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Toen ik zaterdagochtend vroeg de gordijnen open deed, ver-
scheen er een prachtig wit landschap. Een prachtige start voor 
alweer het 33e Ijsberenweekend op de HMG.

Zoals elk jaar zijn we ook deze editie op tijd begonnen met de 
voorbereidingen. Want het is een heleboel werk om dit weekend 
te organiseren. Daarom hebben we dit jaar hulp gekregen van 
de Fakkeldraagsters. Welkom aan boord van de organisatie! We 
hopen dat we deze samenwerking jarenlang mogen voortzetten.

Voor het maken van deze kampkrant willen we Erna bedanken 
voor het logo en de prachtige illustraties, Studio R+M voor de ge-
weldige cover en Practicum voor het drukken van de kampkrant. 
Ondanks dat het bijna een vanzelfsprekendheid is dat we op jullie 
kunnen rekenen, zijn we jullie elk jaar weer onzettend dankbaar.
We hopen dat alle deelnemers weer een leuk en gezellig week-
end hebben gehad en we hopen jullie volgend jaar weer te ver-
welkomen!

TIBBE VAN ASTEN (eindredacteur)
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Lang lang geleden, toen het jaartal nog op ‘14 eindigde, 
begon het hele IJsberen-gebeuren al. Wij met de staf 
hadden er toen al enorm veel zin in! Maar wie zijn die 
staf-lui nou eigenlijk? Het zijn voornamelijk gewoon lei-
ding en Rowans van de HMG. En dit jaar worden wij voor 
het eerst bijgestaan door de Fakkeldraagsters. Ook de 
kookstaf in extern geleend.

Tot mijn grote vreugde werden de staf en ik wakker met 
als verrassing een bodempje witte sneeuw. Dit beloofd 
een mooi ijsberenweekend te worden. al snel waren de 
eerste deelnemers op het terein om een goed plekje op 
het terein te bemachtingen. Het pakeer beheer had hun 
handen vol aan grote autos volbeladen met IJsberen 
benodigdheden. Van tenten tot kookstellen, en van slaap-
zakken tot thermokleding. 

De eerste ruzies over de juiste plek op het terein waren 
al in volle gang. Ondertussen was de eerste pleister ook 
geplakt. Ja dit wordt een mooi kamp.

Ik had de eer om iedereen welkom te heten op het 33e 
IJsberenweekend. Helaas werdt ik onderbroken door een 
man in een terreinwagen met een hoed en zweep. en 
een zeer mooie assistente. 

Het was Indiana Jones met Diana, ze waren in de Soes-
terduinen beland door een mytische kaart van Flip Mas-
selman. We hebben met z’n allen nog een mooi thema-
nummer gezongen. Helaas was de pret van korte duur. 
Er kwam een kort mannetje in een zwart leren jas en 
begon Indiana Jones meteen te bedrijgen. Indiana Jones 
moest de gouden IJsbeer vinden want anders kreeg hij 

33 e

JSBERENWEEKEND!!I
WELKOM OP HET  
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zijn vriendinetje niet meer terug. Met deze laatste worden 
gooide hij het fragile blonde meisje over zijn schouder 
en rende weg. Indiana kon helaas niks meer doen want 
zijn pistool was kapot. Ze riep nog om hulp maar het was 
tevergeefs.

Indiana keerde tot ons voor hulp. Ja jongens en meisjes, 
het was weer zo ver, ook op het 33e ijsberen weekend 
voelde wij ons geroepen om iedereen te helpen waar wij 
konden. Zoals de padvinderswet ons voorschrijft.

En zo begon het mooiste weekend van het nieuwe jaar!

PETER (AC)

weekendIJSBEREN

Een week voor het IJsberenweekend werden de 
beginselen gebouwd van de 10 meter grote toren 
in de duinen. De dag voor het IJsberenweekend 
hebben we met z'n allen de enorme toren de lucht 
in gehesen. We kregen hulp van de sterke Indiana 
Jones met zijn mega 4x4. De Rowans van de HMG 
maken al jarenlang torens, maarer is nog nooit zo'n 
hoge toren gemaakt als dit ijsberenweekend! Alle 
complimenten naar de Rowans van de HMG!

TOBIAS (Intern)
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Vanmorgen (zaterdagochtend) stond de wekker alweer 
vroeg want het 33e IJsberenweekend was aanstaande.  
Ik werd wakker gemaakt door twee enthousiaste stafle-
den: 'Het is wit buiten!' Ja hoor, ook dit jaar weer sneeuw 
en dat is maar goed ook, want zonder sneeuw geen 
IJsberen.. Het IJsberenweekend kon dus beginnen. 

Rond 9.00u druppelden de eerste groepjes binnen. Het 
eerste spel bleek het zoeken van de inschrijfbalie (we 
zaten heerlijk verstopt in het Troephuis met de deuren 
dicht en de verwarming aan). Na een barre zoektocht 
over een volgesneeuwd terrein werd de balie toch al snel 
gevonden door de meeste groepen. In totaal staan er 55 
subgroepen ingeschreven, afkomstig van 18 scouting-
groepen uit de hele regio!
De tenten zijn opgebouwd en de sfeer zit er goed in.  
Dat zorgt wel voor plaatselijke gladheid door de 360 
rondstampende deelnemers die de sneeuw flink hebben 
aangestampt. De gladheid zal in de loop van de dag 
afnemen want de zon zorgt ervoor dat de sneeuw uit de 
bomen druppelt. Wij van de redactie weten nu al dat het 
een topweekend gaat worden!

HERR FUCHS

PAS OP! 
PLAATSELIJK GLAD DOOR 
360 ROND STAMPENDE 
DEELNEMERS

!
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Om 11.30u kon het 33e IJsberenweekend van start gaan! 
Net als normaal las de AC de huishoudelijke regels voor, 
maar nu werd hij halverwege onderbroken door een 4x4 
P.C. Hoofttractor. Een boel mensen konden nog maar 
net opzij springen terwijl de auto met hoge snelheid de 
duinen doorreed. Wie zat daar nu in? In het midden 
van de cirkel mensen stopte de auto. Er stapten twee 
mensen uit. Ze zagen eruit als avonturiers. Het bleken 
ook avonturiers te zijn, want we bleken hier te maken te 
hebben met de befaamde Indiana Jones en zijn lieftal-
lige vrouw Diana! Indiana had een of andere brief van 
Flip Masselman (de oprichter van de HMG red.) waarin 
stond dat eens in de 70 jaar, bij een goede stand van de 
sterren, een tempel tevoorschijn zou komen, ergens in 
de Soesterduinen. 

weekendIJSBEREN

DIANA JONES 
GEKIDNAPT 

DOOR SCHURK....!
En dat nu we hier net met z'n allen zijn voor het IJsberen-
weekend, toevalluuug!
Helaas werd het verzoek om te helpen bruut onderbro-
ken omdat de een of andere schurk met een groter ge-
weer dan Indiana op kwam draven. Hij schoot Indiana's 
pistool uit zijn hand en ontvoerde toen Diana. Die zette 
het nog op een gillen, maar dat had geen effect, helaas...

Nu wil die schurk in ruil voor Diana morgen de schat heb-
ben. We gaan nog wel zien hoe dit gaat aflopen...

HERR FUCHS
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www.vanoestbloemen.nl

Soesterbergsestraat 44a
Soest

Buys Ballotlaan 11-13
Soesterberg

Volg ons ook op facebook 

ADVERTENTIE

Gisteravond gingen we op zoek naar de piramide 
van Flip Masselman. Daarvoor moesten we via 
posten hints verzamelen van waar het lag. Op 
ÈÈn post moesten we bijvoorbeeld geblinddoek 
breaklights verzamelen. Toen we alle hints had-
den, gingen we denken waar hij lag. Toen we een 
idee hadden, gingen we op zoek. Maar omdat 
we geen meetlint hadden, begonnen we op de 
verkeerde plek. Maar toen kwam Indiana met een 
meetlint en vonden we de goede plek. Toen kwam 
het topje van de piramide boven, met daarin een 
lichtgevend hieroglief van de IJsbeer. Het was een 
leuk spel!

Lucas Stolk HMG subgroep 28

Youp - HMG
vandaag gingen we op kamp,
we gingen eerst vlag doen tent opzetten enzo.
we gingen daarna een route doen oftewel andere 
groepen late spellen en zelf ijs eten met gevoels 
temprataur -idk hoe je het spelt- onder 0 op een 
doeltje voor de bieb. later gingen we naar het 
gemeentehuis om nog meer te eten. daarna gin-
gen we andere posten zoeken. maar mijn pl wou 
in een speeltuin spelen -facepalm-. iemand werd 
daar niet lekker dus tim ging water stelen en deed 
dooood normaal die vrouw werd pist. we moesten 
de leiding bellen maar het nummer hadden we 
niet. we belde auke die gaf het nummervan ROBI-
IIN DE AWESOME LEIDING. die kwam meteen hij 
ging weg. we moesten dus 10 fietsen meenemen 
met 9 man door tim en die was later gevlugt met 
zijn patroeie. wij dus lopen naar de hmg. daar 
lekker gekookt en lekker gegeten we moesten 
een spel doen die is gewonnen door de ochtend 
sperwers WAT HOE ONMOGELIJK HUN DIE LUIE 
MENSEN WHUT achja.daarna was de disco en hier 
zit ik nu achter de computer ;DDD

YOUP UIT

Michelle en eva

de lol die we op ons 
kamp hebben is niet nor-
maal. we snappen elkaar 
zo goed terwijl we elkaar 
pas net kennen. dit is 
een topweekend.
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FIETSROUTE DWARS 
DOOR SOEST
Beelden van scouts die het laatste weekend van januari 
in grote, ongecontroleerde groepen door Soest fietsen. 
Het behoort inmiddels tot het immaterieel culturele erf-
goed van onze regio. Door de koude, natte drab die over 
is gebleven van het prachtige pak sneeuw van de zater-
dagochtend fietsen de deelnemers van post naar post 
geleid door hun super moderne smarthphone-routeboek. 
Via een website kunnen de subgroepjes stukjes van de 
route opvragen en zo zelf hun route bepalen.
Met behulp van google maps, de kompas-app en goog-
le-streetview navigeren de subgroepjes door Soest.

Een post die veel groepjes als eerste tegenkwamen 
was de post bij de molen. De windhond, die sinds 2008 
weer pronkstuk van de Soester Engh is, was dit jaar het 

decor van een, al zeg ik het zelf, best lastige puzzel. Een 
tangram-legpuzzel om een scene uit een Indiana Jones 
film compleet te maken.

Om extra mooie plaatjes te schieten, mochten we van de 
vriendelijke molenaarsvrouw de molen op. Met de wind 
die ons om de oren waait, en de wieken van de molen 
die met een angstaanjagende vaart langs ons heen 
scheert, hebben we een prachtig uitzicht over het fiets-
pad dat van de molen naar het gemeentehuis loopt.

Aangezien de groepjes allemaal hun eigen route be-
paalde is de volgorde van de posten ver van logisch, en 
rijden we kriskras door Soest.  Bij het oude postkantoor 
aan de van Weedestraat in Soest is ook een post. Wat 

weekendIJSBEREN

OP JE FIETS IN DE KOU... BRRRRRR
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is daar te doen? De app ‘unblock me’, maar dan niet als 
app speelt zich af in een museumarchief. Hier moeten de 
deelnemers op ingenieuze wijze in een raster met ver-
schuifbare blokjes een “ingebouwde” archiefkist zo snel 
mogelijk vrijmaken om zo het spel te winnen.

Verder waren en nog moeilijke samenwerkingsopdrach-
ten te vinden waarbij de deelnemers geblinddoekt, geleid 
door hun ploeggenoten in een doolhof op zoek moeten 
gaan naar goudstukken.
Of neem dan de locatie waar onze jonge helden zich 
over een grid van dodelijke tegels moeten wanen, waar 
iedere misstap fataal kan zijn. Bij een misstap moet je 
helaas het veld verlaten, maar mag je wel een remin-
der neerleggen op de tegel die je fataal werd zodat je 
groepsgenootjes niet de zelfde fout maken.

Maar, dat is natuurlijk niet waar de gemiddelde deel-
nemer van het IJsberenweekend te vinden is. De rook-
worst-en-chocolademelk post wordt toch aantrekkelijker 
gevonden. Of het de gezellige kookstaf is, of de warmte 
van de choco met worst, er staan op het hoogtepunt van 
de dag toch ruim honderd mensen bij het gemeentehuis 
van Soest. Er zijn scouts die zelf een audio-installatie 
hebben meegenomen, dus het feestje is compleet. Als 
het gemeentehuis meer bezoekers wilt, moeten ze mis-
schien overwegen ook rookworst te serveren. 

JORAM EN AUKE

WOOOOOOOH
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“IK ZIE JE NIET...!!!”
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WIST JE DAT..
  je bij de pleekoning op klassieke muziek je boodschappen kan doen?

  er dit jaar 360 deelnamers aanwezig waren?

  Indiana heel goed met een zweep om kan gaan?

  er 22 soorten kruiden en ingredienten in de gehaktmix zijn gebruikt? Dit zijn: chilipeper, cordamon, komijn, kaneel, 
koekkruiden, paprikapoeder, knoflookpoeder, muizenkeutels, basilicum, vanille suiker, oregano, bieslook, cajennepep-
er, nootmuskaat, kruidnagel, peper, zout, verse munt, kerriepoeder, suiker, gerookte marshmallowmelange en droog 
brood.

  de rookworstenpost veruit de populairste post is?

  de rookworstenpost ook de populairste post allertijden is?

  de meisjes van de PAG ‘s morgens met eieren naar elkaar gooien?

  de koffiedames een mascotteplantje hebben? Hij heet Knollie (‘t is een bloeiende knoflookknol)

  Een van de koffiedames de arm van Knollie heeft gebroken en geamputeerd?

  die thee die over datum was op tijd is weggegooid?

  Scoutinggroep Don Bosco een extra eetpost heeft geopend tijdens het zondagmorgen spel? Het enige wat je moest 
doen, was lief kijken, mond open doen en een gebakken eitje eten.

  dat je in de koffiekeuken niet met je mond open en je ogen dicht moet staan? Voor je het weet zit er een winterpeen 
in je mond...
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in het donker 
schatten zoeken

Ik wijk met dit stukje over het zaterdagavondspel af van 
de gebaande paden.

De meeste stukjes in dit krantje gaan over de spellen 
zelf. Er wordt dan beschreven wat er gebeurde en wat 
men er over het algemeen van vond. Je kan je wel voor-
stellen hoe dat gaat. De stukjesschrijver loopt de duinen 
in en gaat posten af om te vragen wat er gebeurt. Je 
kijkt een beetje naar de scouts die spelletjes doen, en je 
vraagt ze wat de leukste post is. 

Ik had dan bijvoorbeeld vermeld dat er een post was 
waar je personen moest uitbeelden, waar door de 
postbemanning de opmerking “We hebben Harry Potter 
zien vissen” werd gemaakt. Maar hoewel dat misschien 
leuk is voor de moeders thuis, de scouts hebben het al 
meegemaakt. 

Daarom doe ik wat anders deze avond. Ik heb samen 
met Bart, de filmmaker met de grote camera die wij huren 
van een extern productiebureau, een rondje door de 
duinen gelopen. Je moet weten dat Bart een ongelofelijke 
nerd is. We zijn de eerste dertig minuten bezig met het 
fotograferen van de sterren. Daarna de zelf-gepioneerde 
toren. Dat is spannend, want het is donker. 
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In een standaard stukje had ik ook vermeld dat letterlijk 
elk desgevraagd groepje de luciferpost - Een dominoef-
fect creëren door lucifers achter elkaar te zetten om ver-
volgens aan te steken - het leukste vindt. Als de goede 
journalist die ik ben, rende ik er heen. Niet dat het me 
verbaast dat het de populairste post is, je mag immers 
dingen in de fik zetten. 

We zijn een beetje aan het experimenteren met een lan-
ge sluitertijd. Dat betekent dat je de sluiter van je camera 
heel lang open laat staan, waardoor er heel veel licht 
naar binnen kan komen. 

Je kan hiermee ’s nachts lichtbronnen fotograferen die 
niet zo goed te zien zijn, zoals sterren. 

Bart is op een gegeven moment op het geniale idee ge-
komen om zo veel mogelijk groepjes van vier te vragen in 
een rijtje te gaan staan, om vervolgens met een zaklamp 
en in spiegelbeeld de letters B, A, R en T  te schrijven. 
Als je met die lange sluitertijd waar we het net over 
hadden een vorm in de lucht tekent met je zaklamp blijft 
dat staan. Zodoende liet Bart zo veel mogelijk groepjes 
‘Bart’ schrijven. Nu heeft Bart een hoop foto’s die B-A-
R-T spellen. 

Als ik dit stukje op de officiële manier had verteld, had ik 
zeker niet weggelaten hoe spectaculair de sluiting van 
het zaterdagavondspel was. Dat er een deur van een 
zelfgebouwde tempel openging met licht en dat het heel 
leuk was allemaal.

JORAM
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Hoi Ik ben een Scout en lid van een groep in de regio. 
Laten we het daar maar bij houden. Meer persoonlijke 
kenmerken zijn niet nodig, want ik wil een beetje in 
de anonimiteit blijven.Er is hier een Scout die ik wel 
helemaal zie zitten. Alleen ik weet niet goed hoe ik 
een gesprek daarover moet beginnen. Die ogen, daar 
durf ik niet naar te kijken. Normaal ben ik een dappe-
re gozer. Kan hakken, vuur stoken, torens pionieren, 
slaap buiten in kou en loop met gemak 40 km met 
een rugzak. Ben niet bang voor abseilen of voor spe-
lonken in de grond. Maar die scout...dan sta ik met 
een open mond. Volgens mij ziet die ook wat in mij. 
Die draagt steeds precies dezelfde kleren, dezelfde 
das, zelfde pet zelf, dus die moet me wel leuk vinden. 
Als ik begin te zingen, dan zingt die met me mee.... 
voor twee. Koken voor elkaar, spelen toffe spellen we 
gaan zelfs vaak naar dezelfde tent. Volgens mij ziet 
die scout mij ook wel zitten, maar hoe begin je daar 
dan een gesprek over...  

weekendIJSBEREN

Mijn vriendin zei laatst dat ik vreemd keek. Een blik in 
mijn ogen die ze niet kende. Dat kan. Ik slaap de laat-
ste tijd slecht. Of eigenlijk, ik weet niet goed waneer ik 
slaap of wakker ben. Ken je dat? Dat je ineens schrikt 
en denkt; ‘shit is dit echt? of droom ik dit?’. Dat heb 
ik de laatste tijd steeds. Maak me er wel zorgen over. 
Dan sta ik met mijn handen in een hoop wit zand te 
graven naar een begraven gouden ijsbeer en dan 
denk ik: Kak, dit is niet echt. Dan sta je met je mond 
vol rookworst. 

En het is besmettelijk of zo. Iets van groepspsychose. 
Als maar genoeg mensen tegelijkertijd zoiets beden-
ken of geloven, dan ga je daar zomaar in mee. Laatst 
was ik strak overtuigd dat ik onderdeel was van een 
organisatie met meer dan 100.000 leden in neder-
land die met vreemd tradities, inweidingsrituelen en 
grensverleggende opdrachten en uitdagingen probe-
ren het beste in me boven te halen..... bleek ik niet te 
dromen. 

humans of
ijsberenweekend
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LET U ER ALSTUBLIEFT OP DAT GEEN VAN BOVENSTAANDE VERHALEN GEBASEERD IS OP 
DE WERKELIJKHEID. DE PERSONEN DIE WORDEN AFGEBEELD HEBBEN DEZE UITSPRAKEN 
NIET WERKELIJK ZELF GEDAAN.
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Herkenbaar aan hun orjanje banden on hun arm was het 
EHBO team ook dit jaar weer van de partij. Tijdens de 
spellen altijd in het speelveld te vinden en paraat voor elk 
ongeval. Het EHBO team was zeer vroeg begonnen met 
hun dienst. Tijdens het opbouwen van het kamp waren er 
direct al enkele stafleden in nood. Of het nou een splinter 
was of een pleister, wij als EHBO team waren volledig 
voorbereid. Het ding is, dit jaar hebben we helaas niet 
zoveel gedaan. Wel geteld 3 pleisters zijn geplakt en 
3 splinters verwijderd bij de deelnemers. Toch wel een 
beetje teleurstellend voor het EHBO team. 

Zaterdag avond is er tijdens het avond spel nog wel ie-
mand met onderkoelings verschijnselen in het EHBO hok 
terecht gekomen, gedragen door haar subkamp groep. 
Wat een kamerraadschap. Deze deelnemer heeft die  
avond dan ook lekker in haar eigen bedje geslapen.

En ook tijdens de zondag spellen was het EHBO team 
buitenspel gezet. Je zou denken dat er tenmisten een 
persoon door een giftige slang of schorpioen gebeten 
zou zijn met al dat schat gezoeken, maar nee. Jammer.  

ADVERTENTIE

Dorresteinweg 64e - 3762 KK Soest - Tel. 035 - 601 23 64
e-mail: info@nefkens-soest.nl  -   www.nefkens-soest.nl

Waar  service 
vanzelfsprekend is

Wir leben Autos.

• Erkend Opel reparateur  
voor soest e.o.

• Opels van 10 jaar en ouder  
20% korting op onderhoud  
en reparatie

• Gratis veiligheids controle
• Airco service en reparatie
• Onderhoud op maat voor  

elk merk
• Verkoop van jonge Occasions
• Wordt www.MyOpel.nl lid  

en ervaar de voordelen

EHBO!!!
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diskoooo00-
ooooooooo!!!
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Het was echt weer eens tijd voor een feestje. We hadden 
een goede reden nu die tempel eindelijk gevonden was. 
Het werd ook een topfeest want op meerdere plaatsen 
kon je genieten van muziek. Ergens op het terrein zwerf-
de een wel heel tof duo rond. Ze luisteren naar de naam 
The Badger and the Bass. Haar in het vet, instrumenten 
in de hand en spelen maar, Rockabilly wel te verstaan. 
De een met een gitaar, de ander met een contrabas (die 
ook echt kon spinnen, dus het was wel een heel toffe 
contrabas). Waar ze ook maar speelden ontstond een 
heus feestje. En telkens als ze verhuisde, riep iedereen 
of ze niet nog een liedje op hun plek konden spelen. 
Soms deden ze dat, soms ook niet. Het maakte niet uit, 
want je kon ook gewoon achter ze aan lopen en op een 
willekeurige andere plek staan luisteren. 

Op een gegeven moment werd het zo wild dat er keihard 
getwist werd. 

De superfijne sfeer werd ook nog eens versterkt door al 
die gezellige kampvuurtjes in de vuurtonnen die ver-
spreid over het terrein stonden.

Ondertussen was er ook een feestje van een heel ander 
kaliber aan de gang: in de discotheek. Er werd keihard 
gedanst op de beats van DJ The Ripper. Meer hierover 
kun je elders in deze krant lezen.

Helaas komt aan ieder feestje een eind en zo ook aan 
de avond. Het is te hopen dat iedereen een dusdanig 
voldaan gevoel had dat ze heerlijk konden slapen in 
de vrieskou van de nacht. Het terrein was al behoorlijk 
opgevroren en sommige tentdoeken leken harde muren 
geworden. Dicht tegen elkaar aankruipen dan maar. Dat 
is het enige wat helpt tegen die kou...  BRRRR

HERR FUCHS

weekendIJSBEREN

EEN OPTREDEN
VAN ‘BADGER 
AND THE BASS’!!
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WIST JE DAT DISCO EDITIE

weekendIJSBEREN

Er een jongen is die verliefd is op een meisje, maar he-
laas kan dat niet, want zij heeft gezoent met een goede 
vriend van hem en eigenlijk heeft zij ook al een vriendje. 

Indra vind Karel en Matthias tegelijk leuk. 

Volgens een aantal meiden van de Fakkeldraagsters, zijn 
er geen leuke jongens aanwezig op het ijsberenweekend. 
Ze zijn allemaal, te jong, te oud, te klein, te lelijk, maar te 
groot kan niet. 

Een meisje van de Manitoba verzamelt nummers van 
jongens als weddenschap 

Thijmen en Shelly elkaar leuk vinden. 

Dylan van de LG heeft met iedereen.

Daan en Dylan zijn twee van de jongens die hun num-
mers aan het meisje van de Manitoba hebben gegeven. 

Rik met de muts ook wel iets met het meisje dat num-
mers verzamelde wilde, maar dat helaas Dylan beter kon 
dansen. 
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IN DE AVOND GINGEN WE IN DE AVOND 
BIJ HET KMAPVUUR ZITTEN EN GINGEN 
WE PRATEN EN LACHENA.

TOEN DE DISO OPENGING GINGEN WE 
NAAR DE DISCO.

ER WAREN EEN PAAR MENSEN DIE DE 
DISCO NIET LEUK VONDEN.

DAARVAN GINGEN EEN PAAR NAAR DE 
VUURKUIL

WAAR ER MENSEN SPEELDEN MET 
EEN CONTRABAS EN EEN ELEK-
TRISCHE GITAAR.

TOEN DE DISCO AFGELOPEN WAS 
GING IEDEREEN NAAR DE TENT EN 
TOEN HADDEN WE WEER VUUR IN DE 
TENT 

IN ONZE TENT WAREN EEN PAAR 
MENSEN NOG EEN HALFUUR BEZIG 
MET UITPAKKEN.

NIFTERLAKE BREUKELEN 
(SUBNUMMER 49)

heeeeeeeeeeey
leuk kamp enzo...

OMG; super kkoud
/ijberen\ daarna

best warm voor de
winter dan... ;D

alleen nadeel tent
vies en nat

k heb suuuuuper
veel zin in de disco

byeeeeeeee

Yolofreak Marisol - 
scouting mondriaan

EI
Blij van Ei voor jou en mij 

zijn wij weer vrij van last en lij

Dat hoort erbij met taalgebrei 
en soep van prei en beertjes in gelei

Je bent een kei met een in je zij is wa ze zei.

Hij van van niet, maar van wel speelt hij een spel
Zveken en tempel bijna klaar ik ben gaar

Dr. Awesome
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WAKKERRRR
WORDENN!!!

Het opstaan was erg zwaar voor sommige scouts, de 
een had een slok te veel op en de ander had te heftig 
gedanst en de ander had het weer veelste koud. En als 
er ook nog eieren op je hoofd gegooid worden maakt het 
er ook niet beter op.

Na het eieren gooien heeft iedereen zich even opgefrist 
waardoor lange rijen bij de wc’s ontstonden en daarna 
door naar het ontbijten in de barre kou.
Daarna speluitleg van het leuke aandelenspel waar 
iedereen gemotiveerd aan mee deed!

TOBIAS (intern)

20
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DE TEMPEL WORDT  
UITGEGRAVEN....
Zondagmorgen, tussen 10.00u en 12.00u. Ik sta in de 
duinen met pAUL! de organisator van het zondagocht-
endspel van het IJsberenweekend. Om mij heen zie ik 
duizenden mensen driftig handelen in aandelen. Wall 
Street is er niets bij. 

Vlak voor onze neus wordt er driftig gegraven met werklui 
en graafmachines. Wat is hier aan de hand?

pAUL!: Er wordt hier gegraven om de tempel in zijn ge-
heel zichtbaar te krijgen. Het graven is erg populair want 
iedereen wil die tempel nu wel eens onthuld zien!

Wat voor tempel is dit?
pAUL!: Dit is de tempel die werd aangekondigd in de pro-
fetie van Flip Masselman. Eens in de zeventig jaar is het 
slechts mogelijk om dit voor elkaar te krijgen. Er schijnt 
een heuse schat in de tempel te zitten. We zijn op het 
goede spoor want gisteravond vonden we de top van de 
tempel. Toen we die openhakte, kwam er een goud schi-
jnsel uit dat de hele duinen verlichtte. De politie kwam al 
kijken omdat allerlei mensen belden dat ze iets vreemds 
hebben gemerkt. We hebben ze snel weggewuifd met 
een smoes dat het vuurwerk was. We willen niet dat de 
pers komt koekeloeren. Wat doet u hier eigenlijk? Hoe 
weet u hiervan?

Is dit zo'n geheime operatie dan? Facebook staat vol 
met berichten onder #YBW2015
pAUL!: ............................... (hij staat bijna te koken van 
woede. Ik leg hem uit dat het voor een speciale krant 
is die maar eens per jaar wordt uitgegeven. Hij komt al 
weer wat bij.)

Goed. Ik begrijp nu het graven. Ik zie al een prachtige 
gevel van de tempel tevoorschijnkomen, maar wat doen 
al die handelaars hier?

pAUL!: Die handelaren proberen op de aandelenmarkt 
met aandelen van o.a. Pony, Peer en Kwik geld te verdi-
enen om mankracht in te huren. Ieder groepje probeert 
als eerste de tempel in te kunnen om die schat veilig te 
stellen.

Veilig stellen? Mogen ze 'm niet houden dan?
pAUL!: Nee, dat niet, helaas voor de groepjes. Indiana 
Jones heeft de schat nodig om zijn vrouw Diana te 
bevrijden. Die is gisteren door de ÈÈn of andere schurk 
ontvoerd. In ruil voor de schat komt hij haar terugbren-
gen, vanmiddag al! Er is dus haast bij...

21
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Gaan jullie hem de schat zomaar geven dan?
pAUL!: Nou, er zit niets anders op ben ik bang. We 
zijn nog spoedig op zoek naar mensen die goed zijn in 
bedrog. Dus bij deze een oproep voor een ieder die dit 
hoort of leest: Verzin een list!

Helaas komt de krant te laat voor deze oproep, maar ik 
zal mijn best doen om iedereen te bereiken die ik kan.

Denken jullie  het te gaan halen?
pAUl!: Nou ik, ik, ik .... ik hoop het.... (Hij barst in huilen 
uit en valt op zijn knieÎn. Ik denk dat hij verliefd is op 
Diana, maar dat hij dit niet durft toe te geven.)

Zeg pAUL!, ik word hier eerlijk gezegd een beetje onge-
makkelijk van, ik vind het ongepast dit, zo midden in de 
openbare ruimte. Stop met huilen en raap jezelf op!

(pAUL! reageert niet meer, hij is niet meer aanspreek-
bear.)

We hopen dat het allemaal goed komt. Vooral ook met 
pAUL! natuurlijk. Wie weet wint hij Diana nog wel voor 
zich. Indiana, pas maar op!

HERR FUCHS
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Koffie, thee, limo of toch maar pure suiker...!

Wat is ijsberenweekend nou zonder de beste koffie en 
thee en de heerlijkste limonade! Dat is natuurlijk geen ijs-
berenweekend! En daarom zijn wij er de koffiechickies!! 
Zaterdagochtend om 9:00 precies gingen de deurtjes 
van onze keuken open en stond de overheerlijkste koffie, 
thee en limo klaar. Ondertussen klonken alle kinderen 
voor kinderen liedjes hard door de boxen!!

Van te voren hadden we wel verwacht er er veel koffie 
gedronken zou worden, maar de koffie bleek niet aan te 
slepen te zijn! Op zaterdagochtend was er al 4 kilo koffie 
door heen! Tijdens het zaterdag middag spel dus maar 
snel opweg naar de supermarkt om er nog is eens 7,5 
kilo koffie bij te halen!
Buiten dat er veel koffie gedronken wordt, gaan er ook 
liters thee en kilo's suiker doorheen! In half om half 
verhoudingen komen er kopjes thee, koffie en soms zelfs 
limo voorbij! Een te lage suikerspiegel zal dit weekend bij 
de deelnemers dan ook zeker niet voor komen!

DE KOFFIECHICKIES
Bij ons zelf was er zeker ook geen energie te kort! De 
muziek bleef maar klinken en de meest mooie dansjes 
zijn voorbij gekomen! Er is in de keuken zelfs een ware 
videoclip opgenomen!! 

 Al met al is het weer een superweekend!

Wat ons betreft volgend jaar weer!

De koffiechickies! 
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Wat een prachtige beleving weer dit jaar. Een nieuw 
team gecombineerd met een oude bekende. En stiekem 
zijn we trots op wat we hebben neergezet. Het begon op 
vrijdag met de eerste boodschappen doen. Een VW van 
Adriaan met de rollen wc-papier tot werkelijk in onze nek. 
Vervolgens een combo gevuld met veel vracht.

Even een korte resumÈ:
140 kg aardappels
80 kg fruit
80 kg winterpenen
60 kg uien
12 kg andijvie
400 eieren
382 rookworsten
160 liter chocomelk
100 liter chocoladevla & vanillevla
En natuurlijk bizar veel koffie (wat drinken die scouts een 
hoop).

Natuurlijk is koken leuk, maar de presentatie is bijna be-
langrijker. Dus zinken tijlen met fruit, manden met brood 
en wekpotten met bosbessen. Dat was natuurlijk een 
mooi idee. Ook het samenstellen van de kruidenmix voor 
de gehaktballen was een geweldig moment. Stel je voor, 
een stel idioten die alle kruiden van twee scoutinggebou-
wen in een grote pan knallen en die vervolgens precies 
op smaak te kunnen leveren. Wel onze excuses voor 
de groep die geen vuilniszak van ons hebben gekregen. 
Gelukkig was de erwtensoep een lekkere maaltijd. 

Tip voor volgend jaar: kom je tekort? Roep 
en we hebben altijd genoeg. Hopelijk snapte 
iedereen wat er gemaakt moest worden!

In de avond hadden we in de soos lekkere hapjes. Maar 
wat een barbaren hier. Een hoopje vijgen geitenkaas is 
echt wel lekker, gewoon proeven de volgende keer. Ge-
lukkig waren de bekende frikandellen wel een megasuc-
ces bij de deelnemers en stafleden.

Vanmorgen gelukkig nog een hoop complimenten 
gekregen over de eieren. Een ei gebracht met liefde was 
een succes. Maar mensen: best vroeg zo! Om 07.00u 
eieren koken als je om iets van 05.00u naar bed bent 
gegaan...

Nu de laatste chocomelk en worsten verwarmen en fruit 
uitdelen en dan mogen we een jaar lang terugkijken op 
een megasucces.

Bedankt allen voor de leuke reacties. Complimenten aan 
de koks. We hebben met veel plezier een topweekend 
gehad!

Jochem, Marjolein, Frank, Marieke, Guido, Elko & Rosa-
lie (in willekeurige volgorde)

weekendIJSBEREN
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ADVERTENTIE

Meisje (13) (lang blond 
haar met krullen, zwarte 
bril, blauwe jas) is op zoek 
naar die ene leuke jongen 
met de lieve lach die in 
de disco stond te dansen. 
Hij stond in de hoek vlabij 
de dj. Volgens getuigen 
was die jongen 14 jaar. Hij 
droeg een spijkerbroek, 
sneakers en een grijze trui. 

Ben jij deze jongen 
of ken jij deze 
jongen? Meld je bij 
de redactie, dan 
kunnen we jullie koppelen!
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Verborgen tempels, bij de duinen in het zand
Indiana Jones de held van Nederland 
In de tempels daar verslaat hij meer en meer
Hele moeilijke gevaren, maar redt hij deze keer?

Indiana hoorde van ‘n gouden beer 
Pakt zijn hoed, z’n zweep en ook nog z'n geweer
Maak met z’n allen nu maar lekker wat stampij
Ja na drieëndertig jaren hoort echt die ijsbeer d’r wel bij 

Whohoho O wat is het hier een topsfeer!
Whohoho op pad met Indiana Jones
Want we feesten en we graven naar de ijsbeer!
 
 ‘k fiets me de plures o wat heb ik toch een dorst
Drink wat warme chocola en eet een worst
’t Boek der doden biedt de hul(u)p die je zocht
Elke keer de goede keuzes ja zo volbrengen wij de tocht!

Whohoho O wat is het hier een topsfeer!
Whohoho op pad met Indiana Jones
Want we feesten en we graven naar de ijsbeer!
  
Als de sterren ’s avonds aan de hemel staan
Zal de tempel vol met schatten spoedig voor ons open 
gaan
Dus trotseer gevaren als de held die je echt bent
Breng de vijand in verwarring en gebruik nu je talent

Help indiana nu maar met je hele ploeg
Dat is precies waar deze kerel je om vroeg
Verdien wat reupels, doe je best en zet de locals aan het 
werk
Ze zullen keihard voor je graven, ow wat staan we samen 
sterk

Wie worden de helden van het land
‘t staat met een beetje mazzel morgen in de krant
Welke ijsbeer graaft de schat op, neemt de prijzen mee 
naar huis

Ja, je bent een echte ijsbeer
Je bent een echte ijsbeer
Je bent een echte ijsbeer
Midden in dit feestgedruis

Whohoho O wat is het hier een topsfeer!
Whohoho op pad met Indiana Jones
Want we feesten en we graven naar de ijsbeer!

Whohoho O wat is het hier een topsfeer!
Whohoho op pad met Indiana Jones
Want we feesten en we graven naar de ijsbeer!
En we graven naar de ijsbeer!

IJSBERENSONG!

weekendIJSBEREN
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En ook dit jaar heb ik mij weer afgevraagd waar we aan 
zijn begonnen.

De hele vrijdag met de hele staf druk bezig geweest 
met de laatste lootjes, en veel te laat en brak naar bed 
gegaan. Maar als je dan op zaterdag ochtend wakker 
wordt met een prachtige sneeuwvlakte dan starten de 
ijsberenkriebels weer!

Maanden van tevoren al druk in de weer geweest om dit 
gave weekend neer te zetten. Dit jaar ook met heel veel 
dank aan 

de Fakkeldraagsters. Een nieuw, leerzaam en bijzonder 
gezellig samenwerkingsverband. De voorbereidingen 
begonnen stil maar

naar het weekend dichterbij kwam kwam ook de klusd-
ruk erin. De laatste drie weekend in de aanloop vol met 
klusdagen en noodoproepen van: Kan iemand aan dit 
komen of heeft iemand dat nog. Maar als het eenmaal 
zover is, en je op vrijdag met het team verzameld zie je 
alleen maar lachende gezichten. De volledige staf kan 
niet wachten om te beginnen!

Zo door het hele weekend loop ik als fotograaf flink wat 
rondjes en hier en daar krijg je nogal wat te horen.

De hoofdzakelijke berichten die dit jaar gehoord zijn:
  Het is koud.
  Het vuur is heilig.
  Ik heb nog geen warm eitje gehad!!!! Oh, wacht daar 
ligt hij..

  Het is gezellig.
  Wat een waardeloos weer.
  Wat een heerlijk weer?
  en dan uiteindelijk: wat een heerlijk weekend is het 
toch weer!

Ook voor ons is het naast hard werken weer een top-
weekend geweest.

De schat is gevonden, indi heeft zijn diana terug en 
iedereen is tevreden gevuld met chocomel en rookworst.

Voor iedereen die nog wil nagenieten komen er nog vele 
verhalen en foto's die te zien zullen zijn in de online editie 
van de kampkrant. Deze kunnen jullie downloaden van 
www.ijsberenweekend.nl. Ook is er dit jaar een super 
toffe film door onze redactie gemaakt, deze zal op de 
ijsberenfacebook te zien zijn met #YBW2015. 

Vanuit de redactie een groot dankwoord voor de hele 
organisatie dat dit geweldige weekend er weer was. Maar 
boven alles een hele grote dank naar de deelnemers! 
Eindeloos gezellig door weer en wind was er weer een 
topsfeer!

Bedankt en tot volgend jaar.

MORON (Fotograaf)
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WE KUNNEN DE 
SCHAT AL RUIKEN...

Het is half twee ’s middags, op de tweede dag van het 
33e ijsberenweekend. Iedereen heeft na een geslaagd 
ochtendspel de tijd gehad om even te slapen of eten, 
en de meest ijverige onder ons zijn al begonnen met het 
opbreken van het kamp. Maar een half uur geleden is 
het zondagmiddagspel begonnen. De kids zijn razend 
enthousiast dat ze weer het bos in mogen. 

Bij veel posten is het de bedoeling dat twee subgroep-
jes tegen elkaar strijden. Gelukkig zijn veel posten erg 
actief. Een kans om lui te zijn krijg je nauwelijks bij de 
posten, nou, bij de rookworstenpost misschien. De soms 
klassieke spelletjes, zoals spijkerbroek hangen en bier-
kratstapelen zorgen voor een rustige maar actieve afsluit-
ing van het IJsberenweekend. Het is geen verrassing dat 
merendeel van de scouts er als een mummie bij loopt. 

Bij de rookworstenpost draait het -zoals altijd- om gezel-
ligheid. Maar unieke situaties opstaan als Indiana Jones 
hossend de polonaise loopt met de aanwezige deelne-
mers. 

Het spel loopt tegen het einde van de middag naadloos 
over op de sluiting, als het avontuur van Indiana een 
hoogtepunt bereikt. In een confrontatie tussen Indiana 
en de bad guy - Klein mannetje met krullen en zwarte 
leren jas- wordt duidelijk waar we het hele weekend voor 
hebben gestreden.

Spectaculair komt Indiana Jones in een Jeep de duinen 
ingereden. De Bad Guy met zwarte jas heeft de vriendin 
van Indiana gekidnapt, en Jones komt haar bevrijden. In 
ruil wil de schurk de schat, maar alleen Jones weet waar 
hij begraven ligt. 

Met hulp van de drie winnende subgroepjes weet Indi-
ana de schat op te graven, Waarop na een kort gevecht 
tussen Indiana en de bad guy de slechterik het onderspit 
delft. De prijzen worden uitgereikt en de vlag wordt ge-
streken. Het 33e Ijsberenweekend is voorbij. Tot volgend 
jaar!

JORAM

weekendIJSBEREN

t0t volgend jaar!!
...maar nog niet 

helemaal!
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Plaats Subgroep 
Nr2

Scouting groep Speltak Zater-
dag 
middag

Zaterdag 
avond

Zondag 
ochtend

Totaal

1 28 HMG Verkenner 50 67 80 197
2 9 Laurentiusgroep Verkenner 50 54 90 194
3 13 Rover Crofts Groe Explorers 67 51 52 170
4 54 Ridder Fulco Explorers 33 54 81 168
5 45 Niftarlake Scouts 39 11 71 121
6 3 Thorheim Scouts 50 47 21 118
7 17 Rover Crofts Groe Scouts 44 28 44 116
8 11 Laurentiusgroep Padvinster 11 37 57 105
9 21 Manitoba Verkenner 22 54 29 105
10 55 Ridder Fulco Verkenner 44 60 104
11 14 Fakkeldraagsters Scouts 39 36 22 97
12 10 Laurentiusgroep Verkenner 28 67 95
13 23 Soekwa Leiding 50 42 3 95
14 25 HMG Verkenner 22 20 53 95
15 16 Rover Crofts Groe Scouts 56 35 91
16 15 Fakkeldraagsters Scouts 33 30 26 89
17 50 Niftarlake Explorers 6 28 55 89
18 18 Cay-Noya Scouts 51 36 87
19 41 St. Ansfridus Scouts 33 37 17 87
20 44 Niftarlake Scouts 39 41 80
21 51 Prinses Amalia Gr Scouts jon 28 39 12 79
22 26 HMG Verkenner 50 20 7 77
23 38 Don Bosco Explorers 22 54 76
24 48 Niftarlake Scouts 33 43 76
25 47 Niftarlake Scouts 39 33 72
26 1 Thorheim Scouts 17 49 5 71
27 40 Don Bosco Scouts 22 29 12 63
28 37 Mondriaan Scouts 17 34 11 62
29 7 Prinses Amalia Gr Scouts mei 6 42 10 58
30 8 Prinses Amalia Gr Scouts mei 17 33 6 56
31 20 Manitoba Explorers 39 11 6 56
32 39 Don Bosco Scouts 22 34 56
33 34 Mondriaan Scouts 55 55
34 56 Ridder Fulco Verkenner 17 38 55
35 52 Prinses Amalia Gr Scouts jon 28 22 3 53

scorelijst



Plaats Subgroep 
Nr2

Scouting groep Speltak Zater-
dag 
middag

Zaterdag 
avond

Zondag 
ochtend

Totaal

1 28 HMG Verkenner 50 67 80 197
2 9 Laurentiusgroep Verkenner 50 54 90 194
3 13 Rover Crofts Groe Explorers 67 51 52 170
4 54 Ridder Fulco Explorers 33 54 81 168
5 45 Niftarlake Scouts 39 11 71 121
6 3 Thorheim Scouts 50 47 21 118
7 17 Rover Crofts Groe Scouts 44 28 44 116
8 11 Laurentiusgroep Padvinster 11 37 57 105
9 21 Manitoba Verkenner 22 54 29 105
10 55 Ridder Fulco Verkenner 44 60 104
11 14 Fakkeldraagsters Scouts 39 36 22 97
12 10 Laurentiusgroep Verkenner 28 67 95
13 23 Soekwa Leiding 50 42 3 95
14 25 HMG Verkenner 22 20 53 95
15 16 Rover Crofts Groe Scouts 56 35 91
16 15 Fakkeldraagsters Scouts 33 30 26 89
17 50 Niftarlake Explorers 6 28 55 89
18 18 Cay-Noya Scouts 51 36 87
19 41 St. Ansfridus Scouts 33 37 17 87
20 44 Niftarlake Scouts 39 41 80
21 51 Prinses Amalia Gr Scouts jon 28 39 12 79
22 26 HMG Verkenner 50 20 7 77
23 38 Don Bosco Explorers 22 54 76
24 48 Niftarlake Scouts 33 43 76
25 47 Niftarlake Scouts 39 33 72
26 1 Thorheim Scouts 17 49 5 71
27 40 Don Bosco Scouts 22 29 12 63
28 37 Mondriaan Scouts 17 34 11 62
29 7 Prinses Amalia Gr Scouts mei 6 42 10 58
30 8 Prinses Amalia Gr Scouts mei 17 33 6 56
31 20 Manitoba Explorers 39 11 6 56
32 39 Don Bosco Scouts 22 34 56
33 34 Mondriaan Scouts 55 55
34 56 Ridder Fulco Verkenner 17 38 55
35 52 Prinses Amalia Gr Scouts jon 28 22 3 53

36 24 Soekwa Explorers 6 41 47
37 4 Ben Labre Verkenners 37 9 46
38 12 Laurentiusgroep Padvinster 33 11 44
39 30 HMG Verkenner 33 0 4 37
40 31 Woudlopers Verkenners 36 36
41 33 Mondriaan Scouts 11 23 34
42 42 St. Ansfridus Scouts 17 9 26
43 49 Niftarlake Explorers 6 20 26
44 19 Manitoba Explorers 22 0 1 23
45 22 Manitoba Verkenner 22 0 22
46 27 HMG Verkenners 18 1 19
47 35 Laurentiusgroep Explorers 6 11 17
48 36 Mondriaan Scouts 17 0 17
49 43 St. Ansfridus Scouts 17 0 17
50 29 HMG Verkenner 6 10 16
51 2 Thorheim Scouts 11 11
52 5 Ben Labre Verkenners 8 8
53 46 8 8
54 6 Ben Labre Verkenners 0 0
55 32 Woudlopers Verkenners 0 0H56

  



TOT VOLGEND JAAR!!!!
Vergeet niet op www.ijsberenweekend.nl te kijken voor alle 
foto’s, en de IJsberenweekend Facebook-pagina te liken.

Deze kampkrant is mede mogelijk gemaakt door: 
Tibbe van Asten, Mischa Appel, Joram Appel, Reinier Kniest, Thijs van Roon, Tobias Ripperda EN iedereen die toffe stukjes geschreven heeft.


