, wat het voor jou erg

Ram (21 maart t/m 20 april)
		
		

makkelijk maakte. De stand van de planeten maakte het voor de
Rammen erg gemakkelijk om contact te leggen, hierdoor was elke

Rossende Ram, voor de vrouwelijke Stieren

ingeslagen weg goed, wat geleid heeft tot een groot succes op elk

staan de sterren gunstig. Maar ja, wat heb je eraan

gebied.

als ze door de mannelijke Stieren niet werden gezien. Samenwerking
is jou moto, maar dat ging door berg en dal. Geen enkele hindernis
stond je in de weg. Je bent een geboren winnaar, en ook al is het
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43e poolkamp

Zaterdag 21 December
De som op de proef

A

De zaterdagochtend was voor de A-hikers een zware expeditie. Bij de eerste post van
de dag kwamen wij twee koppels tegen die aan het wachten waren. De post bestond uit het
sprokkelen van hout en papier. Hiervan moest uiteindelijk een vuurtje gemaakt worden.
Dit klinkt natuurlijk niet erg moeilijk, echter hadden ze slechts de beschikking over 5
lucifers en door het weer was het gesprokkelde hout vochtig en koud. Twee koppels kregen
het voor elkaar om het gevonden hout te ontbranden (red: Hulde!). Na deze post werden
de hikers op pad gestuurd met twee rekensommen, de uitkomst van deze rekensommen
kwam overeen met de genummerde wandelpaden door het Drents-FrieseWold. Diverse
A-hikers waren onderweg tussen post één en post twee, toen bleek dat de som die door de
hikeleiding bedacht was niet klopte. Door deze fout zijn er een aantal koppels kilometers
verkeerd gelopen. Gelukkig zijn de dames van de hikeleiding snel in actie gekomen en
werden de verdwaalde koppels de goede richting op gestuurd. Ook is er een koppel direct
naar post drie gelopen en hebben ze post twee overgeslagen. Wij hopen dat de rest van
de tocht voor de A-hikers voorspoediger verloopt. (Tip van de Red: Misschien is het niet
handig om een reken opdracht te maken voor kinderen met dyscalculie)

!?

Wist je dat?!

-

Koppel X08 vannacht een rendier is tegen gekomen in het

-

Er toen snel koffie is gehaald?

bos?

-

De keuken ook glutenvrij kookt (als ze überhaupt in de

-

Deze van dichtbij toch niet echt bleek te zijn?

-

Jeroen en Bram (X01) vannacht gehaktballen in de tent

-

Nienke van C01 de hele klas er bij naait?

hebben gebakken?

-

Je boter kan smeren met een lepel?

-

Ze deze met niemand wilden delen?

-

Paprika altijd lekker is om mee te nemen?

-

Je van een vork heel makkelijk een lepel kan maken door

-

De trekvogels nog niet naar het zuiden zijn?

tape om de vork te wikkelen?

-

Ze zelfs hier op poolkamp zijn?

Het daarom sterk wordt aangeraden om altijd een vork

-

Jarno en Nine wel wat in elkaar zien?

mee te nemen?

-

Dit ook voor Thirza en Berjan geldt?

-

Chocolade je heel vrolijk maakt?

-

Het brood niet gesmeerd werd voor de heren van C06?

-

Elke en Marit van koppel X04 een tropische tent mee

-

Terwijl ze dit wel hadden verwacht?

hebben genomen?

-

Er veel pannekoeken gegeten worden dit kamp?

-

Dit ’s nachts best wel een beetje koud is?

-

Oscar van C07 nog steeds zoekende is?

-

X-hikers geen snoep mee mochten op kamp?

-

Tent opbouwen niet altijd goed gaat?

-

De DE-hike een stinkhike is?

-

Monopoly nog steeds een geliefd bordspel is?

-

Iedereen bij de DE-hike zijn deo is vergeten?

-

Galgje en levensmoe de favoriete spellen zijn van DE11?

-

Posthouders PA04 Jeroen en Rianne het erg gezellig

-

A06 een creatief logboek heeft in het Expeditie Robinson

-

keuken zijn)?

hebben met zijn tweeën?

12

thema?

-

Jeroen nog steeds verliefd is op Amber?

-

Rianne haar mannetje Bert ook erg mist?

-

Wij bij hen geen koffie aangeboden kregen?

-

Dit bij geen enkele post van de A-hike het geval was?

-

JJ daarom een excuus had bedacht om naar de 		

-

Er nachts een hoop gekeet wordt in de kampeerboerderij?

kampeerboerderij te moeten?

-

Niels van de Trappers is overgelopen naar de Fivel?

-

A03 door een meswond als laatste is gestart, omdat zij
terug moesten voor een pleister?

-

Je uit moet kijken als je met een mes een punt slijpt 		
aan een tak?
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- poolbode nummer 42 Golfen?

Appelscha

Tent opzetten II

X

Wij als razende reporters maken van alles mee, zo hadden we

Gisteren spraken we met Eline en Jolijn van koppel X05 over

vanochtend het geluk om A01 (Avelon en Daan) en A02 (Gwen

het in de woonkamer opzetten van hun tent. Hoewel het natuurlijk

en Maud) tegen te komen naast de golfbaan. Helaas waren ze

een gek idee is om je tent in de woonkamer op te zetten, blijkt het

2 kilometer uit de richting van de volgende post. Ze hadden de

toch wel echt geholpen te hebben. De dames kwamen namelijk

som om er te komen keurig opgelost, maar helaas bleek achteraf

gisteren pas om half twaalf ’s nachts aan op het kampterrein, maar

dat de hikeleiding de som niet goed had gemaakt. Waardoor ze de

hadden wel heel snel hun tent staan. Vanochtend hebben ze ook

verkeerde kant op zijn gelopen. We hebben ze de juiste weg gewezen

extra punten gekregen omdat ze hun tent weer als eerste hadden

en gaan vanavond natuurlijk controleren of ze weer heel terug zijn

opgeruimd. Deze dames bewijzen dus dat oefenen echt helpt.

gekomen.

De optimale auto indeling
Ook dit jaar staat het kachelteam van de Fivel weer paraat om
te zorgen voor de verwarmde tenten op de verschillende subkampen.
Deze vijf mannen gaan al wat jaren mee als kachelteam voor het
poolkamp. Hierdoor is het ze gelukt om de ideale auto indeling te
maken. Door deze optimale indeling zit iedereen even comfortabel in
de blauwe Beast, daarnaast hebben ze hierdoor ook nog voldoende
ruimte voor de verschillende snacks zoals gehaktballen en tosti’s.
Zo zit de eigenaar van de blauwe Beast (Christer) achter het stuur.
De langste van het stel (Martijn) zit voorin. Want ja, daar heb je
immers wat meer beenruimte. De kleinste (Rutger), die heeft zijn
plekje gevonden in het midden op de achterbank tussen twee brede
heren. Links van Rutger zit Geuko en aan de rechterkant heeft Dirk
zijn plekje gevonden.

DE

Enthousiasme

In de buurt van post 3 komen we koppel DE11 (Natasja en
Femke) tegen. Deze twee enthousiaste meiden hebben hun hikeroute dit jaar gecombineerd met google maps. De puzzels op de
route zijn namelijk zo ingewikkeld dat ze niet te begrijpen zijn. Om
de lastige puzzels op te lossen proberen ze alles wat met een telefoon
te bedenken valt. Ze lieten bijvoorbeeld even aan ons zien hoe ze een
kaart via hun camera in spiegelbeeld kunnen zetten. Of het handig
is valt te betwijfelen, maar het is in ieder geval het proberen waard.

X

Gevonden voorwerpen

C

Gedraaide kaart

Op zaterdagochtend liep het reporterteam door de Friese bossen

Iedereen raakt wel eens iets kwijt. Dit kan natuurlijk gebeuren,

om een luchtje te scheppen. We besloten de route van de C-hike

maar het is bij scouting wel een eeuwenlange traditie om een liedje te

omgekeerd te lopen, in de hoop hikers tegen te komen. Dit was een

zingen voordat je je verloren voorwerp weer terug krijgt. Nu kwamen

geluk voor koppels C11 en C06, want toevallig zagen wij dat ze de

wij van de poolbode vanochtend tot de schokkende ontdekking dat

afslag mistten. Na navraag bleek het niet de eerste keer te zijn dat

Jeroen van koppel X01 zijn aansteker verloren is, maar geen liedje

Nine en Tirza van koppel C11 fout liepen. Gisteravond zijn zij

gezongen heeft toen hij hem terug kreeg. Floor van koppel X08

namelijk om één uur ’s nachts opgehaald door de hikeleiding omdat

heeft de aansteker van Jeroen teruggevonden. Wij hopen dus dat

ze de weg kwijt waren. Het bleek dat de dames hun routekaart schuin

Jeroen zo dapper is om Floor aan het eind van het kamp nog even op

hadden gehouden, waardoor de kruispunten niet meer klopten.

te zoeken om voor haar een liedje te zingen!

Gelukkig hebben ze hier wel van geleerd en denken ze de rest van het
kamp niet meer fout zal gaan met de route.

20, 21 en 22 december 2019
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- poolbode nummer 42 Posten bij de posthouders

DE

43e poolkamp
Nacht overleefd

De reporters zijn even wezen buurten bij post 1 van de A-hike.

Wij van groepje DE10, hebben vannacht goed geslapen, gisteren

Nadat we zelf ook even de post hebben geprobeerd (brandje maken)

ging het lopen goed, maar er was een valse post opgesteld vlakbij

kwam A4-papier aanwandelen. Ze hebben een zware eerste nacht

de juiste post. Wij liepen naar de valse post en kregen daardoor

gehad, er werd geschreeuwd en tijdens het nachtspel zijn Ramon

strafpunten. Verder was het een leuke wandeling met als hoogtepunt

en Born (A04) gevallen; gelukkig zijn ze nog heel. Rowan heeft

een vlog maken en we hebben een schaap gevangen!!!! Best wel cool!

zijn grote liefde thuis gelaten en fluisterde ons in dat hij haar niet
heel erg miste omdat het hier zo leuk is.

A

Snelweg

C

Misplaatste post

De post van de C-hike stond niet op de plek waar hij zou
moeten staan. Dit leverde een hoop verwarring op bij de hikers.

A07 (ook een snelweg) heeft afgelopen nacht ook niet heel goed

Voor C01 was dit echter geen probleem en ze kwamen als eerste op

geslapen. De heren zijn van plan om vanavond verliefd te worden.

bestemming aan. C07 was wat minder gelukkig die waren er pas om

(We houden jullie op de hoogte!) Er wordt vandaag samen gelopen

01:30 uur 's nachts. De nieuwe tactiek is om samen te reizen, dat

met koppel A08. Dit koppel was gisteravond erg afgeleid door een

is wel zo gezellig. En dan wordt er misschien ook minder verkeerd

huis met lampjes. De lampjes zaten erg hoog waardoor het haast

gelopen.

leek op een vuurtoren. Hierdoor ging het niet goed met het spel.
Verder waren ze erg veel foto's aan het maken, we hebben genoten
van de prachtige plaatjes.

X

Belofte?

Dilana en Noor (X07) van Scouting Emmen vinden het
maar koud. Ze gaan voor de eerste plaats dit jaar. Ze hadden zelfs
een weddenschap dat Lars voor ze zou koken als ze eerste zouden
worden. Hij heeft zich echter terug getrokken, want hij is bang dat
ze het echt winnen. Het is de bedoeling dat ze straks noedels gaan
eten, maar helaas zijn ze de gaspit vergeten. We hopen die van Lars
te gebruiken…
(Ps: er zitten enge beesten in het bos)

C

Eten?

Wij, C08 en C04, lopen samen omdat we van dezelfde groep
zijn en dat is heel gezellig. Wij gaan vanavond pannekoeken en chili
con carne eten. Onze quote is liever dood en koud dan een landscout.

A

A03 en de verdwaalde snee

Koppel A03 is ontzettend lang zoek geweest zaterdag ochtend.
Ze waren een klein beetje verdwaald en kwamen daardoor als laatste
bij de eerste post aan. Gijs had in zijn vinger gesneden en er moesten
onderweg de nodige “poep-en-aai-stops” gehouden worden. De
meeste honden in Appelscha zijn weer heerlijk gekriebeld en de
buikjes zijn weer leeg volgens de jongens.
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Hopman’s kampeertips
-

Slapen kan je beter in een bed doen dan op luchtbed.

-

Neem een pomp mee.

-

Op kamp neem je mee: ducttape, sisal en tie-wraps.

-

Als je koude handen hebt, kan je die het best opwarmen

-

Een man kan nooit genoeg sokken mee hebben.

-

Loop geen hike met een natte broek, dan raak je 		

onder je oksels.
-

onderkoeld (eigen ervaring).
-

slaapzak, zodat ze beetje kunnen opwarmen.

Je kan beter vitamine pillen mee nemen: die blijven langer

-

Voor vrouwen: neem extra haarelastiekjes mee.

houdbaar dan fruit.

-

Neem zowel een aansteker als lucifers mee.

Als je niet goed bent met kaart lezen of routetechnieken.

-

Zorg dat je voor een hike thuis poept of hoop dat je een

noodbrief (Dit laat je natuurlijk wel iemand van een ander

-

Slaap met zo veel mogelijk mensen in 1 tent.

Loop dan mee met iemand die dat wel kan, of open de 		

-

-

schone WC tegen komt.

groepje doen).

-

Wil je een leuk meisje in je tent krijgen? jat haar kussen.

Zorg voor droge schoenen. Zijn ze nat en heb je geen extra

-

Beledig nooit de kookploeg.

paar bij je? Stop vuilniszakken in je schoen en loop daar

-

Pak je tas logisch in, zodat je snel bij sommige spullen kan.

dan mee.

-

Droog je schoenen niet boven het vuur dan smelten je 		

-

Neem eten in blik of gedroogd vlees mee, dat blijft langer

-

Gebruik een zaklamp om je pad te verlichten of om op iets

veters weg.

Neem tentstokken en haringen mee, of schaf een pop-up
tent aan.

-

Ga met zo min mogelijk kleding aan slapen, leg ze wel in je

vers.

Droog je sokken nooit bij vuur, want dan fikken ze weg en
heb je niks meer.

-

Neem een hamer mee voor de haringen of gebruik een
werkschoen.

-

Bak je kip goed door anders kan je ziek worden.

-

Plas nooit tegen de wind in.

-

Als er sneeuw ligt, organiseer met je hele hike een 		

-

Zorg op jonge leeftijd dat je op gewicht blijft: hoe ouder je
wordt hoe moeilijker het is om af te vallen.

-

Bij twijfel, altijd doen, anders krijg je spijt.

Probeer hertjes te lokken met brood en maak ze tam zodat

-

Gooi nooit je lege flesje weg: je kan ze hergebruiken.

je op ze kan rijden en je niet hoeft te lopen.

-

Bij gebrek aan onderbroeken: je kan 1 onderbroek op 4

-

Als iets niet wil sla er dan op met een hamer. Heb je geen

-

Als je een beer tegen komt, ren dan niet weg, maar steek je

-

te schijnen, maar niet als hamer of wc papier.

sneeuwballengevecht voor de sociale contacten.

Neem een bolderkar mee, dan hoef je niet met tassen te
sjouwen.

-

Zorg dat je een volle gasfles hebt, anders heb je koud eten.

-

Neem geld mee zodat je bij een snackbar wat eten kan 		

-

Je kan beter laagjes dragen dan één warme dikke jas.

manieren gebruiken.
hamer? Pak dan een werkschoen.

kopen.

X

arm in zijn bek en trek hem binnenstebuiten.

Irritaties

X

Sneeuw

X02 loopt samen met groepje X04. Deze jongens hadden zich

De mannen van X06 hadden ons niks te vertellen anders dat zij

goed voorbereid. Helaas zat het weer niet helemaal mee. Ze waren

zich aan iedereen en alles ergerden. Volgens hen bestond de wereld

zelfs uitgerust met een skistok, ondanks dat er geen sneeuw en ijs

om hen te irriteren, met name Dilana. Om verdere irritaties te

lag.Desondanks waren ze wel voor twaalf uur op het subkampterrein.

voorkomen zijn wij snel weer verder gegaan.

Hoewel ze geen echte dames hebben gespot, is Alex wel op zoek
naar een jonge blonde die “zucht” zegt?!?

20, 21 en 22 december 2019
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- poolbode nummer 42 -

43e poolkamp

Vergist

Toen wij ons hadden opgesteld in de bossen van Appelscha om
groepjes te ondervragen naar hun ervaringen kwamen wij DE10
(Stijn, Hielke, Daan en Malou) tegen. Zij waren in grote
stress omdat zij dachten een post te hebben gemist. Na een stevige
denksessie en hevige studie over de gelopen route zijn zij toch bij
de post naar binnen gegaan, welke zij gemist dachten te hebben.
Hierdoor loopt alles toch goed.

DE

Shortcuts

Groep DE02 (Wiebe, Jan en Wouter) heeft het goed voor
elkaar. Zij hebben verschillende navigatie-apparatuur naast elkaar
gelegd en de route van te voren uitgestippeld. Hierdoor kwamen zij
erachter dat zij 3 lussen zouden lopen en daarna richting de post
gaan. Toen ze dit wisten zijn ze gewoon direct naar de post gelopen.
Hun favoriete spel is dan ook monopoly: Ga direct door naar de post,
u komt niet langs start, scheelt vet veel lopen.

DE

Presteren in de kou

Met DE07 (Karst en Douwe) gaat het goed. Zij begonnen met
een post waarbij ze Hints moesten spelen. De volgende post gingen
ze balletje gooien. Zij zijn gaan meedoen met Poolkamp, omdat ze
ook wel hikes liepen op zomerkamp en nu graag wilden presteren in
de barre omstandigheden die Poolkamp te bieden heeft. Een echte
uitdaging voor deze heren. Ook zijn zij druk bezig met de spreuk van
de dag. Deze zullen wij aan het einde van de dag te horen krijgen.
Wij zijn erg benieuw en zullen deze ook zeker delen.

DE

Messencollectie

DE04 (Matthijs, Thijs, Tijmen, Sjoerd en Mark) heeft
een bijzondere teamcompositie. Ze komen allemaal uit andere
scoutinggroepen. Deze mensen hebben wel een hele uitgebreide
messencollectie. Welgeteld hadden zij 12 messen bij zich. Waarbij
zelfs een mes met de kaak afdruk van de welbekende Sieger van
der Meer. En een mes waarmee je een weg door de wildernis kan
hakken. Hun favoriete spel is natuurlijk messenwerpen.

15 dingen die je beter niet kunt zeggen tegen je kampscharrel:
1.

Wat was je naam ook alweer?

9.

Jemig ik wist niet dat de walking dead echt bestond.

2.

Zo ik wist niet dat er een olifant was ontsnapt uit de 		

10.

Mijn ex was toch echt knapper.

dierentuin.

11.

Jij bent wel lelijk genoeg voor mij.

3.

Die kale plek op je hoofd wordt wel steeds groter of niet?

12.

Jij ziet er wel uit alsof ik een kans kan maken.

4.

Heb jij je tanden wel gepoetst dit kamp?

13.

Je moest een bloes kopen geen tent.

5.

Moet ik nu alweer naar jou toe komen?

14.

Wacht even……. Ik dacht dat ik wat beters voorbij zag 		

6.

Hmmm zou je die pukkel niet eens uitknijpen?

7.

Ben jij een afwasser? Ik zie je namelijk steeds met zo’n
theedoek om je nek lopen.

8.

lopen.
15.

Als ik nu een minuut met je zoen, wil je dan mijn tas 		
dragen?

Het was me nog niet zo opgevallen maar de tijd heeft wel
invloed op jou of niet?

16
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Trappersbaan

Als reporters kwamen wij op zaterdagavond langs bij de tent

De X, C en DE-hike deelden op zaterdagavond een kampterrein.

van de X-hike. Van koppels X05, X08 en X10 kregen wij hier te

De laatste post voor alle hikes stond vlak voor het kampterrein en

horen dat we net het grote X-hike buffet gemist hadden. Deze dames

voor de DE-hike was dit een prachtige trappersbaan. Omdat Joran

hadden namelijk hun krachten gebundeld en samen een lopend

en Thom van troppel X06 deze de trappersbaan stiekem ook wel

buffet samengesteld. Dit buffet bestond uit: andijvie, komkommer,

heel interessant vonden, wilden zij hem ook heel graag proberen.

pasta, noodles, cup-a-soup, gehaktballen en zowel vega- als normale

Eigenlijk vonden de posthouders het nog een beetje onveilig omdat

knakworsten. Van alle gerechtjes was er genoeg om met elkaar te

de jongens te jong zijn, onder begeleiding mochten ze echter wel

delen en het schijnt dan ook een erg lekkere maaltijd geweest te zijn.

een stukje proberen. Joran en Thom vonden het erg leuk om de

Alleen de vegetarische knakworsten vielen een beetje tegen.

trappersbaan te doen en vertelden dit vol enthousiasme aan ons als

Kamptips

reporters. De subkampleiding luisterde wel mee en werd meteen al
bang dat ze hier problemen mee zouden krijgen. Om deze reden is
dit artikel een beetje gecensureerd en zijn de echte namen van de

Veel hikers komen na hun eerste keer nog heel vaak terug op het

jongens zwartgelakt.

Poolkamp. Het leek ons daarom een goed idee om eens bij de meer
ervaren hikers te vragen naar goede tips.
Eerst zijn we bij de X-hike langs gewandeld zodat de jongere
scouts weten wat ze voor deze hike toch zeker moeten meenemen.
Voor jullie gemak hebben we hier een mooie checklist van gemaakt.
•

EHBO kist

•

Spelletjes (zoals Uno)

•

Veel eten

•

Extra batterijen voor de zaklamp

•

Handschoenen

•

Een multifunctionele paprika (handig voor eten, maar ook
als beker of bewaarbakje voor sleutels)

Vervolgens zijn we ook bij de meest ervaren hikers langs geweest,

X

Worst scenario

namelijk de DE-hike. Bij de mannen van de DE-hike hebben we

Jasper en Matthijs van koppel DE09 hebben vandaag een

gevraagd naar de beste tips om een echte professioneel hiker te

erg geslaagde dag gehad. Hoogtepunt was volgens hun het bakken

worden. Deze tips waren als volgt:

van knakworsten in het bos. De boswachter kwam nog even bij ze op

•

Zo min mogelijk kleding meenemen (één setje is genoeg).

visite en heeft nog een worstje meegeprikt. Dit is natuurlijk een hele

•

Yell bedenken om de sfeer erin te houden.

gezellige kans om niet-scouts kennis te laten maken met scouting.

•

Bedenk een mooi verhaal voor extra punten bij de 		

Na het eten van knakworstjes zijn de mannen nog wel compleet

posthouders.

de weg kwijt geraakt, maar uiteindelijk hebben ze het kampterrein

De noodbrief kan je los stomen met een gasbrander zodat

toch nog enigszins op tijd weten te bereiken. Op de laatste post heeft

je hem later weer ongemerkt dicht kunt plakken.

Matthijs nog een hopeloze poging gedaan om de slechte hikedag qua

•

punten nog recht te trekken. Hij is daarom met stoel en al over de
galabaan gerend, in de hoop nog wat bonuspunten te krijgen van de
posthouders.

X

Crime koffer

Het mooiste logboek van dit poolkamp is ongetwijfeld het
logboek van koppel X01 van de X-hike. Hun logboek is namelijk
een grote zwarte koffer gevuld met spullen die echte spionnen
nodig hebben. Ze hebben aan alle kleine details gedacht, zoals
plattegronden, een vergrootglas en code wiel. Maar het meest
indrukwekkende voorwerp in de koffer is een kokertje met nep
wormen erin. Na navraag is het niet helemaal duidelijk waarom de
wormen onderdeel uitmaken van een spionnenkit, maar je weet als
spion natuurlijk nooit in welke situatie je terecht kunt komen.
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- poolbode nummer 42 Dr. Poolkamp Puzzel

43e poolkamp

!?

Heb jij je hike tas al ingepakt? Terwijl jij zomers ligt te bakken op het strand zijn de voorbereidingen voor een winters poolkamp in volle

gang. De eerste overleggen worden gedaan, de kampeerboerderij wordt gereserveerd en de hikes worden voorgelopen en uitgedacht.
Dit jaar zitten we in Appelscha, een mooie plek om je tent op te zetten. Buiten slapen past perfect bij een duurzame overleef hike. The
game is on! Wie zal er winnen dit 43e Poolkamp? Voor het ene koppel is winnen een missie-X, de ander doet mee omdat Poolkamp gewoon
geweldig is. Je loopt de expeditie Poolkamp, doet alle posten waarna je ’s avonds lekker je plekje zoekt om op je matje naar de najaarshemel
te staren en je voeten te laten rusten. Wij van de Poolbode Media Groep laten het lopen voor gezien en pakken één van onze snelle reporter
auto’s om het gebied af te zoeken naar koppels, troppels en alles wat daarna komt. Zo komt het dat je nu een prachtige poolbode vast hebt. Na
een geslaagd poolkamp wensen wij je een prettige kerst en veel moois voor een fantastisch 2020.
Tot volgend jaar!

PS de antwoorden staan in de tekst hierboven.

12.

1.

11.

h+
(Zie ook de hint voor 2)

3.

18
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.
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13.
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7.

10.
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Appelscha

- poolbode nummer 42 Binnenkomst

A

DE

43e poolkamp
Poolkamp volgens D05

Afgelopen avond gingen wij als razende reporter langs bij de

Wakker -> Appelscha -> wandelen -> tent bouwen -> kaarten

A-hike. Binnen kwamen wij tot de ontdekking dat er stoelendans

-> slapen -> wakker -> wandelen -> tent bouwen -> kaarten ->

gespeeld werd. Het viel ons op dat er weinig gedanst werd maar wel

slapen -> wakker -> wandelen -> tent bouwen -> kaarten -> slapen

enthousiast werd mee gedaan. Hoewel het soms wel moeilijk was

-> wakker -> thuis

om een pauze van een rustmoment te onderscheiden in de muziek.
Hierdoor ontstonden er vele valse zitmomenten.

A

Avond

De Groep A05 heeft veel snoep meegenomen. Dit vonden ze
erg lekker. En zoals ieder kind weet moet je de dingen doen die niet
zijn toegestaan. Zoals snoep eten na het WTP'en (wassen, plassen
en tanden poetsen) (red. De hoofdredacteur ergert zich aan deze
niet kloppende afkorting). Verder was het hikeleven bij de A-hikers
makkelijk. Zo wordt er voor ze gekookt en slapen ze binnen. Het eten
was volgens de groepen A05 en A06 super lekker. Een merkwaardig
verhaal wat ons ook ter ore kwam is dat een grietje Jan en alle man

!?

Wist je dat?!?

sloeg. Waar dit verhaal vandaan komt en wat er daadwerkelijk
gebeurd is, is voor nu nog onduidelijk. Hoewel de afstand voor
sommige toch iets te kort was, was voor A06 de route te lang. Ook

-

B-hike te gek is?

omdat ze wel 5 km van de route afgedwaald waren. Ze vonden post

-

Emma als enige subkampleiding is?

3, de trappersbaan, wel de leukste post van de dag.

-

Omdat Arthur de eerste avond ziek naar huis moest?

-

En een ander op het laatste moment moest werken?

-

Emma wel een toffe leiding is?

-

De hikeleiding van de A-hike moeite heeft om frieske 		

-

De kinderen van de A-hike hele goede dancemoves 		

-

De B-hike geweldig is?

-

Niels, hikeleiding van de A-hike, gedegradeerd is tot

namen uit te spreken?
hebben?

subkampleiding?

X

Zwarte verhaaltjes en andere
relatieproblemen

-

Jacob, van de krant, erg veel moeite had om een halve

-

De wc’s erg sterk naar chloor ruiken?

-

Iris, posthouder van de A-hike, bijna 4 man heeft 		

X11 hebben we een diepte interview te pakken. De dames spelen

aangereden?

vanavond het spel "zwarte verhalen" (officieel moet je de naam

-

Lisandra haar thee roert met patat?

vertalen naar het Engels, enkel wij als PMG willen onze krant niet

-

Danne van de posthouders niet verliefd is geworden 		

besmeuren met onze ver-engelste samenleving). We zullen er niet

vrijdagavond?

te veel over typen, maar we houden het erop dat het een raar spel

-

Dit niet lag aan de hoeveelheid tarwesmoothies?

is. Dylana is vanmiddag van de trappersbaan gevallen, ze had

-

Ze allicht vanavond wel beet gaat hebben?

last van haar nek, maar gelukkig waren daar EHBO-ers Geert en

-

Wij (PMG) haar het spreekwoordelijke duwtje in de rug

Pater. Ze zorgden voor een warme nek en prompt was de pijn een

letterlijk geven?

stuk minder. Over Dylana gesproken, weten jullie wel dat ze al sinds

Hondengoulash een fantastisch woord is om te seinen met

afgelopen zomerkamp is getrouwd met Noor? Helaas zitten ze

een zaklamp?

momenteel in een kleine relatie dip waardoor een therapeut gewenst

-

De dames van C02 dit goed lukte?

is. Gelukkig beschikken wij als PMG over afgestudeerd therapeut

-

Een heel simpel woord daarentegen niet lukte?

op afroep Dhr. Prof. Dr. Bonder. Na een goed gesprek zijn we er

-

Liedjes van C04 best een beetje vreemd zijn?

achter gekomen dat Dylana Noor meer ruimte moet gaan geven.

-

Dit liedje nu al een paar keer is geluisterd door de PMG

De basis van de relatie is onstabiel, gezien de interesse van Noor in

maar we er nog niet aan kunnen wennen?

anderen. We gaan morgen controleren hoe het nu gaat en zullen de

-

Op een dixie/hudo muziek luisteren Potify heet?

vervolg afspraak alvast in de agenda noteren. Wordt vervolgd....

hamburger op te eten?

-

20
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DE samensmelting

DE11 en DE10 lopen tegenwoordig samen. De routes waren
erg lastig vandaag en ze waren op den duur samen verdwaald.
Hier hebben ze besloten gezellig samen verder te gaan. Ze hebben
al ontzettend veel nieuwe matties gemaakt tijdens deze editie van
Poolkamp.

C

Antwoorden

Hierbij de antwoorden op de vragen die de reporter stelde aan
koppel C06 (vaak het begin van een telefoonnummer):
nee, misschien, nee, nee, nee, nee, geen idee, ja.
De enige ja is het antwoord op de vraag: is het dan wel leuk?

DE

Wat een gemis

Dit Poolkamp heeft de hikeleiding van de DE-Hike aangegeven
te stoppen. Voor het Poolkamp is dit een enorme domper. Het
C-team heeft geprobeerd hen aan boord te houden, maar de
onderhandelingen liepen spaak. Zo kon Poolkamp niet voorzien in de
eis van Arnoud om naast zijn bed een kuub bitterballen te plaatsen.
Dan houdt het natuurlijk al gauw op. Wel heeft de hikeleiding aan
de Poolbode laten weten dat zij iedereen willen bedanken voor alle
jaren dat zij actief hebben mogen zijn. De DE-Hike blijft, maar wie
de nieuwe hikeleiding wordt…

Nachtelijke vlees liefde

X

Stel: je loopt de X-hike en je hebt om 2 uur 's nachts opeens
ontzettende honger. Wat ga je dan doen? Juist! Zo snel mogelijk
je tent uit om eten te maken. X01 weet wel van aanpakken, de
branders komen uit de tas en er worden heerlijke gehaktballen
gemaakt. Op de vraag of zij dit weekend nog verliefd zijn geworden
is het antwoord: jaaaa op onze gehaktballen!

C

Tassen pech en gesloten posten.

C02 (dat is ook een soort gas) heeft de pech dat Sarah per
ongeluk de draagband van de tas heeft gesloopt, waardoor het lastig
lopen was met de tas. Vandaag zijn deze lieve lomperds (red. zo
omschreven ze zichzelf) niet bij post 5, 6 of 8 geweest, een deel van de
posten was helaas al dicht toen ze er kwamen. Vooral van de 4e naar
de 7e post was nog al een stuk, hier hebben ze 3 uur over gedaan.
Dit had volgens de dames niets te maken met het wel of niet kunnen
kaartlezen. Ze waren gelukkig wel het snelste over de trappersbaan
waardoor er vandaag nog een paar punten zijn verdiend.

A

Een verhaal van A-hike post 3

C

Worst -r is ookworst

Nienke eet worst. Niet zomaar worst, maar echte ….. (red. Hier

Bij Post 3 is één van de 8 groepjes succesvol geweest in het

stond een merknaam, maar helaas kunnen we die niet gebruiken

maken van een klein vuurtje. Dat is een geweldige prestatie. Eén van

i.v.m. het niet betalen van leges) rookworst. Daarnaast hebben

de groepen heeft geprobeerd een vuurtje te maken met natte mos en

de dames noedels mee van Yum Yum (red. je weet wel die van de

natte bladeren. Toen de desbetreffende hikeleiding opperde om er

Jumbo, onder in het schap maar wel de allerlekkerste die er zijn!)

heet water overheen te gooien werd dit enthousiast ontvangen.

ook een heerlijk tomatensoepje met ballen mag niet ontbreken bij de
dames van C05.
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Wist je dat?!

-

Jeroen van de X-hikeleiding overdag slecht bereikbaar

-

Dit erg vervelend was omdat zijn telefoonnummer in de

-

Er veel fouten in de route van de X-hike zaten?

-

Jasper van koppel DE09 een gietijzeren braadpan van

was?
noodbrief stond?

meer dan 5 kg meesleept in zijn rugzak?
-

Hij deze mee heeft genomen voor de vissticks van
Matthijs (DE09), maar dat Mattijs de vissticks is 		
vergeten?

-

Alle deelnemers van de B-hike foutloos hun route hebben
uitgelopen?

-

Ze hierdoor geen enkele post hebben gemist?

-

Ze ook altijd op tijd op de overnachtingsplek aankwamen?

-

De hikeleiding hier dus geen omkijken naar had?

-

Ze dus ook de route goed hebben gemaakt?

-

De kinderen heel goed luisterden naar de hikeleiding?

-

De B-hike helemaal geen groepjes had?

Kruiswoordpuzzel
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Zondag 22 December
DE

Openingstijden van de posten

DE

Fantasie

Post 1 van de DE-hike stond nog niet paraat voor het eerste

Johan, Bas en Jorrit (DE12) lopen gezamenlijk de DE-

groepje. Toen de posthouders arriveerde liep het eerste groepje

hike, helaas heeft Jorrit DE-hike vroegtijdig moeten verlaten. Hij

DE10 al weg bij de post, zonder deze post uit te voeren. Ja, soms

had in zijn broek gepoept. Na anderhalve dag lopen was de stank

is het voor posthouders niet altijd even makkelijk om uit hun

ondragelijk en moest hij terug naar de boerderij. Hier wordt hij

slaapzakken te komen. Het is echter nog niet helemaal bekend

ontvangen door de Poolbode. Na een uurtje kon de poolbode de

of het groepje al aanwezig was voor de opening van de post of dat

stank ook niet meer aan. Hierom hebben wij moeder Petra opgebeld.

de posthouders daadwerkelijk te laat waren. Wel zijn we nog erg

Want de stank van zijn onderbroek was ondragelijk. De mama was

benieuwd naar de opdracht van deze post.

erg boos toen zij een schone onderbroek kwam brengen want Jorrit

Oorlog

mocht net een week zonder luier de wereld verkennen. Zij trok hem
aan zijn oor door de kampeerboerderij met de mededeling dat hij
eindelijk een keer volwassen moest worden. Al huilend werd hij de

Jacob, Hans, Sieger en Maikel stappen op bij de Poolbode.
Wij nemen als nieuwe mascotte “beertje paddington”. Wij gaan het

auto in getrokken waar hij verschoond werd en billenkoek. Hierna is
hij richting huis vertrokken en nooit meer teruggezien.

volledig anders aanpakken. Met volle waarheden en ongecensureerd
door het C-team, want daar staan wij voor. U kunt solliciteren
bij Hans Ronde. Deze breuk is begonnen bij een grote scheur in
muzieksmaken. Vader en zoon spreken niet meer met elkaar.
Moeder is op zoek naar een nieuwe zoon. Ook hiervoor kunt u ook
solliciteren bij Hans Ronde. De eerste sollicitaties zijn een succes.
Danne van Daip’n is een welkome aanwinst. Op zondag heeft een
kleine schermutseling plaatsgevonden. De Razende reporter had
alleen wat krasjes en een deukje. De mietjes (Chris Ronde en Tim
Super) zijn er slechter aan toe. Chris mist drie tanden en zijn bril
is in tweeën gesplitst. Tim heeft een gebroken kaak, een gescheurde
oorlel, doordat zijn oorbel achter zijn sok vast kwam te vinden.
Mocht de situatie zich verder ontwikkelen kunt u dit natuurlijk
terugvinden in MIJN POOLBODE.

A

Creatieve zondag

Zondagochtend gingen wij van de Poolbode weer op zoek naar
sappige verhalen. Onze prioriteit lag vandaag bij de A-hike. Wij
arriveerden bij post 2, bij deze post moest er geklauterd worden over
een trappersbaan. Wij hebben het niet gezien, maar wij hoorden
verhalen dat er een groepje al koprollend over de trappersbaan
gegaan is. De derde post was weer een klim- en klauterpost, ditmaal
was het “de vloer is lava”. Met gevaar voor eigen leven moest er
over paaltjes worden geklommen. Ook hier werden weer zeer
creatieve oplossingen voor verzonnen. Er kwam zelfs een menselijke
loopplank aan te pas om zo snel mogelijk de overkant te halen. Bij
post 4 moest er door een spinnenweb heen geklommen worden. Dit
werd voor extra bonuspunten met meerdere mensen tegelijk gedaan
en zelfs met een rugzak op. Post 5 was een bowlspel, helaas hebben
wij niet kunnen zien hoe de A-hikers deze opdacht wisten uit te
spelen. Wij moesten namelijk snel door naar de kampeerboerderij
voor het afmaken van de Poolbode.
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Persoonlijkheidstest, wat voor posthouder ben jij?

1. Hoe reageer je als er een koppel bij je post aankomt?

6. Hoe reageer je als de poolbode bij je post langskomt?

A. Hen actief ontvangen

A. Je maakt een leuk praatje en biedt ze wat te drinken aan

B. Rustig blijven zitten

B. Je blijft in de stoel zitten en groet ze

C. Je ligt nog te slapen in de auto

C. Je negeert ze

2. Wat is de belangrijkste activiteit van het posthouden?

7. Waar kijk je tijdens het posthouden het meeste naar

A. Koppels begeleiden bij de post

uit?

B. Eten

A. Naar de koppels

C. Slapen

B. Naar het punt waar alle koppels zijn geweest en je terug kan
C. Naar het avondprogramma voor de medewerkers

3. Wat eet je als posthouder op een post?
A. Salade

8. Hoe ga je naar je post?

B. Knakworsten en een gebakken ei

A. Je pakt de fiets of gaat lopend (goed voor het milieu!!)

C. Thuisbezorgd.nl

B. Met de auto
C. Je laat je brengen

4. Hoe motiveer je de koppels voor je post?
A. Je begeleidt, motiveert en moedigt de koppels aan

9. Wat doe je als koppels de verkeerde kant oplopen?

B. Je legt het spel uit en kijkt toe terwijl je lekker in je klapstoeltje

A. Je helpt ze en legt de kaart uit

blijft zitten

B. Je blijft wachten totdat zij naar jou komen voor hulp

C. Je laat het aan iemand anders over (soms aan de poolbode)

C. Je laat ze lekker doorlopen

5. Waar let je op bij de puntenverdeling?

10. Hoe bereid je je post voor?

A. Je let op creativiteit en enthousiasme

A. Je weet precies wat er van je verwacht wordt, en je verzint er

B. Je verzint bonuspunten die er uiteindelijk toch niet zijn
C. Je laat je omkopen en stuurt de koppels gelijk weg

een extra uitdaging bij
B. Improviseren
C. Iemand anders heeft alles voor je geregeld

Om te bekijken wat voor posthouder jij bent, tel je de punten bij elkaar op en bekijk je in welke categorie je valt.
De puntenverdeling is als volgt:
A= 5
B= 2
C= 0
0 – 15 punten:
Jij bent erg goed in het meeliften op andermans ondernemingen. Je vind het heerlijk om erbij te zijn, maar zet je niet in. Jij bent hier
echt voor jezelf in plaats van voor de kinderen en hoopt dat het posthouden zo snel mogelijk voorbij is.
15 – 30 punten:
Jij bent een posthouder die het posthouden leuk vindt maar niet heel actief is. Je doet alles graag vanuit je klapstoeltje en wilt niet dat
dingen teveel moeite kosten. Aan het einde van de dag ben je dan ook blij dat het klaar is.

30 – 50 punten:
Jij bent tijdens het posthouden helemaal in je element. Je vind het prachtig om de kinderen te begeleiden waar dat nodig is en zet je 		
graag in. Jij bent op poolkamp omdat het natuurlijk heel gezellig is maar ook omdat je het posthouden echt prachtig vindt.
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DE

Wist je dat?!

43e poolkamp
PoolKampPan

Het kwartet Stijn, Hielke, Daan en Maloe van groepje DE10
-

Dat er tot 4:00 nachts is gesmoesd tussen een jongen en

zijn echte doorgewinterde hikers. Op Maloe na zijn ze allemaal al

meisje van A05 en A08.

vaker op kamp geweest en is dit voor hun alweer het derde poolkamp.

Er bij de A-hike gerend wordt om als eerste bij de post

Al sinds het eerste kamp gaat ook de zogeheten PoolKampPan (PKP)

aan te komen.

mee. Deze pan is inmiddels één van de vele tradities die dit groepje

Zelfs wordt geprobeerd de A-hikeleiding bij te houden die

heeft bedacht. De PKP heeft ook al heel erg veel meegemaakt, zo

de route fietst.

zijn er elastiekjes tegenaan gesmolten, is er popcorn in verbrand

X

en wordt de pan vaak gebruikt als voetbal of golfballetje. De pan is

Kerstboom

inmiddels zo zwaar vervormd dat het de vraag is of je het nog wel
een pan kunt noemen. Maar ja, tradities moeten nou eenmaal in ere

Vanochtend was er een bijzonder fenomeen waar te nemen
in de friese bossen. Groepjes X03, X05, X08 en X10

waren

namelijk door de bossen aan het struinen met een grote kerstboom.
Deze kerstboom hadden ze gevonden en ze dachten dat het een

gehouden worden.

DE

Jeugdkamp

leuk cadeautje zou zijn voor de posthouders van de eerste post.

In de motregen op zondagochtend kwamen we Natasja en

De posthouders vonden het cadeautje echter wat minder leuk

Femke van koppel DE11 tegen. Het was duidelijk te zien dat de

en waren van mening dat de boom maar weer terug het bos in

dames een zwaar kamp hebben gehad, maar desondanks vonden

moest. Uiteraard waren de dames erg teleurgesteld dat het cadeau

ze het wel erg gezellig. Natasja vertelde ons vrolijk dat ze inmiddels

niet werd gewaardeerd. Het moet trouwens ook nog even in het

half hersendood is. Toen wij met gefronste wenkbrauwen vroegen

bijzonder vermeld worden dat het niet om een gewone boom ging

waarom dat zo is, vertelde zij ons dat ze niet eens wist dat ze naar

maar specifiek om een mannetjesboom. Dit type boom is namelijk te

een scoutingkamp zou gaan. Ze was nog niet eerder mee geweest op

herkennen aan de lange stengel die bovenaan de boom zit.

poolkamp en dacht dat dit “gewoon één of ander jeugdkamp” zou
zijn. Mocht je je dus afvragen waarom Natasja geen das draagt, dan
is dat de reden.

DE

Zwaar kamp

De sluiting

Troppel Wiebe, Jan en Wouter van DE02 zijn ook vandaag

Het lijkt wel alsof ieder jaar de sluiting nog groter en nog

weer van de partij bij de DE-Hike. De mannen hebben een erg

spectaculairder moet zijn dat alle voorgaande jaren bij elkaar. En dat

zwaar kamp gehad, omdat ze heel vaak verdwalen. Bovendien

is ook dit jaar weer gelukt. Een nieuwjaarsvuurwerkshow is er niks

kiezen ze ervoor om onnodig veel bagage mee te nemen. Jan heeft

bij.

bjivoorbeeld het hele kamp een halve kilo stenen in de tas gehad.

De winnaars en de verliezers zijn bekend. Wij willen dan ook

Bovendien hebben ze een heel zwaar logboek gemaakt. Deze weegt

de winnaars feliciteren met hun overwinning. En voor de verliezers

namelijk 1,5 kilo.

geldt: “niet iedereen kan een winnaar zijn” en “volgend jaar is er
weer een kans”.
We hopen jullie allemaal volgende jaar weer te zien. Zelfde kamp,
andere locatie en weer een nieuwe poolbode.

U

Nawoord van het C-team

Zaterdagavond, uurtje of 12 en ik schrijf dit stukje. Zondag is vaak een drukke dag en niet altijd tijd om een hand te leggen aan het
nawoord. Een echt nawoord is het dus niet, maar meer een stand van zaken op dit moment. De vrijdag en zaterdag zijn goed verlopen.
Vrijdag avond is er vlot doorgelopen en was iedereen vrij vlot op hun bestemming. Ook vandaag is iedereen weer veilig aangekomen op hun
OT (overnachtingsterrein). De tentjes zijn opgezet, magen gevuld en (hopelijk) liggen ze inmiddels lekker te slapen in hun bed. We horen
positieve geluiden dat de hikers zich prima vermaakt hebben deze twee dagen en hopelijk verloopt zondag net zo goed.
Ik hoop dat iedereen een goed kamp heeft gehad en veilig thuis aangekomen is. Wij wensen iedereen fijne kerst dagen en een goede
jaarwisseling.
Groep rust en hopelijk zien we jullie weer in 2020,
Het C-team
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Tot volgend jaar!
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