


Dat het IJsberenweekend zin heeft, weten we alle-
maal, maar wat is de zin van het IJsberenweek-

end? Tot nu toe heeft niemand daar een begrijpelijk 
antwoord op gevonden. Dit weekend ben ik daarom 
op zoek gegaan naar wat de zin is van het IJsberen-
weekend. Mijn zoektocht begon bij Siri, de chatbot 
van iPhone. Ik vroeg het aan Siri en die zei telkens 
iets anders: ‘Volgens mij zijn daar de meningen over 
verdeeld,’ en ook: ‘Daar kan ik je nu geen antwoord 
op geven, maar geef me wat tijd zodat ik een enorm 
lang toneelstuk kan schrijven waarin niets gebeurt.’ 
Veel had ik niet aan dit antwoord, dus ben ik maar 
wat rond gaan vragen bij deelnemers en stafleden. 

De grote baas van het IJsberenweekend, Reinder 
Hoekstra, zegt dat de zin van het IJsberenweekend 
‘LOL maken’ is. ‘Have fun allemaal,’ geeft hij ons nog 
mee. Dit klonk mij goed in de oren, maar het raakte 
nog niet de diepte die ik voel bij mijn levensvraag.

Ik ben verder op zoek gegaan en kwam uit bij Peter, 
leiding van de HMG-verkenners. Hij zegt dat de zin 
‘VUUR’ is. Het IJsberenweekend is natuurlijk ijskoud 
de beste en om op zo’n cool (koel) weekend warm te 
worden, helpt vuur uitermate goed. Ik werd al iets 
warmer van binnen, maar een volledig antwoord is 
het niet.

Ik had een kop koffie nodig om na te denken en ging 
naar het koffieluik. Ook daar stelde ik mijn vraag. De 
zin van het IJsberenweekend is volgens de koffiechicks 

iets heel anders. Ilse: ‘Netwerken, relaties opdoen en 
sjansen in de disco!’; Selina en Marije: ‘gezelligheid, 
daar draait het om!’; Susette (wil graag anoniem 
blijven): ‘Rookworst!’ Daar zijn de meningen dus ook 
al verdeeld.

Marijke van de kampkrantredactie zegt: ‘Het draait 
allemaal om rookworst, chocomelk en dansen in de 
disco. Het draait eigenlijk gewoon om gezellig samen 
zijn!’

Ik trof ergens in de avond een groep wijze deelne-
mers aan van de Laurentius. Hun levensmotto is 
‘JAAAAA’, waarbij je laag moet inzetten, in het mid-
den de toon omhoog moet laten gaan en op het laatst 
de toon moet laten zakken. Er zit ook een gekke 
hoofdbeweging bij die alleen uitgevoerd kan worden 
door zeer intelligente wezens. Zij moesten mij dus 
wel antwoord kunnen geven op mijn levensvraag. 
We raakten in gesprek over het verleden en over de 
toekomst. We kwamen erop uit dat het er vooral om 
draait om oude bekenden terug te zien en om gezellig 
bij elkaar te zijn. Dit raakte al meer diepte.

Ik was nog niet helemaal zeker of dit het hele ant-
woord is, maar ik moest het hiermee doen. Ik denk 
dat we het volledige antwoord nooit te weten zullen 
komen.

Conclusie: Het IJsberenweekend heeft voor iedereen 
anders zin, maar belangrijker is dat iedereen zin heeft 
in het IJsberenweekend!

Over de 
zin van het 
leven, of 
eigenlijk, 
van het 
IJsberen-
weekend

Herr Fuchs (1989)
Docent Nederlands
Whisky liefhebber
Just married

OPENING
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Inhoud

Een speciaal jaar en een feestje, dit IJsberenweekend. Het 
is alweer  het 7e lustrum van het IJsberenweekend aan de 

Sparrenlaan! Spectaculaire acts, clowns, acrobaten en een compleet 
rariteitenkabinet heb ik gespot. Hoewel, volgens mij hoorden die 
laatsten niet bij de organisatie. 

De HMG en de Fakkeldraagsters zijn de afgelopen maanden 
wederom druk geweest met het voorbereiden van het programma, 
de spelen en het thema. Ook hebben we dit jaar uitgepakt met de 
kampkrant. En dat is te zien ook! Het is een prachtige kampkrant 
geworden, volledig in kleur, gevuld met de mooiste foto’s en leukste 
stukjes. 

We hebben dit jaar ook weer een echte videowall, zo eentje met 
allemaal verschillende beeldschermen. Meer schermen = meer beter!
Het was ons niet gelukt zonder hulp van buitenaf. Zoals elk jaar zijn 
we Erna dankbaar voor de illustraties van 
de beren en Mayke voor de spectaculaire 
cover en het  logo. Practicum heeft ons 
weer geholpen met het drukken op zondag. 
Bedankt allemaal! Ook MAS bedankt voor 
het bijstaan met alle audio en DM Drive-In 
voor de pompende beats in de disco.

Volgend jaar gaan we natuurlijk gewoon 
weer verder. Misschien iets minder 
opgedoft, maar minimaal net zo gezellig en 
koud! Hopelijk zien we jullie volgend jaar 
ook allemaal weer!
Zak thuis lekker onderuit op de bank met 
een ranja, cola of lekker biertje en dan 
wensen we jullie: Veel leesplezier!
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Welkom bij 
 Cirque Polaire
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IJSBERENLIED
IN DE TENT!
Melodie: Umbrella - The baseballs

Allen opgelet! Kaarten aan het loket 

Voor onze circusshow 

Ja we beginnen zo 

Met een grote act 

Die altijd mensen trekt 

Dit is spectaculair 

Wees welkom bij Polair 

Refrein: 

Nieuwe circus-acts creëren 

En we gaan de kou trotseren 

Vijfendertig keer ijsbeer 

Rookworst, choco en een goeie sfeer  

Acrobaten, clowns en dieren 

’s avonds weer een feestje vieren 

Bij Polair is ‘t spectaculai-air 

Bij Polair is het spectaculai-air 

Zijn jullie voorbereid? 

Het is de hoogste tijd! 

Wat passeert de revue 

Audities starten nu! 

Hey, waar ligt jouw talent 

Heb je ’n ijsbeer getemd  

Is het jouw clownsmimiek 

Of toch acrobatiek 

 

Refrein 

De spreekstalmeerster kondigt aan 

Het is tijd om op te gaan, de piste wacht… 

Voor je ’t weet is het alweer voorbij 

Stralen als de goochelaar 

Ga ervoor en maak je klaar 

IN DE TENT, IN DE TENT, IN DE TENT 

CIRCUSTENT,CIRCUSTENT, CIRCUSTENT 

 

Refrein 4x

Komt dat zien, komt dat zien. Cirque Polaire landt in de Soesterduinen. 
 De opening van het 35e IJsberenweekend begint met een spektakel waar 

Cirque du Soleil nog een puntje aan kan zuigen. Terwijl de koude poolwind over 
de duinen raast, ontploffen er rookbommen en komt er met veel spektakel en 
bombarie een heuse ’clowncar’ door het zand aansjezen. Daarin niet vier, niet 
vijf, maar zes figuren. En dat paste allemaal. Adriaan dé Acrobaat, een (getemde?) 
ijsbeer, een clowntje, een dunne circusdirecteur, een heel gespierde man en een 
gekke tovenaar. 

In een heel grote kring staan 370 enthousiaste deelnemers om het provisorische 
circuspodium heen. De vlag wordt gehesen, waarna er aan iedereen popcorn 
wordt uitgedeeld door de kookstaf. Als het niet gekker lijkt te kunnen, worden we 
getrakteerd op een IJsberenlied met een hoofdletter IJ. “IN DE TENT, IN DE 
TENT, CIRCUSTENT.” Dat had Bob Dylan (heeft een Nobelprijs gewonnen 
met zijn liedjes red.) niet kunnen bedenken. En dat deuntje. Toen ‘Umbrella’ van 
The Baseballs in 2009 uitkwam, had niemand geloofd dat er in 2017 zo’n hit op 
gebaseerd zou worden. 

Alle deelnemers lijken zin te hebben in het weekend dat voor de boeg ligt. Er 
wordt uitbundig gedanst en gezongen. Als we maar geen gezeur krijgen met 
dierenactivisten om onze (tamme) ijsbeer. 

 Joram

35e ijsberen weekend
op spectaculaire wijze
geopend!

OPENING

HET TENTENcIrcus

De toko is geopend, het terrein stroomt langzaam vol met enthousiaste 
deelnemers. Tenten worden uitgevouwd, tentpalen in elkaar geklikt. 

Vlakbij de ingang zit Pepijn, eenzaam op een kar bovenop twee tenten. 
Pepijn is scout bij scoutinggroep Don Bosco. Hij weet niet waar zijn 

groep is, maar hij heeft er zin: ‘Het meest zin heb ik in het eten, vooral 
in de rookworsten!’ Vijf minuten later is er geen spoor meer te bekennen 

van Pepijn en vooralsnog hebben we hem nog niet teruggezien...

Aan de andere kant van het terrein zijn een aantal explorers druk 
bezig om hun tent op te zetten. Het zijn Emma, Tip en Nienke van 

scoutinggroep Ben Labre (subgroep 7 en 8). ‘We hebben zin om in de tent 
te slapen,’ zegt Emma. Ondertussen komt een leiding aangelopen met een 
bank. De bank staat nog niet of de drie dames zitten al. ‘We hebben een 

mentale pauze nodig,’ zegt Nienke, ‘anders lukt het ons nooit om die tent 
op te zetten.’ Met een beetje geluk staat de tent nog voor zonsopkomt.

In een uithoek van het terrein staat Menno van scouting Mondriaan 
druk te commanderen: ‘Eén leiding per tent! Anders staan die tenten 

nooit op tijd.’ Ze hebben nogal wat leiding nodig, want er komen acht 
tenten te staan, maar eigenlijk negen. Ze waren één tent vergeten mee 
te nemen. Menno staat ondertussen met zijn handen in zijn zakken, 

maar niemand lijkt zich eraan te storen. Ze zullen het wel gewend zijn.

Ik vervolg mijn rondje op het terrein. Bij het koffieluik zie ik veel 
activiteit, maar er is nog geen klandizie, terwijl ze toch al één minuut 
open zijn. Het is het foute uur. ‘Dat is iedere dag om 9 uur,’ zegt Ilse, 
één van de vier koffiechicks. De andere koffiechiks, Susette, Selina en 

Marije, staan ondertussen flink te oefenen voor de disco van vanavond.

De sfeer is in ieder geval goed op het terrein en dat gaan we zo houden. 
Cirque Polaire is geopend!

Herr Fuchs

Bij aankomst en tijdens het opbouwen is er gelukkig 
voldoende tijd voor praatjes met (oude) bekenden.

Het is nu al gezellig! Koppie thee of limo erbij en vergeet 
die koekjes niet. Deze meiden hadden gelukkig nog wel 
tijd voor een foto.

Deze heren zijn er klaar voor. Een opvallende outfit, 
check! Haren strak in de lak, check! Zin in, check!

AANkOmst
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DE stIjl vANDE STIJL VAN... 
Onesies all around
Wie kent hem (nog) niet? De onesie; oftewel 
een pak aan een stuk. Dit is een heerlijk 
huispak dat je in de huiskamer aan kunt na 
een lange dag school of werken. Ook bij 
het ijsberenweekend is dit fashionable item 
populair onder de deelnemers. De onesie is 
verkrijgbaar in verschillende diersoorten en 
is daardoor een populair thema-outfit. Alle 
onesie circusdieren lopen op het kampterrein 
rond. Het voordeel van een onesie is ook dat 
de stof lekker warm is en je daardoor heerlijk 
warm houdt tijdens het ijsberenweekend. Je 
trekt het pak gewoon over je outfit aan en 
klaar ben je!

De meest opvallende onesies op het terrein 
zijn die van de explorers/rowans van 
Scouting Ridder Fulco uit Maarn. Thessa 
is een aap, Jesse een rode panda, Bas een 
tijger (of een stoeipoes aldus hijzelf), Jochem 
een teddybeer, Thijs is een koala, Justiaan 
een kat, Thomas een pinguin en Jicce 
een  babydraak. Ze hebben de onesies niet 
speciaal aangeschaft voor ijsberenweekend, 
ze hadden ze al. Ze hadden samen met de 
groep afgesproken dat iedereen een onesie 
aan zou doen en samen vormen ze 1 grote 
beestenboel.  

Ideaal als thema-outfit voor 
ijsberenweekend. Ze vinden zelf niet dat er 
een onesie uitspringt die het leukst of het 
mooist is. Alleen de babydraak vond zijn 
onesie toch wel erg mooi.

Wist je dat Roy Donders, ëde stylist van 
het Zuidení de onesie bekend maakte 
onder het grote publiek in Nederland? De 
huispakken, oftewel onesies, zijn inmiddels 
overal te koop. En soms in de meest vreemde 
uitvoeringen. Wist je dat ëonesieí eigenlijk 
staat voor ëone pieceí oftewel; 1 stuk.

Een onesie is eigenlijk onmisbaar in jouw 
garderobe. Ideaal voor een pyjamadag of 
een relaxte bijkletsdag met je vriendinnen of 
een avondje gamen met vriendinnen. (In een 
tijgerpak scheur je wellicht net wat sneller 
in die ene videogame). Je draagt de onesie 
samen met bijpassende dieren sloffen of van 
die lekkere warme sokken. (Van die dikke, 
winterse sokken die je normaal met scouting 
draagt in de winter). Welke onesie het beste 
bij jou past kies je zelf. Ben je meer fan 
van koeien of van tijgers? Er is voor iedere 
dierenliefhebben een onesie in zijn/haar 
lievelingsdier.

Ga snel naar de winkel en scoor jouw 
favoriete onesie! Wellicht zien we volgend 
jaar alleen maar ijsberen, tijgers, koeien, 
beren en katten rondlopen?! 

Onesie  
in 

   a 
lifetime

Reinder Hoekstra is dit jaar voor het eerst AC. 
  In een interview geeft hij een blik achter de 

schermen. Bij de dinershow hoorden we al even 
kort van Reinder de AC. Daar zei hij dat hij al 
driekwart jaar vóór 
het IJsberenweekend 
begint. Hij legt uit wat 
er dan gebeurt: “In 
het voorjaar van 2016 
hebben we de bestuurs-
functies uitgedeeld. 
Dan komt er ergens 
na het zomerkamp de 
eerste ijsberenvergade-
ring. Hierin kijken we 
naar de themaopties en 
naar de eerste samen-
stelling van de teams.” 
Die teams zijn onder 
andere de kookstaf, de 
kampkrantredactie en 
de spelcoördinatoren. 

Dit jaar is het thema 
overduidelijk circus. 
Reinder geeft een 
kijkje in de manier 
waarop het thema 
dit jaar tot stand is 
gekomen. Hij vertelt: 
“De drie thema’s waar we dit jaar uit moesten 
kiezen waren ‘circus’, ‘barbies’ en ‘horror’. Bij een 
van de ijsberenvergaderingen werden deze thema’s 
gepresenteerd en op basis daarvan hebben we met 
elkaar een besluit genomen.” Reinder vond circus 
eigenlijk direct al het leukste thema: “Circus is 
een lekker breed thema waar je alle kanten mee op 
kan. Zelf heb ik niet zo veel met barbies of horror, 
dus ik ben blij dat dit het is geworden.” 

Voor volgende jaren zou Reinder het wel leuk vin-
den om een kamp in het thema ‘de reünie’ te doen: 
een kamp waarbij het beste van alle voorgaande 

IJsberenweekenden de revue passeert. Of mis-
schien wel ‘The A-Team’ als thema. “The A-Team 
is tof. Ik ben erg van het beter maken van dingen. 
Of stoerder, en lomper (vooral dat laatste). En 
the A-Team is ook lomp en ze doen toffe dingen,” 
grinnikt Reinder. 
Reinder zou zelfs nog een stapje verder willen 
gaan: “Het lijkt mij een heel coole uitdaging om 
een IJsberenweekend op locatie te organiseren. 
Een Labelterrein buiten de regio ofzo,” maar dat is 
toekomstmuziek. Dit IJsberenweekend is Reinder 
vooral achter de schermen te vinden. Hij stuurt 

alle teams aan, zorgt 
dat iedereen alle mid-
delen heeft om goed 
te kunnen werken en 
mag de coole AC-das 
dragen. 

De afgelopen paar 
jaar zijn er een hoop 
stafleden van buiten de 
HMG te spotten op het 
IJsberenweekend. “Dat 
komt doordat we een 
aantal jaar geleden met 
een laag aantal HMG 
staf zaten. Vanaf toen 
zijn we het IJsberen-
weekend samen met de 
Fakkeldraagsters uit 
Soest gaan organise-
ren,” vertelt Reinder. 
Ook van buiten deze 
twee groepen komen 
mensen helpen met de 
organisatie. Reinder 
wil daar in het speciaal 

Jelke Ridder van de Laurentius voor bedanken: 
“Zij heeft de functie van secretaris op zich geno-
men toen de voorbereiding van het weekend al in 
volle gang was. Ze heeft dat heel erg goed uitge-
voerd en dat heeft me een hoop werk en stress 
gescheeld de afgelopen maanden.” 

Wie weet is Reinder volgend jaar weer AC. De AC 
wordt op een democratische manier verkozen. Rein-
der bepaalt dus niet zelf of hij een tweede termijn 
mag. “Maar ik wil wel graag!,” sluit Reinder af.

Joram 

“The A-Team is ook tof. 
Die doen lompe dingen”
Reinder Hoekstra de AC vertelt over de ins en outs van 
het IJsberenweekend.

ONzE AC

Reinder Hoekstra, AC van IJsberenweekend 2017
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zAtErDAGmIDDAG

Het spoor
bijster

WAT EEN ENOrM 
sPEKTAKEL!
Met z’n drieën van de pers in een Toyota 
Aygo (hij is vanbinnen groter dan vanbuiten) 
zijn we Soest door gecrosst, op zoek naar 
verdwalende deelnemers, dampende cho-
comelk, blitse circusacts en acrobatische 
stunts. Wat een toffe locaties hebben we aan 
mogen doen. We begonnen bij de Muscle 
Cars. Temidden van het wagenpark van Jan 
Smeeing moesten deelnemers laten zien hoe 
sterk ze waren. Hoe gaaf is het om te zien dat 
de meiden winnen van de jongens met het 
trekken van een bus. Ook zagen we record-
tijden bij het wisselen van de wielen van een 
auto. Daar kunnen ze nog wat van leren in de 
pits van Formule-1!

Daarna kwamen we aan bij een zeer sfeer-
vol gebouw: Museum Oud-Soest. Binnen in 
de oude raadzaal van Soest, in nostalgische 
sferen, moesten de deelnemers hun mooiste 
outfits uit de kast halen om reclame te maken 
voor hun acts. Een echte photobooth werd 
gebruikt om foto’s te maken. 

We vervolgden onze route en zagen dat veel 
deelnemers overduidelijk van de digitale 
generatie zijn, want van kaartlezen hadden ze 
geen kaas gegeten. Met bosjes verdwaalden 
ze. Sommigen presteerden het zelfs om de 
rookworstenpost te missen. Je zou kunnen 
spreken van een worstkaasscenario!

Uitpuffen van kunst- en 
vliegwerk op de lange mat 

en de springbokken.

Gelukkig wisten wij nog wel iets van kaartle-
zen af, waardoor we veilig bij het Raadhuis-
plein aankwamen. Midden op het plein lag 
de carré van het circus. Deelnemers lieten 
zich van hun beste kant zien. Dat liep soms 
uit op serieuze slagroomgevechten. Gelukkig 
bleven we ver uit het bereik van de spuitbus-
sen. Voor alle deelnemers die niet genoeg 
konden krijgen van spuitbussen, was er de 
auto van de circusdirecteur die volledig on-
dergespoten mocht worden met graffiti. Het 
scheelde weinig of onze geliefde Aygo werd 
ook ondergespoten! Het was tijd om de post 
te verlaten, op naar de volgende.

Die volgende post was bij de Springbokken 
die hun beste materiaal uit de kast hadden 
gehaald, waarop alle deelnemers zich van 
hun acrobatische kant mochten laten zien. 
Salto’s, radslagen, spagaten en alle andere 
vliegkunsten werden ingezet om zo veel 
mogelijk op te vallen (waarbij er ook weleens 
iemand echt viel, maar gelukkig lagen er 
goede matten!).

Na zoveel mooi kunst- en vliegwerk gezien 
te hebben, kon onze dag niet meer stuk. We 
brachten nog een bezoekje aan het skatepark 
waar helaas bijna alle groepjes al geweest 
waren. Uit de sterke verhalen op te maken, 
waren er groepjes die meer dan tien mensen 
wisten te passen in een eenpersoons tentje.   

“Zonder
geldige

vergunning
geen circus

in Soest”

Zaterdagmiddag worden de deelnemers gelijk om 
hulp gevraagd om te helpen met het opbouwen 

van het circus. Op vijf locaties in Soest zijn de deel-
nemers al hun kracht en kennis aan het bundelen om 
de circusartiesten te helpen. Zo had de Strongman 
problemen met zijn auto, maar door de goede inzet 
van de deelnemers is dit probleem weer opgelost!

Onderweg heeft het circus ook veel pech gehad! De 
vrachtwagen met tijgers is onderweg omgevallen 
waardoor de deelnemers op zoek moeten naar een 
andere route. Ook is het slangenmens in de knoop 
geraakt. Door het volgen van de route hebben de 
deelnemers hem kunnen helpen!.

Een circus is geen circus zonder circustent. Zo moeten 
de deelnemers hun circustent in elkaar klussen voordat 
de show begint! Met veel gepruts en lompe kracht is 
het veel deelnemers toch wel gelukt, al bleek de tent 
wel een beetje aan de kleine kant te zijn, maar dat is 
een klein detail. Het blijkt dat met goed stapelen en 
proppen genoeg mensen in een tent passen!

Op het hoogtepunt moet er natuurlijk ook auditie 
gedaan worden voor de acts! Hebben de deelnemers 
het in zich om een uber vette act neer te zetten? Ja! 
Iedereen is hard aan de slag  gegaan. Met orginele 

en minder orginele acts wordt de eindshow voor 
vanavond voorbereid! Dansen, zingen, goocheltrucs, 
springen en acrobatiek, echt vanalles kwam voorbij. 
De meest vette acts zijn door de circusdirecteur uitge-
kozen om in de avondshow op te treden. 

Wat het regelen van acts wat bemoeilijkt is dat het  
circus vergeten is om een vergunning te regelen.  
Gelukkig schieten de deelnemers het circus gelijk te 
hulp om dit probleem op te lossen. Vele vragen over 
het circus worden ingevuld en critisch bekeken door 
de ambtenaren van de Theatergemeente. Gelukkig 
zijn alle contracten goedgekeurd en ondertekend!

Door al dit enthousiasme gaat de avondshow zeker 
een topper worden! Wat kan er nu misgaan?

Dimitri
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lANG vs klEIN

De Langste 
 De Kleinste

  S
V /

Laurens van de HMG (11 jaar) is de kleinste 
deelnemer van het IJsberenweekend. Een van 
de langste deelnemers is Rick (19 jaar), hij 
is scoutsleiding bij de Soekwa. Het IJsberen-
weekend is voor zowel kinderen van 10 tot 18 
jaar en volwassenen zoals Rick. Het bijzonde-
re van het IJsberenweekend is dat dit weekend 
leuk is voor jong en oud! Er heerst een goede 
en gezellige sfeer. 's Avonds zijn er verschil-
lende kampvuurtjes waar je omheen kunt 
zitten en de disco is leuk voor alle leeftijden. 
Het IJsberenweekend is daardoor iets wat veel 
deelnemers al ver van te voren met blokletters 
in hun agenda hebben staan. Laurens kan dan 
wel de kleinste zijn en Rick de grootste; maar 
één ding hebben ze gemeen; ze zijn allebei 
scouts en komen hier beide voor de gezellig-
heid en het goede circusfeestje! 

1,99m
rick
Soekw

a

1,47
Laurens
H

M
G

Als laatste post was er de outdoorwinkel 52o 
North. Deelnemers mochten daar verlekkerd 
kijken naar het assortiment van alle topmer-
ken. Wisten jullie dat je als lid van scouting 
altijd 10% korting krijgt op het gehele as-
sortiment van de winkel? Dus als je nog een 
rugtas, slaapzak, matje of zakmes nodig hebt 
voor het volgende kamp, weet je waar je 
terecht kunt! Eén verkenner greep direct zijn 
kans en kocht een mooi zakmes.

Het was een prachtige middag, het weer was 
goed en de sfeer was gemoedelijk. Volgens 
ons hebben (bijna) alle verdwaalde deelne-
mers de weg naar het terrein teruggevonden. 
Het blijven tenslotte allemaal padvinders. 
Moe maar voldaan kwamen wij weer aan bij 
ons redactiehok. Vanuit het redactiehok za-
gen wij hoe alle deelnemers gewapend met 
bord, mok en bestek richting Cabrio vertrok-
ken voor het avondprogramma.

Herr Fuchs

Horoscopen die absoluut waar zijn
Waterman

Het afgelopen weekend was het oppassen dat je geen kwetsende dingen tegen 
rookworsten zei. Wat voor jou als open en eerlijk voelde, kon voor een ogen-

schijnlijk simpele rookworst een zware belediging zijn. Eerst even nadenken dus 
en daarna pas je mond opendoen.

Vissen
Je was lekker bezig wat punten betreft. Dit hielp je om precies te krijgen wat je 
hebben wilde. Al ben jij niet echt een circusdier. Wees niet bang om groots te 

dromen, Vissen. Je circustalenten kent geen grenzen en dat is mooi! – just sayin’.

ram
Afgelopen weekend was het voor jou ‘all systems go’! Je wist precies wat je 

wilde bereiken en wat je daarvoor moest doen. Bovendien kon je rekenen op de 
hulp en steun van je lieve medescouts, explorers en/of leiding. Je trok veel op 

met het sterrenbeeld ijsbeer.

stier
Normaal gesproken ben jij altijd heel geduldig, Stier, maar afgelopen weekend 
lukte het niet meer om te wachten totdat je eindelijk weer mocht kamperen. 
Wij vermoeden dat je er de 36e keer er ook weer bij bent. Heel begrijpelijk! 

Trek je eigen plan en zet je persoonlijke onesie bovenaan de bagagelijst.

Tweelingen
Afgelopen weekend was je heel ambitieus en had je af en toe wat ijsberenkrie-
bels in je buik. Was het die mooie kreeft of misschien wel die mooie Vis in de 

disco?! Je wilde actie ondernemen en nieuwe dingen uitproberen, ,aar je moet 
natuurlijk wel fietsen, anders kun je nooit punten scoren.

Kreeft
De komende dagen en weken treedt het gemis van kou, blubber, chocolade-

melk en rookworsten op. Toch weet je hier goed mee om te gaan. Stort je snel 
weer in een nieuw scoutingavontuur. Het zou zonde zijn als je waardevolle 

nieuwe contacten moet missen. 

Leeuw
Je hebt een vurig karakter. Tijdens de route raakte je een beetje oververhit van 

het fietsen, Leeuw. Voor jou beïnvloedt de warme chocolademelk je horoscoop. 
Je moest oppassen voor onenigheid met ijsberen die fanatiek meededen aan 

een spel. Zij waren een geduchte tegenstander voor jou.

Maagd
Je hebt keihard staan stampen in de disco – phew! – en dat brengt de komende 
weken nog veel spierpijn en appjes met zich mee. Laat je niet beïnvloeden door 
clowns en acrobaten, Maagd. Door je koele dansmoves heb je jezelf uiteindelijk 

kunnen overstijgen.

Weegschaal
Na een onverwachts heengaan van een voor het circus belangrijk persoon heb 
jij er alles aan gedaan wat in je vermogen lag om de acts weer op de rit te krij-
gen. Daardoor kun je je (op z’n koudst gezegd) trots voelen op jouw prestaties. 

schorpioen
Je krijgt het razend druk de komende weken, Schorpioen. Waarom? Omdat de 

wetten jouw horoscoop hebben beïnvloed. Je was nog nooit zo eerlijk, zo trouw 
en zo zorgzaam als nu. Zorg ervoor dat je dit vasthoudt. Een goed moment om 

je vrienden te laten weten dat je aan ze denkt.

Boogschutter
Was de liefde een beetje ingekakt de afgelopen tijd? Dan is daar het afgelopen 

weekend verandering in gekomen. De spetterende acts brachten jou en je 
geliefde in een romantische bui. Het enige nadeel was dat je je suikerspin en 

popcorn moest delen, maar alles voor de liefde!

steenbok
Het liefst wilde je het hele weekend heel hard rennen, heel hard schreeuwen of 
heel hard het kamplied zingen op welke manier dan ook. Totaal out-of-school-

mentaliteit voor jou. We weten het, maar het is nu eenmaal zo, je was op kamp.

IJsbeer
Jij bent al 35 jaar helemaal in je element. Het is koud je hebt er zin in en je voelt 

je behaarder dan ooit! Om het koude water geef je niets, kou is tenslotte een 
emotie. Geniet met volle teugen van dit weekend.  

“De rookworstpost was 
de enige post die je 

echt niet kon missen”
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mEIsjEs vs jONGENs

Jongens en meiden kunnen in het dagelijks leven 
totaal van elkaar verschillen. Hij maakt een grapje 
en zij wordt kwaad. Zij wil graag praten en hij kijkt 
liever sport. Voel je als meisje of vrouw niet beledigd 
als hij in zijn eentje naar voetbal wil kijken: mannen 
kunnen namelijk heel slecht tegen afleiding en jouw 
geklets hoort daar dus ook bij.

Wist je dat jongens op school voor dezelfde acties 
acht tot tien keer meer straf krijgen dan meisjes? 
En wist je dat mannen dus echt beter kunnen 
kaartlezen? Als mannen hun jas aandoen, doen ze 
eerst hun rechterarm in de mouw. Vrouwen eerst 
hun linkerarm. Gek hè? Dit komt doordat mannen 
en vrouwen hier een ander deel van hun hersenen 
voor gebruiken. Kortom veel verschillen; soms in het 
voordeel voor de meisjes en soms in het voordeel van 
de jongens.

Meisjes
tegen de

Jongens
Tijdens de dinnershow namen we de proef op de 
som: wie kunnen er beter zingen? De jongens of de 
meiden? Een jongen en een meisje gingen de strijd 
met elkaar aan met het IJsberenlied. Na een battle 
die gelijk opging, werd de winst bepaald door het 
publiek. Wie het meeste gejuich en applaus kreeg 
werd de winnaar. De strijd ging gelijk op, maar 
uiteindelijk hebben de jongens gewonnen.

Zingen is echter niet het enige waar wij onze jongens 
en meisjes op hebben getest. We hebben drie jongens 
en drie meiden wat vragen gesteld. De eerste vraag 
was een inkoppertje. Het zit namelijk in het logo én 
in het IJsberenlied. Het hoeveelste IJsberenweekend is 
dit? was de vraag. Alle meiden hadden de vraag goed, 
van de jongens had echter maar één het goed. Het 
antwoord is natuurlijk 35. De tweede vraag is een 
lastige: Hoeveel deelnemers en staf zijn er aanwezig 
op dit IJsberenweekend? De meeste slachtoffers 
dachten dat er rond de vierhonderd mensen aanwezig 

zijn. Eén jongen dacht dat het totaal uitkwam op 
480, waarmee hij er slechts tien naast zat. Het totaal 
aantal aanwezigen komt neer op 470. De laaste 
vraag ging over het thema van vorig jaar. De meeste 
van jullie weten ongetwijfeld nog dat dit Ysbrandt 
Berendts was (of VYC). Twee jongens en één meisje, 
die allemaal aanwezig waren vorig jaar, wisten deze 
vraag juist te beantwoorden.   

De jongens waren dus het beste in de quiz. Dit 
betekent dat de jongens zowel de zangcompetitie 
als de quiz hebben gewonnen. Onze 
onwetenschappelijke conclusie uit dit onderzoek is 
dus dat jongens beter zijn dan meisjes. Dat geldt in 
elk geval voor de zang en quiz onderdelen van dit 
weekend, maar wie weet maken de meisjes ooit nog 
een goede comeback. 

Chiara de Stagiaire
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Wat er ook gebeurd, altijd 
blijven lachen

De circusdirecteur komt 
binnengestormd op zijn 
clownsauto

Uitgedost inmaffe kleuren 
voor de photobooth

Genoeg te zien
en te doen

op het IJsberen-
weekend!

FOtOshOw
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In Theater Cabrio in Soest vond het circustheater plaats. 
Acrobaat Adriaan heette iedereen welkom met een unieke 
openingsstunt. Daarna was het tijd voor de acts van de 
deelnemers. De scouts van de Fakkeldraagsters bouwden 
op het podium een levensechte piramide. De piramide was 
aardig indrukwekkend dus dit werd beloond met een groot 
applaus. Na de piramide was het tijd voor de act van de ex-
plorers van Scouting Ridder Fulco uit Maarn. De explorers 
hadden allemaal een dierenpak aan (een zogeheten onesie). 
De dieren deden samen een dans-act op de muziek van Las 
Ketchup. De laatste act was van de scouts van Scouting 
Merhula uit Baarn. De scouts deden een zogenaamde stilte-
act, met een bordje “stilte” zaten de scouts in een kring op 
het podium. Deze act zorgde voor een heerlijk moment van 
rust in de hectiek van de circustent.

Tot slot was er voor de deelnemers een lopend buffet. Per rij 
mochten alle deelnemers langs het buffet van de kookstaf. Dit 
buffet bestond uit onderdelen van het gerecht ‘de trapeze’ en 
bestond uit rijst, aardappelen, kip, knolselderij, bleekselderij, 
paprika, spitskool en pilav. Het toetje bestond uit een ‘vrolijke 
disco dip vla beker’. Het was buiten niet erg koud, wat ervoor 
zorgde dat je eten op het bord niet meteen afkoelde. Het was 
een gezellige, sfeervolle avond in Cabrio, maar na twee uur 
zitten werd het wat koud en tijd voor het avondspel.    

Honderden deelnemers 
genietend van een show 
onder het genot van een 
overheerlijk diner in de 
gezonde buitenlucht. 

Dinnershow 
met acts en 
drinks

Dansen met panters, 
beren en tijgers

hEt CIrCus
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CIjFErs&zO

Versiertips: Op ijsberenweekend ontstaan er veel 
stelletjes. Als jij één van deze stelletjes wilt zijn 
moet je deze versiertips toepassen! Het begint allemaal 
met de welbekende openingszinnen. Heb je geen inspiratie? 
Geen probleem! Ik heb er hier een paar voor je op een rij 
gezet: 

  Ik ben mijn telefoonnummer kwijt. Mag ik de jouwe? 
  Ik heb een zwemdiploma, maar in jou ogen verdrink ik toch. 
  Ik was op zoek naar de meest zeldzame Pokémon en mijn 
navigatie bracht mij bij jou. 

  Heb je een pleister? Mijn been ligt open van toen ik 
voor je viel. 

  Als je mij niet ziet staan, dan ga ik wel zitten. Als je 
mij niet ziet zitten, ga ik wel liggen. Als je mij niet 
ziet liggen val je dus op me. 

  Mocht je mij zoeken, ik ben in de wolken. 
  Als jij een hamburger was, noemde ik je Mac Beauty. 
  Weet jij hoe zwaar een ijsbeer is? Zwaar genoeg om het 
ijs te breken. 

  Geloof je in liefde op het eerste gezicht, of moet ik 
nog een keer langslopen? 

  Ik hoop dat je de EHBO kent, want je bent adembenemend. 
  Kom je net ui de oven? Je hebt heet.
  Waarom ken ik jou niet ergens van? Kom jij toevallig uit 
Griekenland? Nee? Daar komen toch alle goden vandaan? 

Als de openingszin geslaagd is moeten er natuurlijk nog 
meer stappen gezet worden. Hoe maak je hier een relatie 
van? Dit zijn de stappen die je moet neWmen: 

  Geef een stiekeme glimlach naar je crush. 
  Probeer niet te opdringerig te zijn, hou het bescheiden. 
Stoer maar toch lief en grappig. 

  Geef complimenten. 
  Maak oogcontact. 
  Interesse tonen is altijd een goed ding! Vraag naar 
dingen als hobby’s, waar je crush woont en waar je crush 
op school zit. 

  Neem je crush mee om wat te gaan doen. Ga bijvoorbeeld 
samen dansen in de disco, of speel een spelletje samen. 

Pas deze dingen toe en ik kan je verzekeren dat het goed 
moet komen tussen jou en je crush. Xoxo Chiara

Chiara is net bezig met een carrière 
in de wereld van styling en trends, 
liefde en relaties. Binnenkort komt haar 
eerste snapchatdichtbundel ‘Ik step 
je lief’, die gaat over gezond bewegen 
en het liefhebben van je naasten!

lOvE&lIFE VERSIERTIPS 
VAN cHIArA

500 rookworsten   
    300 liter chocolademelk 
 400 liter magere yoghurt  
60 liter vanillevla    42 liter melk   
  900 eieren 60 kilo aardappelen 
 20 kilo rijst   8 kilo koffie  
1500 suikerklontjes  20 witte broden  
   16 zakken bleekselderij 
10 kroppen sla 40 komkommers    
   10 kilo blikfruit

IJsberen kunnen 
20 tot 30 jaar 
oud worden.

De ijsbeer behoort tot de familie van de 
beerachtigen. Mannetjes wegen zo'n 
350 tot 600 kilo. Vrouwtjes tussen de 
150 en 400 kilo.  

CIJF- 
ERS

Plassen onder 
de douche be-
spaart je jaar-
lijks zo’n 4.400 
liter water.

99% van de 
mensen backs-
pacet het hele 
wachtwoord 
als ze alleen de 
laatst getypte 
letter verkeerd 
hebben.

Ja echt! als je 
teveel wortels 
eet kun je er 
oranje worden.

De meeste 
mensen zijn 
banger voor 
spinnen dan 
voor de dood

Vrouwen knip-
peren twee keer 
zo vaak met 
hun ogen als 
mannen

Z
 O!

De ijsbeer behoort tot de grootste land-
roofdieren op aarde en jaagt onder meer 
op zeehonden, belugawalvissen, walrus-
sen en vissen. Hij gebruikt bij de jacht 
vooral zijn neus. Een levende zeerob 
ruikt hij al vanaf 3 kilometer afstand, een 
kadaver vanaf 16 kilometer.

FEITJES VAN DE KOOKSTAF

S van de fakkeldraagsters zit achter 
Karel aan, maar denkt hem niet te 
kunnen krijgen...

Sophie wordt gestalkt door iemand 
van de Laurentiurs...

Tomas van den Bremer heeft een oogje 
op een Fakkeldraagster...

B en J stonden achter het gebouw te 
zoenen!!...

J is eigenlijk verliefd op F...

F heeft al een vriendin...

De AC schijnt een geheime aanbidder 
te hebben... Succes!

Iemand in de buurt van de pers heeft 
zich versproken. 

Deze persoon was stiekem verliefd op 
de "strongman"...

Roddel en
achterklap
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Iedereen heeft net twee uur stilgezeten in Cabrio. 
Dat en een verse laag modder zorgt voor koude 

voetjes. Gelukkig zijn er een hoop circusdieren 
ontsnapt. Aan ons de taak om die te vangen. Een 
tiental posten, verspreid door de Lange Duinen naast 
het kampterrein, biedt de oplossing. Daar zijn hints te 
verdienen door het doen van opdrachten. 

Dozijnen onesies struinen de duinen af op zoek naar 
posten. Even off topic: die afzichtelijke onesies, waren 
die niet al uit in 2014? Dat is mijn lifestyletip in 
deze glossy. Goed, de opdrachten lijken er niet aan te 
lijden. De eerste post die de stagiair en ik tegenkomen 
is een post waarbij men met dartballetjes (balletjes 
+ klittenband = dartballetjes) op een bord mag 
gooien. Daarna nog een hele rits aan gooi, vang en 
mikposten. De meer bijzondere posten zijn een heuse 
ballonnenvouwcursus van de clown (waarbij we een 
ballonhondje buit maakten) en een post waarbij een 
bos aan waxinelichtjes uitgesproeid moet worden met 
water uit je mond. 

De scouts zijn fanatiek bezig. De Ridder Fulco Groep 
uit Maarn (vlakbij Doorn) is er zelfs van overtuigd 
dat ze (met 5 deelnemende subgroepen) de hele top 
drie van de einduitslag gaat vullen. Het duurt dus niet 
lang voor iedereen weer lekker warm is. Opvallend 
dit jaar is dat er steeds meer groepen met een hele 
geluidsinstallatie op pad gaan. Daar komt dan harde 
muziek uit. 

Met alle hints kunnen de subgroepen een complexe 
puzzel oplossen. Daarmee zijn de ontsnapte wilde 
circusdieren weer in hun hokken gestopt. Helaas heeft 
de gekke magiër (die met die levenloze ogen) het niet 
overleefd. Jammer. 

Joram & Chiara de stagiaire

In onesies
beesten vangen

Opdracht geslaagd: een 
handstand maken voor 

punten

Bij deze post moest er een 
puzzel opgelost worden. 
Vol concentratie is dit 
subgroepje bezig met het 
oplossen ervan.

AvONDsPEl
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NOstAlGIE - 1987 FOODblOG

Gezond eten en ‘superfoods’ zijn vandaag de dag nog 
steeds ontzettend populair. Het IJsberenweekend gaat 

uiteraard gewoon met die trend mee.

Zo kun je als deelnemer verschillende smoothies boordevol 
vitamines halen bij de koffiemeisjes van de Fakkeldraagsters. 
Dit als tegenhanger op de lekkere, maar minder gezonde 
popcorn en suikerspinnen die je kunt halen bij de circustent. 
Ook bij het diner van zaterdagavond is rekening gehouden 
met ‘de gezonde, foodloving mens’. Zo worden er verschillende 
groentes aangeboden waarmee je je vitamineniveau op peil 
kunt houden, en wat te denken van het eitje op 

zondagochtend? Tijdens het ijsberenweekend beweeg je veel, 
dus eiwitten zijn onmisbaar.

Het IJsberenweekend staat natuurlijk vooral bekend om de 
rookworst. Wist je dat we dit jaar bewust hebben gekozen voor 
de verantwoorde magere rookworst? In deze (hele) rookworst 
zitten slechts 248 kcal. In een normale rookworst zitten 330 
kcal. Daarmee bespaar je dus al 82 kcal! En dan hebben we 
nog een leuk weetje: op de post krijg je een halve rookworst, 
dus dat is slechts 124 kcal. Dat is helemaal niets aangezien 
jullie ook nog een fietstocht afleggen waarbij je circa 400 kcal 
verbrandt. 

UNIEK ROOKWORSTEN RECEPT

Waarschijnlijk eet jij jouw rookworst alleen bij een lekker 
stampotje. Dat is namelijk wat de gemiddelde Nederlander 
doet, maar wist je dat er ook allerlei verschillende recepten 
zijn zonder stamppot waarbij je een rookworst kunt serveren? 
Hierbij een lekker en gezond rookworstenrecept: risotto met 
erwten, winterpeen, knolselderij en rookworst.

Stap 1: schil en snijd de knolselderij in blokjes van 1 x 1 cm.  
Halveer de peen in de lengte en snijd in plakjes van 2,2 cm. 
Snipper de uien.

Stap 2: breng het water met het bouillontablet aan de kook en 
houd warm op laag vuur. Verhit de olie in een pan met dikke 
bodem en fruit de ui 2 min. op laag vuur.

Stap 3: Draai het vuur naar middelhoog, voeg de peen en 
knolselderij toe aan de ui en bak 2 min. mee. Voeg de rijst toe 
en bak 3 min. mee tot de korrels glazig zijn. Blus af met de wijn 
en roer tot deze bijna helemaal is opgenomen. Voeg een scheut 
bouillon toe en roer tot deze is opgenomen. Voeg weer een 
scheut toe en ga zo door tot de rijst beetgaar is. Dit duurt ca. 20 
min. Voeg na 15 min. de worst en erwten toe. Breng op smaak 
met peper en eventueel zout en klaar ben je! Eet smakelijk!

BENODIGDHEDEN VOOR 4 PERSONEN:
1 knolselderij    250 g winterpeen    2 rode uien    1 liter     kraan-
water    1 kippenbouillontablet    2 el olijfolie    300 g risottorijst  
  100 ml droge witte wijn    250 g magere rookworst    300 g 

tuinerwten
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MIx LIKE MIKE:
HArD GAAN
Wat is een IJsberenweekend zonder 
discotheek? Dat weet niemand! Er 
is geen IJsberenweekend zonder 
discotheek namelijk. Ze stond dit 
jaar weer als een huis. De pompende 
beats van de dj deden vele voetjes in 
beweging komen. Van springen naar 
schuifelen en van polonaise naar 
hiphop, alle stijlen kwamen voorbij. 
DM Drive-In had het weer helemaal 
voor mekaar. Hoeveel stelletjes zullen 
er zijn onstaan op de dansvloer? Het 
is gissen naar de exacte aantallen, 
maar de statistieken leren ons dat 
er minsten 5 stelletjes tijdens het 
dansen zijn ontstaan en dat er in 
de loop van de volgende dag nog 
minimaal 5 bij komen. We wensen 
alle stelletjes heel veel liefdesgeluk 
uiteraard. We hopen dat alle moeie 
beentjes vannacht goed rusten, 
zodat morgen alle posten belopen 
kunnen worden. Hoe dan ook was 
het een geslaagd feestje!Beats en laserlicht vliegen 

door de disco en iedereen 
staat te bouncen

DIsCO
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zONDAGOChtEND

Het is koud en bewolkt vandaag, dus het bedje lijkt 
net wat aantrekkelijker dan het spel, maar het is 
nodig om aan het werk te gaan. Gisteravond hebben 
de scouts wilde (getemde) circusbeesten terug in hun 
kooien gestopt, maar nu wil de pers natuurlijk weten 
van het hoe en wat. In tijden waarin nepnieuws het 
beeld bepaalt, is goede berichtgeving van ernstig 
belang. Ik ga er zelfs chique van schrijven. 

Aan de deelnemers de taak om de pers te voorzien 
van alle relevante informatie. Dit gebeurt door bij 
verschillende posten kaartjes te halen met een stukje 
tekst er op. De stukjes tekst vormen uiteindelijk het 
verhaal dat ingeleverd kan worden bij onze collega’s 
van de perspost. Omdat daar beroepsjournalisten 
zitten, worden er kritische vragen aan de deelnemers 
gesteld. “Hoe denken jullie dat een vergelijkbaar 
incident voorkomen kan worden?” vraagt een van de 
journalisten. De deelnemers reageren verschrikt op 
deze felheid, maar weten door middel van de kaartjes 
die ze verdiend hebben de pers af te troeven. Eén 
groepje gebruikt de tekst “een hond”, “Mexico” en 
“Microsoft” om de kritische vraag te beantwoorden 
met “Als Microsoft honden zou trainen in Mexico 
zijn er minder gevaarlijke dieren nodig in het circus.” 
Ook al valt de effectiviteit van deze methode te 
betwijfelen, de journalist neemt genoegen met het 
antwoord. 

“Ontsnapte 
beesten!”- echt 
of nep nieuws?

Niets is zo simpel als het lijkt. Er liggen paparazzi 
(lees: douane) op de loer die graag de primeur willen 
hebben en een deel van het antwoord proberen te ste-
len. Het lukt heel veel groepjes gelukkig om zonder 
kleerscheuren langs deze nieuwsjunkies te komen. 

Zelfs daarmee zijn de woordvoerders in spe er nog 
niet. Als communicatiespecialist bij een groot reizend 
circus moet je precies weten welk nieuws bij welke 
krant hoort. Metro houdt van kort en krachtig, de  
Telegraaf wil een uitgebreider verhaal kunnen schrij-
ven over dit onderwerp en de Privé plaatst het ook  
als het volstrekte onzin is. 

De deelnemers blijken uiterst vindingrijk in het te 
woord staan van de dagbladjournalisten. De gekste 
combinaties komen voorbij. Een paar voorbeelden:
“Een kelderkast van pocketformaat was genoeg om 
de beesten te vangen voor het spreekuur” en: “Met 
een fietslamp lokten we de dieren op onze hurken 
naar de keuken.”

Kortom, de media werden op een manier waar 
Trump nog jaloers van zou worden om de tuin geleid. 
De kranten werden overspoeld met informatie en 
gingen tevreden naar huis om hun stukjes te tikken.

Joram en Chiara de stagiair

“Wacht
maar tot

ik je te 
pakken

krijg!”

Douane verstopt zich in de 
bosjes om ijsberen te grazen 
te nemen. 
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Het is zondagmiddag. Het regent en 
de Mondriaanscouts uit Amersfoort 
schuilen in hun tenten. Anko en Luuk, 
direct te herkennen als tweeling, 
zitten samen te chillen onder de 
partytent. Ze grappen dat we wel een 
interview met ze kunnen afnemen. 
Dan zijn wij natuurlijk de kwaadste 
niet, dus bij dezen. We spreken af 
dat ze op elke vraag gezamenlijk 
maar ÈÈn antwoord mogen geven. 
Op de vraag wie de leukste van de 
twee is, komen ze snel overeen dat 
dat toch Anko is. "Hij is de leukste 
thuis," zeiden ze. uiteraard was de 
volgende vraag wie dan de knapste 
van de twee is. samen vonden ze 
Luuk de knapste. "Hij scoort alle 
chicks," voegt Anko toe. 

Bij tweelingen kom je haast niet om 
de clichÈs heen, dus wij ook niet. Ze 
hebben wel eens van klas gewisseld 
op 1 april, maar op scouting komen 
ze daar niet mee weg. Iedereen kan 
ze goed uit elkaar houden en wij 
eigenlijk ook wel. Luuk en Anko 
wilden graag even toevoegen dat 
ze alles samen doen. Zo gaan ze het 
liefst saampjes naar de achtbaan. 
Tien uur lang met af en toe een 
plaspauze. 

Ze hebben nog ÈÈn grote wens: 
een dubbeldate met een (scouting-) 
tweeling. We boden aan om een 
advertentie in de kampkrant te 
plaatsen, maar dat hoeft dan weer 
niet. Toch doen we bij dezen een 
oproep voor een leuke tweelingdate 
voor Anko en Luuk van de 
Mondriaanscouts uit Amersfoort. 
Ze hebben de humor en de looks. 
Voor meer informatie, doe navraag 
bij de kampkrantredactie. Volgend 
jaar doen we dan verslag van jullie 
dubbeldate in een achtbaan!

Joram en Herr Fuchs

De knapste 
en de leukste

De knapste 
en de leukste

Anko en Luuk van de 
Mondriaan uit Amersfoort

POPCORN IS 
HET NIEUWE 
MAIS
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“Het is geen moeilijk spel, maar het is niet simpel,“ 
wordt er over het zondagmiddagspel vertelt bij de 
speluitleg. Daarmee is de toon gelijk gezet. Het spel 
blijkt inderdaad supertof te zijn, maar bevat wel 
enkele lagen. Terwijl de scouts door de inmiddels 
dikke laag blubber naar het spelterrein vlak buiten 
de kampeerplaats lopen, begint het ook nog eens te 
regenen. Dat maakt volgens velen die meespelen 
niet uit, want het spel biedt genoeg afleiding en om 
de koude vingertjes wat te ontzien deelt de kookstaf 
warme thee uit. 

De hele groep van circa 370 deelnemers is verdeeld 
onder vijf speelborden op de centrale post. Bij elk bord 
hoort een vaste kleur. Als voorbeeld nemen we een 
blauw groepje. Ieder groepje krijgt 5 lesdoppen met 
de kleur blauw. Die moeten in een groot gebied om 
de centrale post worden geruild met andere groepjes 
(van andere kleuren) tot een groepje van elke kleur 
één dop heeft. Die set van vijf kan worden ingeruild 
bij het eigen speelbord voor vijf kaartjes. Daarop staan 
circusacts die verzameld moeten worden voor punten. 
Het idee is dat er een circus gevuld wordt. Er zijn 
echter ook kaartjes om je buurcircussen te blokkeren, 
wat de boel net wat ingewikkelder maakt. 

Terwijl het spel op de achtergrond verder gaat draait 
de rookworstenpost overuren. Het komt ook wel 
lekker uit dat alle spelborden om de warme hapjes 
en drankjes staan opgesteld. Een paar themafiguren 
zorgen voor afleiding door hun clowncar te vullen met 
zo veel mogelijk scouts. Op het moment van schrijven 
is het ze gelukt om zeventien scouts in een normale 
vierpersoons auto te proppen. 

Het spel zorgt voor de ultieme zondagmiddagervaring. 
De fanatiekelingen konden zich storten op het 
competitieve spel en de mensen die niet zo veel 
nachtrust hebben gehad konden met z’n twintigen in 
een luxe bolide chillen met een lekker worstje en een 
kopje choco. 
 Joram

uitdagend zondag
middagspel in de blubber
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En dan zit het er weer op
Staan we weer in een grote kring met z’n allen. 
Het voelt net alsof het pas gister was dat de toen 
nog ongeschonden clowncar de duinen in kwam 
racen. Hoe anders is het nu. De auto die, net voor 
de sluiting, wederom de duinen in komt crossen zit 
onder de graffiti, slagroom, deuken en krassen. Aan 
de scouts te zien voelen een aantal van hen zich net 
als die auto. De themafiguren krijgen te horen dat 
ze het niet zo best hebben gedaan. De subgroepjes 
die wel hun best hebben gedaan zijn Agger Martini 
(1e plaats), Ridder Fulco (2e plaats) en de Fakkel-
draagsters (3e plaats). 

Onder het genot van het o zo mooie kamplied 
(Circustent, Circustent) ervaren we nog een keer 
het saamhorigheidsgevoel van het IJsberenweekend, 
en dan zit het er op. De 35e editie van het IJsberen-
weekend is met het neergaan van de vlaggen toch 
echt tot een einde gekomen. Fijne zomer en tot 
volgend jaar!  

JoramDe Agger Martini mag zich 
kronen tot winnaar van het 35e 

ijsberenweekend in Soest!

“In de tent,
in de tent
circustent,
circustent”
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Joram
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Language Director
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HET BEELD VANuIT 
DE rEDAcTIE
Zoals bij elk IJsberenweekend begint de 
voorbereiding al maanden van te voren. Om het 
weekend zo goed mogelijk in beeld te krijgen 
hebben we ook dit jaar een team van redactieleden 
die foto's maken, photoshoppen, stukjes schrijven 
en de layout en opmaak verzorgen. Elk jaar 
proberen we het groter en beter aan te pakken.

Hierbij kan live feedback via de videowall, 
Facebook en Instagram uiteraard niet ontbreken, 
en het Internet modem is dan ook roodgloeiend 
door de vele foto's, filmpjes en livestreams die  
geüpload worden.

De apparatuur die nodig is om negen redactieleden 
bezig te houden is ook niet niks. Vier gecalibreerde 
monitoren, diverse laptops en ons eigen interne 
netwerk is dan ook broodnodig om samenwerking 
te optimaliseren. Met drie spiegelreflexcamera's en 
diverse telefoons is de hoeveelheid beeldmateriaal 
die in het weekend verzameld wordt de afgelopen 
jaren tot abnormale hoogte gestegen.

 

Er is één iemand die alle 35 IJsberenweekenden 
heeft meegemaakt. En dat is Frank de kok. In 
het dagelijks leven sleutelt hij aan oldtimers 
in zijn woonplaats Den Haag, maar ieder jaar 
komt hij terug naar het landelijke Soest om 
rond de vierhonderd kinderen te voorzien 
van rookworst en warme chocolademelk. Er 
is één IJsberenweekend dat hij heeft gemist, 
want het was toen een IJsberendag. Dus was 

er niet echt een kookstaf nodig. 

Vroeger in 1982 (Frank was toen 24), toen de 
IJsberentraditie begon, was er helemaal geen 
sprake van een heel weekend. Het begon als 
IJsberentocht. De oudere verkenners van de 
HMG gingen toen lekker de hele dag aan de 
wandel. Dat is daarna langzaam uitgegroeid 
tot het vertrouwde jaarlijkse IJsberenweekend.

Frank zat vroeger al bij de verkenners van 
de HMG. Dat is meer dan 40 jaar geleden. 
Even voor het perspectief: 40 jaar geleden 
werd Kanye West geboren en was Donald 
Trump nog geen president van de VS. Dat 
Frank vaker geconfronteerd wordt met zijn 
bovengemiddelde leeftijd bleek al aan het 
begin. Ik vroeg netjes of ik ‘u’ of ‘je’ zou 
zeggen, waarop hij naar zijn collega grinnikte. 
“Daar heb je er weer een,” was al het antwoord 

dat ik kreeg. Ik besloot ‘je’ te gebruiken.  

Frank is alle 35 jaren die hij hier rondwandelt 
kookstaf geweest. In den beginne 

hield dat in dat hij simpelweg boerenkool 
maakte voor de staf. De kinderen namen 
zelf hun eten mee. Nu is dat wel anders. Dit 
weekend krijgen we luxe zoetzure pilav met 
kip. Het lievelingseten van Frank zelf is pizza. 
Maar dat we dan nooit Pizza voorgeschoteld 
krijgen op het IJsberenweekend, komt 
doordat Frank niet de chef is: “Ik kom 
gewoon dingen doen.” Volgend jaar is Frank 

chef. 

Frank leek dé persoon om de herkomst van 
de rookworstentraditie te verklaren., maar 
zelfs een tijdgenoot van de uitvinding van de 
rookworst met chocomel wist het niet beter te 
verklaren dan: “Het is altijd al zo geweest. We 
moesten gewoon wat warms in die kinderen 

proppen.” 

Tot slot wil Frank zijn moment of fame nog 
even gebruiken om een oude traditie terug te 
brengen. Vroeger zei men kennelijk “Vorm 
je handen om tot mok,” terwijl men een 
mokgebaar maakte met de handen. Mijn 
reactie is dat het gebruiken van je handen als 
mok niet zo leuk is met hete chocomel.,m 
aar het maken van het gebaar deed men om 
iedereen er heel bewust van te maken dat er 
een mok mee moest komen. Dus: “Vorm je 

handen om tot mok!”

Terug in de tijd met 
Frank van de kookstaf

Joram

COlOFON

Thijs
Director of  

Photography

Marijke
Content Director

BENODIGDHEDEN rEDAcTIE

PROEFDRUKKEN
Elke pagina wordt, voordat hij als "compleet" wordt 
bestempeld, meerdere keren afgedrukt, voor de indeling, 
spellingscontrole en uiteraard het complete plaatje.

MUZIEK!
Ook wel, arbeidsvitaminen. Dit helpt de sfeer er in te 
houden en jouw te laten concentreren op jou doel: een 
supervette kampkrant.

KOFFIE OF COLA
Of het nou het lange zitten achter een computer of het 
rond rennen door de duinen met een camera is, cafeïne kan 
een goede oppepper zijn om toch nog even doorwerken.

TAALPURIST
Iedereen maakt taalfouten, hoe goed je ook in Nederlands 
bent. Wij hebben daarvoor een docent, maar iemand die 
er goed naar kijkt, kan al wonderen doen (op deze pagina 
alleen stonden al 30 fouten!).

Uiteindelijk met vele gigabytes aan foto's en een mooie 
kampkrant kijken we elk jaar met trots terug op een mooi 
resultaat.  
 
Yorick

INtErvIEw
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Tot 
volgend 
jaar!

Het was
weer
beren

gezellig

check de website
voor de scorelijst en 
nog veel meer foto’s!

www.ijsberenweekend.nl
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