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Dit is alweer de 34e editie van het IJsberen-
weekend en helaas zijn we begonnen met  
druilerig weer, maar dat mag de pret niet  
drukken. Ook dit jaar hadden de deelnemers 
en de staf er zin in! Ik hoop dat alle deelnemers 
zich goed hebben vermaakt op het weekend.

De HMG en de Fakkeldraagsters hebben zich 
de afgelopen 5 maanden weer druk bezig ge-
houden met de voorbereidingen op het week-
end. Zo is het terrein weer leuk aangekleed, 
zijn er gave spelen gemaakt voor de deelne-
mers en wordt er zelfs voor alle deelnemers 
gekookt.

Voor de kampkrant hebben we weer hulp van 
buitenaf gehad. Zo heeft Erna ons ook dit jaar 
weer voorzien van een tof logo met bijpassende 
illustraties waarmee Studio R+M een prachtige 
cover voor deze kampkrant heeft gemaakt. De 
kampkrant zelf mochten we ook dit jaar weer 
op zondag drukken bij Practicum. 
Dank jullie wel hiervoor!

Veel leesplezier en wie weet kom je jezelf nog 
tegen in de kampkrant.

Tot volgend jaar!

 TIBBE
 Hoofdredacteur

Een voorwoord
van de redactie!
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Een voorwoord
van de redactie! Welkom op het 

IJsberenweekend 
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De zwaarste taak van de AC: een stukje schrij-
ven voor de kampkrant. Wat helpt: goede 
koffie!

Maar laten we beginnen bij het begin. Vorig 
jaar coördineerde ik voor het eerst het IJs-
berenweekend en dat is goed bevallen. Dus 
dit jaar doe ik het weer. Meteen na de zomer 
beginnen de eerste voorbereidingen. De slecht-
ste beste thema ideeën komen langs, van Leger 
tot The Expendabears en zelfs N*** IJsbeer 
of Barbie en IJsbeer. Uiteindelijk komen we 
toch altijd op een wat deelnemer-vriendelijker 
thema uit, zoals de VOC.

Voordat er een weekend is georganiseerd 
hebben we flink wat te doen: Een bestuur 
bij elkaar zoeken, spellen organiseren en nog 
veel meer dan ik hier kan noemen. Tot en met 
de traditionele WC-disco aan toe. Gelukkig 
worden we sinds vorig jaar bijgestaan door de 
Fakkeldraagsters en dat maakt de hele staf een 
stuk gezelliger!

We skippen even door naar het weekend. Nu 
zijn jullie zelf schippers bij de Verenigde Ys-
beren Compagnie, onderdeel van de Verenigd 
Oost-Indische Compagnie. En jullie mogen het 
verhaal dat wij gestart zijn afmaken en strijden 
voor de titel. Wie zal het worden? Tegen de tijd 
dat je dit leest zal het bekend zijn.
Intussen houd ik me vooral achter de schermen 
bezig. Zo af en toe blijkt toch dat niet álles wat 
wij doen helemaal doordacht is. Dan moet er 
snel wat geregeld worden. En als het goed is 
merkt niemand daar wat van. Trouwens, hoe 
was het eten met z’n allen in het bos? ;)

 PETER
 AC
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Half 9 ’s ochtends komen de eerste deelnemers 
het terrein op. Wat later dan normaal, maar het 
is makkelijk om voor te stellen dat het bedje 
op deze ochtend extra veel aantrekkingskracht 
had. Toch hield dat zo’n 400 deelnemers niet 
tegen om naar de Sparrenlaan in Soest te ko-
men. Een hele rits aan auto’s, busjes en aan-
hangwagens komt de parkeerplaats op, spullen 
worden uitgeladen en een stroom van kleurrij-
ke dassen met veel te grote tassen, koffers en 
tenten komt op gang. Snel zijn alle deelnemers 
met hun spullen het terrein op geglibberd. Het 
lege stuk grond wordt gevuld met tenten en 
zeilen, waar deelnemers dankbaar onder kun-
nen schuilen. Twee uur later is er geen droog 
stuk grond meer te vinden. De paden zijn ver-
anderd in een zwijnenpoel. 

5

DE OPBOUW
& OPENING

ADVERTENTIE

Om de tocht over het terrein wat gemakkelij-
ker te maken zijn wandelplaten neergelegd.
De scouts glibberen over die platen voortaan 
van A naar B. 

Gelukkig is de meerderheid van de groepen 
goed voorbereid naar het IJsberenweekend 
gekomen. Kleurrijke regenjassen, mutsen, 
handschoenen, stevige bergschoenen en ge-
noeg zijlen moeten ervoor zorgen dat de scouts 
niet te nat worden. Deelnemers staan onver-
moeibaar in groepjes onder paraplu’s.
De Ben Labre hebben hun eigen gangster-
muziek meegenomen. Er komt geluid uit een 
klein doosje ter grote van een appel, wat meer 
geluid oplevert dan de speakerinstallatie op het 
terrein. Zoals wel vaker is in koude tijden het 
raam van de koffiedames erg populair. 
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Dit jaar zijn er echter wat veranderingen door-
gevoerd. De kookstaf heeft de inkopen gedaan. 
Het gevolg is biologische koffie, fairtrade thee 
en limonade met echt fruit en muntblaadjes 
erin! De populariteit van deze nieuwigheden is 
een verhaal voor een andere keer. 

Om half 12 werd het tijd voor de opening. Een 
scheepswrak ligt in het duinzand, waarvan 
de mast wordt gebruikt om de vlag te hijsen. 
IJsbrandt Berendts, een getwiste kapitein die 
alles al gezien heeft, betreedt het toneel. Hij is 
uit op macht. Plots komt met een knal en een 
boem de Admiraal ter zee de duinen opgeva-
ren. Hij is op zoek naar een nieuwe opvolger. 

Daar worden IJsbrandt en zijn stuurman wel 
warm van, ze willen de macht overnemen van 
de Admiraal ter zee. 

Woedend maar beheerst springt de kapitein op 
de stuurmanstafel, waar belangrijke documen-
ten en kaarten liggen. Documenten die cruciaal 
zijn voor het veroveren van de Zeven Zeeën 
worden genadeloos vernietigd. Alles lijkt ver-
loren, maar er is hoop. Bijna 400 deelnemers 
gaan de strijd aan met de kapitein om de macht 
op zee. Zeeën bevaren, ja, dat is hun doel, 
want IJsberenweekend is cool.

 JORAM

singing in the
 rain



7

WEEKENDIJSBEREN
34e 2016

KAPITEIN HAHAHAAK
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WIE WORDT
DE NIEUWE
ADMIRAAL??
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WIE WORDT
DE NIEUWE
ADMIRAAL??

Kijk eens wat ik in de verte zie.
T’ is IJsbrandt Berendts met zijn eigen 
compagnie Hij wilde heerser worden met 
zijn VYC. Maar de Admiraal ter zee die 
werkt niet mee.

Refr.
Want, IJsberenweekend is cool.
Weet je wel wat ik bedoel?
Zeeën bevaren, ja dat is ons doel
Want IJsberenweekend is cool.

Zeerotten nodig voor de handelsvloot.
Werk aan de winkel, de opbrengsten zijn 
groot. Alle handelsroutes waren veel te 
lang. En IJsbrandt Berendts houdt eenied-
er in de tang.

Refr.
want, IJsberenweekend is cool.
Weet je wel wat ik bedoel?
 Zeeën bevaren, ja dat is ons doel
Want IJsberenweekend is cool.

IJsbrandt Berendts is een echte pro.
Zijn roekeloos gedrag dat is een risico.
Maar ’t levert gigantisch veel florijnen op.
En al feestend kiezen wij het ruimen sop

IJSBERENWEEKEND 
IS COOL!

IJSBERENLIED:
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De bemanning die smacht naar een worst
En een warme chocolade voor de dorst
Kou lijden al 34 keer
Volgend jaar kom ik zeker wel weer   

Hier met jou!
Hier met jou! 
In de kouuuu!

Refr.
 IJsberenweekend is cool.
Weet je wel wat ik bedoel?
Zeeën bevaren, ja dat is ons doel
Want IJsberenweekend is cool.

IJsberenweekend is cool.
Weet je wel wat ik bedoel?
Zeeën bevaren, ja dat is ons doel
IJsberenweekend 
IJsberenweekend
IJsberenweekend is cool 

Op de melodie van:
Joost –Pater Moeskroen

Downloaden? 
Scan dit!
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WEER:
De wind staat west tot noordwest, kracht 
9. Een sterke rug staat boven Nederlands 
Indië. Een trog trekt vanmiddag over de 
Noordzee, wat het uitvaren bemoeilijkt.
Het zicht is beperkt. Plaatselijk kunnen 
mistbanken het zicht beperken tot 20 me-
ter. In die mist kunnen zich zeemonsters 
bevinden.

11

RECEPT 
BROODJE

ROOKWORST
Ingredienten:
1 worst
1 broodje
saus

Men neemt een rookworst van een bepaald 
merk. Die gaat in een grote pan met water tot 
hij eetrijp is. Vervolgens pak je een of twee 
twee witte of bruine sneetjes brood. Drapeer 
de worst over je broodje, en besprenkel hem 
met een gewenste hoeveelheid ketchup of mos-
terd. Hmmm. 
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Koen is op zoek naar een meisje 
wiens naam begon met een a of een 
e. Haar naam rijmt op 'dilemma'. 
Koen heeft het meisje gezoend, maar 
is haar naam vergeten. Ben jij dit 
meisje of ken jij dit meisje? Stuur dan 
een berichtje via IJsberenweekend 
op Facebook.

Koen zoekt 
meisje

Contactadvertentie

BEER ZOEKT IJS

EEN WANHOPIGE IJSBEER IS 
OP ZOEK NAAR IJS. 

HET ENIGE WAT HIJ AAN
TROF, WAS EEN GROTE 
MODDERPOEL. DE IJSBEER 
DENKT ER NU OVER OM 
ZICH OM TE LATEN BOUWEN 
TOT ZWIJN.

OPROEP!!

Kapitein zoekt schip
Een kapitein heeft de boot gemist, zijn 

boot wel te verstaan. Zijn bemanning 

is uitgevaren zonder hem. De kapitein 

is van het type dat niet gestoord wil 

worden in zijn hut. De bemanning dacht 

waarschijnlijk dat hij al op het schip was. 

Het schip is voor het laatst gezien in de 

buurt van de Bermudadriehoek.

LAAT JE
NIET VAN 

DE IJS
BRENGEN!!
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Als onderdeel van een handelsmultinational 
als de VYC wil je natuurlijk je macht in elke 
mogelijke manier uitbreiden. We zijn met zijn 
allen bezig een imperium op te bouwen, en dat 
gaat niet zonder slag of stoot. Nieuwe volken 
worden ontdekt, en daarmee wordt handel 
gedreven of oorlog gevoerd. En toevallig is 
dat precies wat de scouts zaterdagmiddag op 
het IJsberenweekend hebben gedaan. In  een 
onbekend stuk van de duinen zijn een aantal 
eilanden, waarvan het vogeleiland het grootste 
is. Dit is geen grap, het heet echt het vogelei-
land. De archipel heeft zelfs wel wat weg van 
Indonesië. Van eiland naar eiland varen de 
subgroepjes om vreemde stammen te ontmoeten. 
 

ADVERTENTIE

13

PLUNDEREN 
EN HANDELEN IN 

DE DUINARCHIPEL

WIST JE DATEEN ‘DUINARCHIPEL’DUINEILANDENGROEP BETEKENT?
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Eenmaal in contact met de inheemse bewo-
ners van zo’n eiland heeft het groepje meer-
dere keuzes. Je kan ervoor kiezen om, waar 
de VYC niet vies van is, de boel te leeg roven. 
Wie houdt er immers niet van een potje oud 
Hollandsch plunderen. Het nadeel hiervan is 
dat de lokale bevolking langzaam leeggedron-
ken wordt, en de goederen een keer op zijn. 
Een andere optie is dus om te handelen met de 
inheemse bevolkingen die je tegen komt. Hier-
voor moet je alleen wel een aantal lokale ge-
woonten weten, zoals dat je in Da Lai Lamah 
(of iets dergelijks) bijvoorbeeld te allen tijde je 
mond moet houden. 

Dat is nog niet alles. Naast de overbekende 
rookworstenpost liepen (of voeren) er overal 
over het terrein exotische reizigers. Mexi-
canen, Indianen, Aziaten en Duitsers, waar 
je tips kon krijgen over de gebruiken van de 
inheemse volken die in de archipel rondom het 
vogeleiland wonen. 
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Het gevolg is dat de subgroepscheepjes al plun-
derend en handelend door de duinen trekken. 
Ik reis als journalist embedded mee met IJs-
brandt Berendts en de Admiraal ter Zee. Beide 
overtuigen de scouts om hun favoriete metho-
de te gebruiken. Al varend blijkt dat bij veel 
groepjes plunderen toch de voorkeur heeft. 
Misschien is het de oeroude VOC-mentaliteit 
die natuurlijk bij iedereen heerst, maar mis-
schien is het ook wel gewoon uit luiheid. Er is 
namelijk nog een derde optie. Werken voor je 
geld. Bij sommige eilandenposten zijn opdrach-
ten uit te voeren, die veruit de meeste goederen 
opleveren. Denk bij goederen aan exotisch 
fruit en specerijen. 

Het spel leverde een hoop gefrustreerde en 
beroofde eilandbewoners op, die daar tot op de 
dag van vandaag nog zitten te mokken. 

 JORAM



16

WEEKENDIJSBEREN
34e 2016

ADVERTENTIE

16

“WERKEN
VOOR JE
   GELD”
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Mariëlle en Annick 
(Scoutinggroep de Fakkeldraagsters)
Het is het derde IJsberenweekend voor 
Mariëlle en Annick. Ze zijn twee ervaren 
deelnemers van het ijsberenweekend. De 
tent opzetten ging razendsnel, toen hun tent 
al stond, was hun leiding nog bezig met hun 
eigen tent. Mariëlle (links op de foto) wil 
graag nog even kwijt dat ze op zoek is naar 
een knappe jongen. Ben of ken jij een knappe 
jongen, neem dan contact op met de scouts-
leiding van de Fakkeldraagsters. Of direct 
met Mariëlle, als je dit tenminste durft. 

HUMANS OF 
IJSBERENWEEKEND
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Arjan (Sint Ansfridus)
Arjan zit bij Scoutinggroep Sint Ansfridus. 
Hij draagt een puptent als jas. Volgens Arjan 
is dat ideaal tegen de regen en de tent is ook 
nog eens lekker warm. Hij raadt het iedereen 
aan om tijdens IJsberenweekend 2017 deze 
jas te dragen.

Dione en Luna
Voor Dione en Luna is het hun allereerste 
ijsberenweekend. Ze weten dus eigenlijk niet 
wat hen te wachten staat. Voor Anna (hele-
maal rechts op de foto) is het al haar derde 
ijsberenweekend. Het slapen in de tent vin-
den ze alle drie het leukste. Dit vinden ze ge-
zellig en binnen in de tent is het lekker warm.

Heleen (Prinses Amalia Groep)
Heleen is een opvallende verschijning op het 
IJsberenweekend. Niet om haar gekleurde 
haar (dat is in de mode onder de deelne-
mers), maar om haar mooie ijsberenmuts. 
De muts heeft twee oren zoals een echte 
ijsbeer en daarnaast bevat de muts ook nog 
eens twee handschoenen. Ideaal dus! 
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AVONDETEN IN 
DE BUITENLUCHT

Daar zitten we dan. Beetje brak maar wel 
voldaan. Het was een behoorlijk uitdaging om 
voor 400 scouts een lekker buffet te maken. 
Het begon met de inkopen. Meer dan 800 kilo’s 
aan eten en drinken wat niet eens in de bus 
pasten. Beetje aan mikado gedaan een het lukt 
ons alsnog om alles naar Soest te vervoeren.  

Stel je een voor 250 kilo aan eten voor te berei-
den voor iedereen, en dan om je voor te stellen 
dat iedereen binnen een half uurtje eten had. 
Waarbij de meeste nog eens drie keer opge-
schept hebben. Helaas moeten we het kort 
houden om chocomelk en rookworsten klaar 
maken voor de deelnemers. We kunnen weer 
trots zijn op wat we met verse producten be-
reid hebben. En door. 

Groetjes de Kookstaf: 
 Jochem, Floor, Marieke, Elko, Roselinde, 
 Frank, Auke en Marjolein 
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BUITEN
ETEN AANEEN TAFELWAAR 500 MENSEN AAN ZITTEN

Voor de 
avondmaaltijd 
is het 
volgende uit 
de zee gevist:

100 kilo hachee
70 kilo aardappels
40 kilo rijst
30 kilo sperziebonen
35 kilo rode kool met appel
400 liter chocomelk
300 rookworsten
30 kilo appels
25 kilo bananen
48 pakken biologische 
   arabicakoffie
500 eieren
120 liter bruine bonen soep
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BUITEN
ETEN AANEEN TAFELWAAR 500 MENSEN AAN ZITTEN

ADVERTENTIE

ZEEROUTES AANLEGGEN 

ONDER DE STERREN

www.vanoestbloemen.nl

Soesterbergsestraat 44a
Soest

Buys Ballotlaan 11-13
Soesterberg

Volg ons ook op facebook 
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Het is eindelijk droog. De wolken hebben 
zelfs plaats gemaakt voor een mooie sterren-
hemel. Onder deze hemel lopen de scouts naar 
het spelgebied Zonnegloren. Een mooi stukje 
Soester natuur nabij de Korte Duinen. 
In een paar uur moeten de deelnemers routes 
aanleggen van de ene stad naar de andere. 
Hiervoor hebben ze uiteraard kaartjes nodig. 
Met een aantal kaartjes, dit nummer verschilt 
per route, kunnen de subgroepjes een zeeroute 
openen. Het is handig om de snelste route van 
je start naar je eindpunt te nemen. 

Idealiter zijn hier vier a vijf zeeroutes voor no-
dig, maar er zijn kapers op de kust. Sommige 
routes mogen maar twee of drie keer worden 
bevaren, waarna gestrande scouts om moeten 
varen. 
“Hoe kom ik dan aan die kaartje?” hoor ik je 
denken. Nou, door posten in de brede paden 
van het zonneglorenbos te doen. 
De scouts waaien bij de start enthousiast over 
het spelgebied uit. Ze doen spellen van blik-
gooien tot spijkerpoepen. Er is zelfs een post 
waarbij ze een muntje uit de bodem van een 
panty moeten halen door maar één hand te 
gebruiken. Dat is lastiger dan het klinkt. Toch 
was er bij de rookworstenpost veruit de mees-
te animo. Nou moet ik zeggen dat ze dit jaar 
ook wel extra lekker waren. Het recept vind je 
verderop in de kampkrant. 

 JORAM
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HEULEMAAL
LOS BIJ
DE DISCO
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‘s Avonds wordt de overwinning gevierd na 
een interessante dag met veel geplunder en 
gehandel. Het merendeel van de scouts vier-
de dit in de disco, waarbij iedereen lekker los 
ging. Op de disco werden hele hippe nummers 
gedraait, maar ook een heleboel minder hippe 
nummers die toch ook wel heel erg tof waren. 

Anderen waren moe van de zware zeereis en 
gingen vroeg hun nest in. Daarnaast stond 
er een tiental matrozen heel actief zeemans-
liederen te zingen in de karaoketent, want  
welke matroos houdt er nu niet van zingen 
tijdens het varen? Weer anderen kozen ervoor 
om bij een kampvuur naar griezelige zeemans-
verhalen te luisteren. Het meest griezelige, 
enge en afschrikwekkende verhaal was dat 
over Tim. Voor bestwil van de lezers wordt dat 
verhaal niet herhaald.

Rond middernacht gingen de matrozen langza-
merhand naar hun nest om goed uit te rusten 
voor de volgende dag. De oudere zeelui bleven 
nog even sterke verhalen vertellen over al hun 
avonturen, waarna ook zij hun hangmat in 
gingen.

 DIMITRI

ADVERTENTIE

24



25

WEEKENDIJSBEREN
34e 2016

2525

“ALS JE EEN 
BEETJE
WILT CHILLEN 
IS HET GEEN 
PROBLEEM”
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Ei ei ei wat zijn we blij. Het is droog en koud. 
Wat wil een ijsbeer nog meer. Behalve over 
onze obsessie met het weer gaat dit stuk over 
de ochtend van zondag 31 januari. Doorge-
winterde gezichten komen je tegemoet op weg 
naar de koffiedames, de belangrijkste post 
van het wakkerwordspel. Eerder schreef ik al 
over nieuwigheden waar deze dames mee te 
kampen hebben, zoals biologische (!) koffie 
en fair trade thee. Daarnaast is er heus fruit 
door de limonade gegooid, wat een primeur is 
voor IJsberenweekend. Wanneer iedereen met 
een slaaphoofd op zoek is naar koffie, zijn de 
koffievrouwen op hun opperste best. Vrolijk 
lachend huppelen ze door de modder. Ze zijn 
het zonnetje wat langzaam van achter de wol-
ken tevoorschijn komt. 

Koffiedame Selina: “We hadden ervoor ge-
zorgd dat we om 7 uur klaarstonden met kof-
fie, maar de eerste mensen kwamen pas om 

half 9. Dat was jammer. En als je het dan over 
de koffie hebt, die gaat er veel minder hard 
doorheen dan voorgaande jaren. Na diepgra-
vend onderzoek hebben we ontdekt dat som-
mige leiding hun scouts verbieden om koffie te 
drinken. De thee gaat daardoor wel extra hard. 
Elke vijf minuten moeten we een nieuwe ketel 
theewater zetten.”
Overigens was de sinaasappellimonade met 
echte sinaasappel veel populairder dan de fr-
ambozen-met-munt limonade. 

 JORAM

OPSTAAN!
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ONTBIJTJE
MET EEN
EITJE

28
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WIST
JE

DAT

Mijn wis je datjes noo-
it in de krant komen 
(soekwa)

Rookworst zonder 
“R” ookworst is?

Marielle er bij loopt 
als een eskimo 
(fakkeldraagsters 7)

Alle foto’s met 
de hand
bewekt zijn?

Rick (soekwa) hele-
maal vanuit Gronin-
gen is gekomen voor 
het IJsberenweekend

Ashley en Floris 
ENORM klef zijn 
samen 
(Fakkeldraagsters)

Emma heeft gebekt 
met Koen 
(Laurentius)

Je aan de koffiedames 
kan vragen of ze je 
handwarer opwarmen 
(Sarah en Anoek)

De helft van de scouts 
van de soekwa nu een 
hekel aan de leiding 
heeft

Het nat is

We een wereldrecord 
hebben gevestigd met 
de langste eettafel. 
Hij was 10 km lang!

Jennifer een zakje 
modder heeft
(Prinses Amalia 
Groep)

Er op zaterdagavond 
lokale mistbanken
waren in de disco

de glow in the dark 
spray niet werkt 
(amelie en joy)
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We drie scouts hebben 
verloren in de modder 
- de woudlopers

Koekje iemand 
van de HMG is
(anoniempje)

De videowall maar 1 
keer ECHT stuk is 
geweest?

Marjolein en de man 
van ehbo een relatie 
hebbeen  (ben labre)

De mensen van de 
EHBO EHBingO 
spelen?

Er haringen door de 
modder zwemmen? 
(Ilse)

30
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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

ADVERTENTIE

MIDDAGSPEL:
FIETSROUTE DWARS 
DOOR SOEST

Nu onze kapiteins en matrozen wat meer 
ervaring hebben opgedaan met het varen over 
zee met schepen van de VYC, is het tijd om 
de Zeven Zeeën goed te gaan verkennen. Het 
hoofdkantoor van de VYC is gevestigd op de 
Beaufortlaan in Soestduinen. Vanuit daar krij-
gen de subgroepjes een route van één van de 
Zeven Zeeën. De routes zijn wel uitgestippeld, 
maar het is altijd de vraag wat je onderweg 
tegen kan komen met je vloot. Een waterhoos, 

een vloedgolf, een heftige storm of misschien 
zelfs een kraken (groot zeemonster dat lijkt op 
een octopus red.)? Het kan zelfs zo zijn dat een 
deel of zelfs de hele vloot verdwaalt. 
Mocht je de handelspost halen, dan kan het 
zomaar zijn dat je op die post de schade moet 
opnemen en de boel moet repareren. Als je 
laadruim vol water zit, moet je hozen. Het kan 
ook zijn dat onderweg één van de masten van 
je schip is afgebroken. Dan is het verstandig 
om een boom uit te lachen (een oude en beken-
de techniek die reeds verloren is gegaan) zodat 
hij een stevige, rechte mast kan worden.
Soms is er last van tegenwerkende waterstro-
ming en windrichting. Dan is het verstandig 
om eerst verder te varen naar een punt waar 
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je rustig om kan keren en het gebied kan om-
zeilen. Om dat goed te kunnen doen, zal je 
coördinaten moeten bepalen van het veilige 
keerpunt. Middels Sudoku kun je heel snel de 
juiste coördinaten vinden. Tegenwoordig wordt 
Sudoku meestal gebruikt voor eenvoudig 
tijdverdrijf, maar het is zeker ook het gebruik 
om in de scheepswereld coördinaten te bepalen 
middels een geheime techniek waarbij Sudoku 
nodig is.

De subgroepjes zullen met hun vloot snel moe-
ten varen, want de concurrentie is moordend. 
Wie de meeste zeeën heeft bevaren in de snel-
ste tijd, zal zich een vaardig kapitein mogen 
noemen!

 REINIER
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ADVERTENTIE

EHBingO

Diep in het schip, naast de kombuis, is een 
klein kamertje. Een kamertje speciaal voor 
scheepsarts Kok en haar kwakzalvers. Tijdens 
de barre tochten van de VYC zijn er al veel 
matrozen en verschillende kapiteins langs ge-
wandeld in verband met lichamelijke ongemak-
ken. Door hevige regenval hebben we velen 
afgekoelde, kleine matrozen laten opwarmen. 
Om overzicht te houden werken we dit jaar 
met een schema, de EHBingO. 

Admiraal Ter Zee heeft ons beloofd dat we niet 
gekielhaald worden als we alles van dit schema 
af gestreept hebben. Op dit moment (zondag-
ochtend 10.00 uur) hebben we helaas nog geen 
bingo. Heel even dachten we bingo te hebben, 
maar het bleek een typisch gevalletje C3 te zijn. 
Help ons dus uit de brand!

Hiep hoi, ahoy,
Scheepsarts Kok en haar kwakzalvers

wat doet 
de EHBO?

1 2 3

A Splinter 
(2x)

Pleister 
(6x)

Verband 
(1x)

B Gebroken hart 
(velen)

Hoofdpijn 
(2x)

Kneuzing 
(1x)

C Brandwond Scheurbuik 
(2x)

Huilie huilie 
(>10)
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INGESTUURD
DOOR

JULLIE
We hebben bij het handelsspel een leuk  
spelletje gespeeld. Daarbij hebben we vele 
specerijen bekeken en verhandeld. Gedurende 
het spel regende het. Uiteindelijk hebben heel 
erg ons best gedaan en een 5 sterren diner bij 
elkaar gekocht. En na afloop natuurlijk en 
lekker mokje warme champagne gedronken.  
Daar lusten wij wel pap van. We hebben volop  
genoten!
 De droge mannen

Je weet dat ijsberenweekend er weer is
als de koude januari wind zijn koudste punt 
heeft bereikt de modder op zijn viest is
de chocomelk en de warme worsten uit de 
kelder worden gehaalt en de sterren hoog en 
stralend aan de hemel staan
 anoniempjexx

onze eerste tent lekte overal we werden hel-
maal nat dus toen gingen al onze spullen naar 
de jongenstent en toen kregen we een nieuwe 
tent die niet lekte
 amelie en joy



35

WEEKENDIJSBEREN
34e 2016

SLUITING IN 
DE DUINEN

Wie o wie is de opvolger van de Admiraal ter 
Zee? Hij gaat zelf in elk geval chillen op een 
onbewoond eiland in een een of andere oceaan. 
Zijn golfclubs staan al klaar. Alle subgroepjes 
hebben de kans gekregen om te bewijzen dat 
ze de werkdruk van een Admiraal aankunnen. 
Plunderen, handelen, varen, feesten en rook-
worsten eten.. Uit de puntentelling blijkt de 
deelnemers die dit het beste kunnen de explo-
rers van de Ridder Fulco zijn. De tweede plek 
is voor de scouts van de Fakkeldraagsters en 
de derde prijs is voor de padvinders van de 
Laurentius. De kampkrantprijs voor de leukste 
stukjes gaat naar Amelie en Joy van de PAG.  
IJsbrandt Berendts moet de aftocht blazen, 
wat hij naar eigen zeggen ‘jammer’ en ‘teleur-
stellend’ vindt. 

 JORAM
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DE NIEUWE
ADMIRAAL 
IS GEVONDEN

DAT WAS HET DAN.
#YBW16 KOMT TOT
EEN EIND.
GELUKKIG HEBBEN 
WE DE FOTO’S NOG.
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DAT WAS HET DAN.
#YBW16 KOMT TOT
EEN EIND.
GELUKKIG HEBBEN 
WE DE FOTO’S NOG.

HIER ZIJN ER
NOG EEN PAAR...!

THROW BACK
SUNDAY. 
ZO ZAGEN DE 
KOOKPITTEN 
VAN DE 
KOOKSTAF 
ERUIT OP 
ZATERDAGAVOND.

37
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IN DE KAMPKRANT 
STAAN TERWIJL 

JE DE KAMPKRANT 
LEEST? OOK DAT KAN 

 OP HET IJSBEREN
WEEKEND



Rang Subgroep Nr. Groep Speltak Extensie Za. Mi. Za. Av. Zo. Totaal

1 47 Ridder Fulco Explorers 83 71 76 230

2 8 Fakkeldraagsters Scouts 78 75 34 187

3 39 Laurentius Padvinsters 90 45 43 178

4 48 Luchtvaartgroep Scouts 62 23 92 177

5 1 Fakkeldraagsters Scouts 83 20 53 156

6 7 Fakkeldraagsters Scouts 60 71 23 154

7 9 Hiawatha Scouts 74 22 32 128

8 11 Soekwa Scouts 55 22 47 124

9 27 St. Ansfridus Scouts 85 16 22 123

10 12 Soekwa Scouts 73 14 35 122

11 40 Agger Martini Scouts 68 12 33 113

12 14 Mondriaan Scouts Ochtend 76 3 32 111

13 43 Thorheim Scouts 70 14 18 102

14 10 Hiawatha Scouts 58 30 7 95

15 49 katimavik Explorers 71 16 7 94

16 35 Cay-Noya Verkenners Land 82 4 7 93

17 37 Ben Labre Verkenners 50 35 3 88

18 42 PAG Scouts Meisjes 58 27 3 88

19 24 Don Bosco Scouts 55 0 32 87

20 36 Merhula Scouts 59 14 10 83

21 44 Thorheim Scouts 44 0 37 81

22 6 HMG Verkenners 40 0 40 80

23 4 HMG Verkenners 76 0 3 79

24 2 HMG Verkenners 57 0 20 77

25 34 Laurentius Verkenners 58 8 7 73

SCORELIJSTEN



Rang Subgroep Nr. Groep Speltak Extensie Za. Mi. Za. Av. Zo. Totaal

26 41 PAG Scouts Meisjes 48 16 7 71

27 38 Ben Labre Rowans 68 0 0 68

28 16 Mondriaan Scouts Middag 49 0 17 66

29 22 PAG Scouts Jongens 62 0 3 65

30 13 Mondriaan Scouts Ochtend 55 0 7 62

31 26 Don Bosco Scouts 55 0 3 58

32 30 Woudlopers Verkenners 54 4 0 58

33 3 HMG Verkenners 57 0 0 57

34 32 Laurentius Verkenners 50 0 7 57

35 33 Laurentius Verkenners 48 0 7 55

36 5 HMG Verkenners 54 0 0 54

37 46 Manitoba Verkenners 45 0 3 48

38 31 Woudlopers Verkenners 40 0 3 43

39 17 Mondriaan Explorers 21 0 0 21

40 18 Mondriaan Explorers 11 0 0 11

41 25 Don Bosco Scouts 0 0 7 7

42 15 Mondriaan Scouts Middag 0 3 3 6

43 28 St. Ansfridus Scouts 0 0 3 3

44 19 Laurentius Explorers 0 0 0 0

45 20 Laurentius Explorers 0 0 0 0

46 21 PAG Explorers 0 0 0 0

47 23 PAG Scouts Jongens 0 0 0 0

48 29 St. Ansfridus Scouts 0 0 0 0

49 45 Manitoba Verkenners 0 0 0 0

50 50 Cay-Noya Verkenners Land 0 0 0 0

DE KAMPKRANTPRIJS IS GEWONNEN DOOR 
AMELIE EN JOY VAN DE PAG UIT ZEIST!

KIJK OP FACEBOOK.COM/IJSBERENWEEKEND VOOR
LEUKE FOTO’S, WIST-JE-DAT-JES EN NIEUWTJES 

OVER HET IJSBERENWEEKEND



HET IJSBERENWEEKEND
IS OOK OP SOCIAL
MEDIA TE VINDEN.

 FOTO’S
 WISTJEDATJES
 FILMPJES
 ACHTER DE 
  SCHERMEN
 NIEUWS

KIJK OP FACEBOOK.COM/IJSBERENWEEKEND VOOR
LEUKE FOTO’S, WIST-JE-DAT-JES EN NIEUWTJES 

OVER HET IJSBERENWEEKEND



Deze kampkrant is mede mogelijk gemaakt door: 
Tibbe van Asten, Mischa Appel, Joram Appel, Reinier Kniest, Thijs van Roon, 

Yorick Bosman, Marijke Bokdam en Dimitri Kortekaas, 
EN iedereen die toffe stukjes geschreven heeft.

TOT VOLGEND 
JAAR!!!!

Vergeet niet op www.ijsberenweekend.nl te kijken voor een aantal 
extra pagina’s, het ijsberenlied en foto’s, en de IJsberenweekend 

Facebook-pagina te liken.


