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INHOUD“ADVERTENTIE”

BEAUTIFUL...
POWERFUL...
ICONISCH...
...VAST IN HET ZAND...

2019 official best car to drive away from Ken and back to Ken with.  
Now not for sale because we only had one and it’s stuck in the sand.

DON’T CALL FOR AN APPOINTMENT TO

099-221-9448

BARBIE
MOBIEL

Q&A MET DE AC

Q door Reinder Hoekstra
A door Rainier Vrolijks

Q: Hey Rainier, leuk dat ik je mag interviewen! 
Waarom ben jij Algemeen Coördinator (AC) dit jaar? 
A: Ik heb zelf niet voor gekozen om AC te worden. 
We waren op zoek naar een AC en ik heb toen  
besloten dat ik dat wel wil doen!

Q: Wat voor veranderingen heb jij als algemeen  
coördinator uitgevoerd met betrekking tot het 
IJsberenweekend? A: Qua structuur tijdens het 
weekend zelf heb ik niet veel veranderd. Achter de 
schermen heb ik wel gekeken naar de manier van 
communicatie. De coördinatoren hebben meer ver-
antwoordelijkheid gekregen zodat ze zelf wat meer 
konden bepalen over hoe en wat. 

Q: Wat vind je echt het leukste om te doen als AC? 
A: Ik ben er achter gekomen dat ik het erg leuk vind 
om als coördinator te werken. Om van bovenaf te 
zien hoe iedereen aan het werk gaat. Ook het aan-
sturen van mensen en mensen helpen bij hun uit-
dagingen spreekt me aan. Tijdens de hele weg naar 
naar het IJsberenweekend ben ik mezelf wel een 
aantal keer tegengekomen bij sommige problemen 
maar dat maakt het ook bijzonder.

Q: Hoeveel mensen zijn er dit jaar op het IJsberen-
weekend? A: Dit jaar hebben we 350 deelnemers  
en +/- 50 man staf. 

Q: Wat staat de deelnemers dit weekend allemaal 
te wachten? A: 4 spellen, theater in 3 groepen, een 
heel mooi themaverhaal met fantastische figuren  
en aankleding, een disco, vuurtjes en een hoop 
gezelligheid. 

Q: Wat lijkt je leuk om te doen als je volgend jaar 
geen AC meer kan zijn? A: Daar heb ik al over nage-
dacht. Mij lijkt het erg leuk om radio ijsbeer weer  
op te zetten, maar dan op een internetplatform. 

Q: En dat net zoals vroeger, dat ook bij bepaalde 
spellen het nodig is om naar de radio te luisteren? 
A: Ja missien is dat wel mogelijk.
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OPBOUW

Langzamerhand stromen alle deelnemers bin-
nen. De subgroepjes worden aangemeld en de 
tenten worden opgezet. Wij spraken Leander 
Stolk, hij is coördinator van het terreinbeheer. 
Wij vragen hem of alles volgens planning  
verloopt.
 Hij vertelde ons dat iedereen zijn plek kan 
vinden en dat er eigenlijk dit jaar niet veel aan 
de hand is. Dit is anders dan in andere jaren. 
Leander vertelde ons dat dit niet elk jaar het 
geval is. Een aantal jaar geleden was er een 
groep die graag hun hottub bij hun tent wil-
de opzetten. Opzich een supertof idee! Maar 
dit was natuurlijk niet mogelijk aangezien er 
nog 350 andere deelnemers zijn. Deze groep is 
toen de optie gegeven om deze op te zetten bij 
de kampvuurkuil met alle gevolgen van dien. 
Wij vroegen Leander ook wat hij doet als er 
groepen zijn die het bijvoorbeeld niet eens 
zijn met hun plek hij antwoorde hier op: “Deze 
groepen vertellen wij dat er een planning is en 
dat iedereen zich hieraan moet houden.” Maar 
hoe wordt deze planning gemaakt?  
 

Wij hebben gehoord dat hier niet echt 
een planning voor is gemaakt maar dat  
dit vooral een gevoelskwestie is. Tot nu 
toe gaat het elk jaar goed, dus geen stress!  
We kunnen op Leander zijn gevoel vertrouwen. 
 De opbouw gaat vlot en wij hebben aan een 
aantal deelnemers gevraagd hoe ze het tot nu 
toe vinden. Naast de standaard antwoorden als  
ja en nee kregen wij ook een bijzonder  
antwoord: “Zeker, we willen als aller, 
aller, aller eerste alles hebben staan!” Over een 
uitdaging gesproken. We hebben ondertussen 
vernomen dat het dit groepje  jammer genoeg 
niet is gelukt. Ook niet heel gek als je bedenkt 
dat zij niet als één van de eerste aankwamen. 
Volgend jaar misschien meer geluk.
 Als er groepjes klaar zijn is het tijd om 
even tot rust te komen: pak je mok en haal 
een lekkere kop koffie, thee of limo. Kijk 
ondertussen even naar de videowall om  
te kijken of jij jezelf langs ziet komen en ge-
niet!

AUTEUR

Chiara

OPBOUW
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OPENING

Je kent het wel. Je hebt net je tent 
opgezet, loopt naar buiten, wrijft 
in je handen en blaast een wolkje. 
Als één geheel begeef je je samen 
met 400 scouts naar de ontzag-
wekkende Soester duinen. In een 
bijna ronde cirkel stel je je op om 
de vlag te hijsen.
 Het is de opening van het 37e 
IJsberenweekend, georganiseerd 
door de HMG en de Fakkeldraagsters.  
Na de plechtigheid scheurt een  
Barbie-monstertruck door het zand. Niet al 
te soepel weliswaar, want de ban-
den hebben het toch wat minder 
fijn in het mulle zand. Met wat 
hulp van een paar ijsberen wordt 
de wagen een eindje geduwd, 
waarna de tocht naar het midden 
van de cirkel wordt voortgezet. 
 Bijrijder Barbie – het thema is al 
lang geen verrassing meer – stapt 
uit en vertelt aan haar weder-
helft over de avonturen van haar 
verre avonturen Ken. Pinguïns  
laten vliegen, iglo’s gebouwd  
voor dakloze IJsberen en albino- 
IJsberen ingesmeerd met zonne-
brand. Toch kan het Ken niet boeien. Ver-
der dan een monotone ‘leuk hoor’ komt hij 
niet. Hij is druk bezig en heeft geen oog 
voor zijn liefje.
 Barbie is er klaar mee en zoekt steun 
bij een vriendin. Die heeft wel een idee. 
We vragen de scouts op het IJsberenweek-
end om Ken aan een baan te helpen. Het  
IJsberenlied, een variatie op ‘I’m a Barbie 
Girl’ (surprise surprise), schalt uit de luid-
sprekers. Voorzien van een oliebol, gebak-
ken door de kookstaf, vertrekt iedereen we-
derom in de richting van het kampterrein.

“hmhm... jaja..   
 absoluut schat... 
...ja dat ga ik  
   zeker doen..   
   ...echt...” -KEN 

“ Ik heb iglo’s  
gebouwd voor 
dakloze ijsberen”

      -BARBIE 

AUTEUR

Joram
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C O L U M N
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MIDDAGSPEL

Oh Ken oh Ken.. Je hebt alles. Een 
prachtige auto (die wel wat zuiniger 
kan), een avontuurlijke vrouw (die 
misschien wat vaak het viegtuig 
pakt) en een prachtig huis. Wat wil 
je nog meer? Het is dan ook jam-
mer dat je zelf zo’n nietsnut bent. 
Als je niet oppast raak je alles kwijt. 
Je auto is aan een opknapbeurt 
toe, je huis is een bende en Barbie 
is een sterke zelfstandige vrouw 
die je zonder medelijden verlaat als 
je je zaakjes niet op orde krijgt. Dat 
je geen ambitie hebt is niet erg, je 
hebt gewoon je passie nog niet ge-
vonden.
 Maar hoe kom je er achter wat 
je wil met je leven? Een quarterli-
fecrisis is niks vergeleken met de 
staat waarin Ken momenteel ver-
keert. Alles is geprobeerd. Als je 
zo diep in de put zit lijkt er geen 
uitweg meer te zijn. Een toplossing 
voor Kens probleem ligt echter 
voor de hand. Soest is het thuis van 
vele beroepen, ambachten en spe-
cialismes. Als je hier je roeping niet 
kan vinden, vind je het nergens.
 Verspreid door Soest liggen 
trainingscentra voor piloten,  
politieagenten, brandweerlieden, 
winkeliers, yoga-instructeuren, le-
raren, technici, soldaten, musici, 

modellen, verplegers, smeden en 
monteurs. Uiteraard ook beschik-
baar in de vrouwelijke vorm (hoe-
wel wat minder van toepassing 
voor Ken). Alle scouts op het IJs-
berenweekend gaan langs de pos-
ten om deze beroepen uit te pro-
beren. Ongetwijfeld zit er wat voor 
Ken bij. Hij ziet er immers al uit als 
een dokter, piloot of brandweer-
man. Helaas brengen looks je niet 
overal in het leven.
 Op de pilotenpost wordt men 
voorbereid voor het luxe leven-
tje van piloot. Beetje vliegtuigjes 
vouwen en als je hem 10 meter 
ver weet te laten vliegen krijg je 
een riant salaris. Hetzelfde geldt 
eigenlijk voor de politiepost op 
het plein voor het gemeente-
huis. Behalve het riante salaris en 
het luxe leventje dan, want daar  
is het knokken voor je knaken. 
Door hoedjes (gek genoeg voor-
al Mexicaans) van boeven af 
te slaan, sla je ze in de boeien. 
Het bureau is op een steenworp  
afstand en dus gelukkig maar een 
klein stukje rijden.
 Model lopen is misschien wel 
wat, maar de kou en objectificatie 
staan toch tegen. Mooi zijn is leuk, 
maar ik snap het als Ken liever iets 
met meer diepgang of nut wil in zijn 
leven. Laten we hopen dat het ooit 
nog wat wordt met onze boy Ken. 

      BANEN IN ÉÉN MIDDAG
VOOR DE MAN DIE HET EVEN 

 NIET MEER ZIET ZITTEN
AUTEUR

Joram

13   Hey IJsbeertjes,

Ik ben Laurens, de programmacoördinator 
van deze editie van het IJsberenweekend. De 
afgelopen maanden ben ik bezig geweest met 
het coördineren van de spellen.

Dit houdt in dat ik het overzicht heb gehouden 
over alle spellen. Denk hierbij aan opletten dat 
je niet 4 keer dezelfde post hoeft te doen, er-
voor zorgen dat de spellen op tijd af komen en 
hier en daar advies geven als dat nodig is. Het 
voor elkaar krijgen dat je tijdens elk spel een 
lekkere rookworst mag wegkauwen en je tong 
kan branden aan hete choco.

Met veel plezier heb ik toegekeken hoe  de 
voorbereidingen elk spel vooruitgang boekte, 
geluisterd naar de toffe ideeën die er waren 
voor de spellen, me zorgen gemaakt dat de 
spellen op tijd af waren.

Om dit allemaal te kunnen volbrengen heb 
ik voor mezelf een paar belangrijke regels ge-
maakt om de spellen zo tof mogelijk te maken:

Regel 1:  Elk idee is een goed idee
Regel 2:   Als je denkt, dit idee kan niet,  

zit je fout
Regel 3:     Als je een probleem ziet, is het 

eerste wat je doet een oplossing 
zoeken

Regel 4:   Als je geen oplossing kan vinden 
is er vast wel iemand die dat wel 
kan

Regel 5:  Hoe gekker hoe beter
Regel 6: Innovatie is de beste prestatie
Regel 7:   Je kan niet leren zonder fouten te 

maken, dus dingen uitproberen is 
beter dan het veilige doen

Met deze regels heb ik me de afgelopen maan-
den uitstekend vermaakt met nadenken over 
spellen, domme ideeën verzinnen, en uitkij-
ken naar zo’n lekker broodje rookworst

Daarover gesproken, ik ga er even eentje halen.

Dikke doei!
Laurens
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MIDDAGSPEL MIDDAGSPEL

ADVERTENTIE

“BEETJE VLIEGTUIGJES 
VOUWEN EN ALS JE HEM  
  METER VER KUNT  
LATEN VLIEGEN KRIJG 

JE EEN RIANT SALARIS.” 

YBW  
FALL/ WINTER 
COLLECTION

10
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BERICHT UIT DE KEUKEN

Jawel natuurlijk zijn we weer van de partij dit 
jaar! En man man wat een hoop boodschappen 
zijn er weer gedaan...

•  Natuurlijk 400 liter chocomelk
•  Een kleine 350 rookworsten
•    8 kilo andijvie met een 22 kilo pulled  

chicken die helaas in soep was om getoverd.
•  750 witte bolletjes
•   800 bittergarnituur hapjes voor  

de avond
•  11 kilo koffie
•  80 kilo kippepoten
•  Heel veel abrikozen en perziken
•  3 kilo tomaten puree
•  35 kilo droge rijst
•  420 hartjes 
•   380 oliebollen en 30 kilo rozijnen (dank je 

wel Remco)
•  2 grote paella pannen

En de lijst loopt nog even door. Maar 
het belangrijkste item dit jaar was de 
Hot tub. Hiervoor hadden we maarliefst 
14 handdoeken nodig en 3 kuub hout. 

We vonden het weer geweldig om  
voor jullie te koken. En hopen dat  
we er volgend jaar weer mogen zijn.

Liefs de Kookstaf,

 Jochem, Elko, Marieke, Frank, Lion, Myrthe, 
Derk-jan, Marleen & Marco, Carlolien, Joost 
en Reinier.

HET LEKKERSTE RECEPT 
VOOR HOME-MADE  
CHOCOLADEMELK

VOOR 3 BEKERS

— 600 ml volle melk
— 100 g pure chocolade (min. 63% cacao)
— snufje zout
— 2 tl custardpoeder

1.  Breng de melk tegen het kookpunt aan in een 
steelpan. Hak ondertussen de chocolade in fijne 
stukjes.

2.  Draai het vuur laag en voeg de chocolade en het 
zout toe aan de hete melk en roer door tot de 
chocolade is opgelost. Let op dat de chocolade 
niet op de bodem van de pan aan gaat branden 
dus echt goed roeren.

3.  Meng in een kommetje de custardpoeder met  
1 eetlepel hete melk tot een egaal papje. Voeg het 
papje al roerende toe aan de hete melk. Verhit de 
hete chocolademelk al roerende nog 1-2 minuten 
door totdat de chocolademelk mooi egaal van 
kleur is en hij een beetje dikkig is.

4.  Mix voor een lekkere luchtige en schuimige 
chocolademelk nog even 1 minuut met de 
staafmixer. Schenk de hete chocolademelk in 
mokken.

ADVERTENTIE

Catering Centraal voor al uw feesten en 
partijen, van kleine tot hele grote! 

Birkstraat 7, 3768 HB Soest
info@cateringcentraal.nl / 035 6033333

cateringcentraal.nl

CULINAIR
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via www.liefdevoorlekkers.nl
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THEATER THEATER

D
e buikjes zitten vol, 
de deelnemers raken 
verveeld en dat bete-
kent maar één ding: 

tijd voor entertainment! Alle 
deelnemers zijn verdeeld in 
drie groepen. In deze groepen 
hebben zij gegeten en gaan 
zij zich nu naar de kampvuur-
kuil begeven. Daar wacht een 
lekker warm vuurtje en een 
show op de deelnemers. Alle 
deelnemers nemen plaats en 
de show kan beginnen. Eerst 
wordt onze host Kitty aange-
kondigd en zij wordt onder 
luid applaus binnengehaald. 
Kitty met haar bijna witte 
haar, dikke laag make-up en 
roze naaldhakken is ze een 
hele verschijning om te zien 
en zeker niet iemand die ik 
persoonlijk in de nacht wil 
tegenkomen als ik onderweg 
naar huis ben. De show heet 
‘So You Think You Ken Work’. 

Er komen verschillende men-
sen langs en zij komen hun 
beroep verkondigen, kan al-
leen maar fout gaan toch? 
Telkens nemen twee beroe-
pen het tegen elkaar op en 

het publiek mag stemmen 
welk beroep heeft gewonnen.
 Als Barbie en Ken ook 
hun plek hebben ingenomen 
kan de show beginnen. Het 
model mag het spits afbijten. 
We zijn er nog niet helemaal 
uit model een man of vrouw is 
of mischien zelfs wel allebei, 
maar het model heeft in ieder 
geval genoeg zelfvertrouwen 
en laat ook nog wat moves 
zien. Het model mag het op-
nemen tegen de rapper. De 
rapper is zo gezegd redelijk 
slecht. Geen enkele zin rijmt 
en er is geen logica uit te 
halen. De volgende battle is 
tussen een cowboy en een 
piraat. De cowboy vind pra-
ten een probleem en het lijkt 
alsof de piraat de gehele zee 
heeft leeggedronken. Als ik 
eerlijk moet zijn waren dit bei-
de geen winnaars maar ook 
hier moet gekozen worden. 
De battle hierna begon met 
superman wie overigens een 

vrouw was en niet bezig was 
met de wereld redden omdat 
Ken haar veel interessanter 
leek. Allerliefste superman. 
Ken heeft al een partner en 
is alleen maar op zoek naar 

een baan, niet 
naar een tweede 
relatie. Na zo’n be-
roep denk je dat 
het niet veel erger 
kan maar volgens 
mij wilde de sterke 
man het tegendeel 
bewijzen. De ster-
ke man was niet 
alleen zijn tong 
verloren, hij was 

ook niet met zijn hersenen 
aan het denken. De sterke 
man zag Barbie wel zitten 
met als eindresultaat dat Ken 
onderuit werd gehaald en 
Barbie niet voor Ken zorgt 
maar achter de sterke man 
aangaat. Kitty last een stra-
tegische pauze in en Ken en 
Barbie maaken goed gebruik 
van deze pauze. Hij wil aan 

het publiek vertellen dat hij 
wel iets met zijn leven doet 
maar dat Barbie van niks 
weet. Op het moment dat 
Ken wil vertellen wat hij dan 
allemaal aan het doen is komt 
Barbie weer op en stopt Ken 
– lekker voorspelbaar – met 
praten. Iedereen is weer aan-
wezig en de show kan weer 
doorgaan. Een beroep wat 
niet kan missen is die van een 
militair. De militair kan jam-
mer genoeg niet meer zeg-
gen dan ja en nee en wordt 
dan ook snel weer naar ach-
teren toe gestuurd zodat we 
doorkunen met een act die 
misschien wel interessant is 
voor Ken. Ken vindt alles tot 
nu toe echter niet zo interes-
sant en vind zijn telefoon een 
stuk leuker. Aan zijn geswipe 
te zien zit hij op Tinder, sorry 
Barbie en Superman. Prima 
Ken, wij gaan ondertussen 
verder met een beroep voor 
jou kiezen oké? De volgende 
is aan de beurt en de hout-
hakker komt op. Hij begint op 
een stuk stronk in te slaan die 
hij uiteindelijk  niet eens door-
slaat. Hetgene wat de hout-
hakker wel doorslaat is zijn 
eigen duim, om vervolgens 
afgedragen te worden door 
ambulancebroeders. We ho-
pen dat de houthakker niet 
dood is gebloed en het goed 
maakt.  
 Wanneer de ambulance-
broeders de houthakker heb-
ben afgevoerd roept Kitty één 
van de ambulancebroeders 
terug. De ambulancebroeder 
is zeker een hunk maar daar 
is ook alles wel mee gezegd. 
Hij is vorig jaar ontslagen, 
waardoor ik mij toch afvraag 
wat hij er nog doet. Hij is nu 

 SO YOU  
THINK YOU 
KEN WORK

hondenuitlater en dat is pre-
cies het beroep wat bij zijn IQ 
past. Nadat deze battle tus-
sen drie personen is geweest, 
gaan wij naar de allerlaat-
ste battle. Deze excentrieke 
kapster komt volgens mij uit 
de Bijlmer in Amsterdam aan 
het accent te horen en heeft 
nog geen dag les gehad op 
de kappersopleiding met alle 
gevolgen van dien. Kitty’s 
haar ligt na nog geen minuut 
knippen in duigen. Last but 
not least is de acteur. Hij be-
gint meteen al met een inten-
se scene uit Romeo en Julia, 
om vervolgens te gaan huilen 
op de grond als een kind die 
geen snoepje krijgt. Om het 
af te sluiten wilde hij niet al-
leen Kitty, Barbie en Ken een 
trauma geven maar blijkbaar 
ook het publiek door als een 
bezetene door het publiek te 
rennen als een soort van aap. 
Onze excuses voor de sla-
penloze nachten.1
 Alles bij elkaar genomen 
zat de show vol met mensen 
die hun beroep vast heel leuk 
vinden, maar misschien be-
ter ontslag kunnen nemen 
en wat anders kunnen gaan 
zoeken. Dit had totaal geen 
nut voor Ken, maar de show 
was wel hilarisch om naar te 
kijken!

AUTEUR

Chiara

 
1.  IJsberenweekend is niet  

verantwoordelijk voor  
eventuele trauma’s. 
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EXCLUSIEF INTERVIEW

Hoi!

Ik ben Valesca van scoutinggroep de Fakkel-
draagsters en ik doe nu voor het 3de jaar de staf 
personeelsplanning. Nu zullen jullie wel denken: 
staf personeelsplanning...? Dit is toch gewoon 
een scoutingweekend?! Maar tijdens dit week-
end zijn er maar liefst zeventig vrijwilligers 
 actief om te zorgen voor een super tof week-
end. Deze 70 mensen moeten natuurlijk wel een  
beetje gestuurd worden anders wordt het 
een groot kippenhok. De meeste mensen zijn  
van scouting groep de Fakkeldraagsters en de 
Hopman Masselman Groep maar ook een he-
leboel mensen die niet bij deze groepen of¸ 
überhaupt op scouting zitten. Kijk naar de 
kookstaf: driekwart van deze Groep bestaat uit  
mensen van buiten en we hebben zelfs een  
echte chefkok. 

Ik ben gedurende de hele voorbereiding bezig  
om te zorgen dat mensen doen wat ze moe-
ten doen. Ik ben in de voorbereidingen heel  
actief maar tijdens het weekend zelf heb ik ge-
lukkig veel rust. Nog een taak die ik op mij heb  
genomen zijn de bedankjes. Wij hebben  
sponsoren die het IJsberenweekend moge-
lijk maken en deze willen we natuurlijk ook  
bedanken. Er zijn nog veel meer mensen die ons 
helpen om het weekend mogelijk te maken en 
ondanks dat het vrijwillig is willen wij ze hier 
graag voor bedanken. 

Ik geef zelf leiding bij de Fakkeldraagsters aan  
de explo’s. Ik doe dit nu sinds dit jaar, ik ben 
hiervoor bever leiding geweest. Ik doe scouting  
met veel liefde en vind het daarom ook niet  
erg om hier tijd en moeite in te steken. Ik zal  
volgend jaar net zoals afgelopen jaren gewoon 
weer aanwezig zijn!

Valesca

C O L U M N
THEATER RECENSIE

De redactie is streng maar rechtvaardig.

Zo schrijven wij ieder jaar een artikel over  
het programma...

  ...maar wat IJsberenweekend nu heeft uitge-
zonden kan echt niet door de beugel!

Zo hebben ze het programma 'So you think you Ken work' 
uitgezonden. Maar Ken aan het werk, dat ziet deze redactie nog 

niet gebeuren.

Het merendeel van het programma zat Ken alleen maar op zijn 
telefoon te spelen. Ook wanneer de geweldige presentatrice 

Kitty hem om een antwoord vroeg was hij niet in staat om een 
eerlijk antwoord te geven. En wat er met de lieve Kitty's haar 

gebeurde was natuurlijk heiligschennis!

Ook vinden wij dat de beroepen die zijn gepresenteerd voor 
Ken niet aan de eisen voldoen. Van sterke man of superheld tot 

cowboy. Allemaal veel te min voor onze Ken. Zo zijn wij wel 
van de overtuiging dat het best gepresenteerde beroep die van 
de conciërge was. Eerlijk, puur, uitgewerkt en met een echte 
vakman die het beroep eer aan kon doen. Daarbuiten alleen 

maar mensen die er voor hun eigen gewin stonden en ook nog 
eens durfde Barbie van Ken af te versieren! Nu kan je wel wat 
zeggen over het flirten van de superheldin, maar wie kan onze 

Ken ook weerstaan.

Dus als je het aan deze redactie vraagt:
Als je nou een programma wil maken om onze lieve Ken aan 

een nieuw beroep te helpen, kies dan minstens iets uit wat zijn 
aandacht vast kan houden! Wij begrijpen Ken volledig dat hij 
zichzelf zo verveeld gedraagde. Ieder beroep dat werd gepre-

senteerd was natuurlijk veel te min voor deze man van wie wij 
allemaal houden!

ONS EINDOORDEEL

Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?

Barbie:   “Ik was net terug van mijn reis naar Mars, ik was 
daar in gevecht geraakt met Marsmannetjes. Ik 
heb gewonnen en om bij te komen wilde ik graag 
ergens neerploffen en wat drinken. Toen ik het 
café in kwam lag hij daar op de bank IJsflix te 
kijken, ik was op slag verliefd op hem.”

Ken:   “Ik was even toe aan een andere omgeving dan 
mijn eigen bank dus ik ging naar een cafe toe om 
eens daar op de bank te liggen. Ik lag net lekker 
op de bank toen er een mooi meisje het café in 
kwam lopen, ik dacht meteen: WOW!.”

Hoelang zijn jullie al samen en zijn er trouwplannen?

Barbie:   “Geloof het of niet maar Ken en ik zijn al 37(!!) 
jaar samen. We lijken nog erg jong maar stiekem 
zijn wij dat niet. Daarom is het ook niet gek dat 
wij nu sinds drie jaar verloofd zijn.”

Ken:   “Ik heb Barbie ten huwelijk gevraagd toen wij 
in bed lagen. Ik had de ring onder mijn kussen 
verstopt en toen Barbie ook eindelijk ging slapen 
heb ik haar ten huwelijk gevraagd.”

Jullie zijn al drie jaar verloofd.  
Is er al een datum geprikt?

Barbie:   “Ik zou heel graag willen maar aangezien Ken 
toch niet zo veel doet moet ik alles regelen. Dat 
red ik niet naast al mijn banen.”

Ken:  “Ja, wat zij zegt.. “

Na een verhitte discussie tussen Barbie en Ken kan het 
interview verdergaan.

Zijn er plannen voor een kleine Barbie of Ken?

Barbie:  “Hoe graag ik ook een kindje zou willen is dit 
jammer genoeg niet mogelijk. Ik ben altijd weg 
voor werk en ik ben bang dat als ik Ken alleen 
met het kind laat dat hij het kindje vergeet eten 
te geven of¸ überhaupt het bestaan van het kind 
vergeet.”

Ken:  “..”

Wat zijn jullie toekomstplannen?

Barbie:   “Ik heb al veel dingen gedaan maar er is één ding 
wat ik nog graag zou willen doen. Ik zou nog 
naar de achterkant van de maan willen gaan, aan 
die kant zit geen licht en is het dus harstikke 
donker, een echte uitdaging met landen!”

Ken:   “Ik heb nu één serie gemaakt voor IJsflix maar 
het is voor mij echt een droom om er nog veel 
meer te maken. Ik wil ook graag een betere ver-
loofde zijn voor Barbie en meer op haar letten.

Barbie krijgt de maximale 5 sterren voor haar  
prachtige kleding en haar keurige gedrag.

Ken zal van ons ook de maximale 5 sterren krijgen omdat 
deze prachtige man het toch vol heeft kunnen houden om 

zo’n programma vol te blijven houden.

Het programma “so you think you Ken work” zelf krijgt van 
ons maar 2 sterren. Een schande dat ze dit Barbie en Ken 

aan hadden kunnen doen!
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Barbie en Ken geven normaal gesproken 
nooit interviews maar ze hebben voor 
de IJsberenredactie een uitzondering ge-
maakt. Wij spreken met het sterrenstel 
in een exclusief interview.  DOOR CHIARA

Barbie (links) & Ken (rechts) 

THE STORY OF BARBIE EN KEN
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AVONDSPEL AVONDSPEL

Huts! Het IJsberenweekend biedt 
elk jaar een prachtige representatie 
van alle rages, mode en nieuwe lin-
go. Voorgaande jaren zagen we de 
onesie en het dansje 
van Gangnam Sty-
le. Dit jaar hoor je 
overal ‘Huts!’ voor-
bij komen en dan-
sen jongens van 11 
tot 15 enthousiast 
dansjes uit Fortnite. 
Ja echt. Dansende 
jongens.
 ‘Huts!’ is een soort stopwoord-
je. Klaarblijkelijk stamt het uit 
een fragment van Pippi Langkous 
(heus), waar ze haar muts op de hoe-
denplank werpt en ‘Huts!’ uitroept. 
Het wordt gebruikt als je iets gooit, 
of als je gewoon de nadruk op een 
handeling wil leggen. Enfin. Een 
paar hippe guys (The Blockparty & 
Esko, voor wie onder een steen heb-
ben gelegen of net wat te oud zijn) 
hebben daar een Nederlandstalig 
hiphopnummer omheen gebouwd 
genaamd ‘Huts’.
 Wat dat met het IJsberenweek-
end te maken heeft? Nou, zoals ik 
zei hoor je het overal om je heen. 
Dat escaleert bij een der posten van 
het zaterdagavondspel, waar ik zo 
dieper op in zal gaan. De opdracht 

luidt: doe zo veel mogelijk geslaagde 
bottleflips (nog zo’n rage) binnen één 
minuut. Dat kan met flessen of met 
jerrycans. Een jongeman kiest en-
thousiast voor de jerrycan. Keer op 
keer lukt het hem om hem helemaal 
om z’n as te laten draaien en rechtop 

te laten landen. Bij 
elke keer roept hij 
hard ‘Huts!’, ‘Huts!’, 
‘Huts!’, ‘Huts!’…
  Op deze post, en 
de vele andere pos-
ten, verspreid over 
de Soesterduinen 
en verlicht door 
lantaarns en lam-

pen kunnen de scouts woorden ver-
zamelen. Het is namelijk zo dat Ken 
Barbie wil verrassen. Met wat is de 
vraag, ook voor de scouts... Hij heeft 
behoefte aan smoesjes, en veel ook. 
De scouts willen hem daar best mee 
uit de brand helpen. Smoesjes zat. 
De woorden verwerken ze in uit-
vluchten en afleidingen. (en het zijn 
geen makkelijke woorden).
 Beetje contraproductief als je het 
mij vraagt, als het juist het doel is om 
Ken aan een baan te helpen. Maar 
misschien moet hij gewoon alles op 
zijn eigen tempo doen en misschien 
is zijn verrassing wel heel tof. Be-
moeienis van anderen motiveert 
ook niet goed natuurlijk.. Soms haal 
je je motivatie uit iets anders. Zoals 
een lekker woordje. Huts!

Gooien met jerrycans 
op de Hutspost

AUTEUR

JoramHuts!
Huts!
Huts!

AVONDSPEL



DISCO

EEN KRITISCHE EVALUATIE  
VAN DE HOEDEN EN MUTSEN 
OP HET IJSBERENWEEKEND
Door fashion experts Sophie en Joram

FASHION

• Deze muts is best wel saai. Zwart. 
Maarja wat moet je eigenlijk met onze 
mening want jij hebt die muts gekocht 
dus kennelijk vond je het wat. ;)

• Deze muts vinden wij erg 
gewaagd voor het seizoen. Kerst is al 
ruim een maand geleden, en net als 
kerstlampjes in de boom in de tuin, kan 
dit echt niet meer. Oké, Sophie is het 
niet eens met de lampjes, maar wel met 
de muts. We adviseren de meneer onder 
de muts om voor volgend jaar een ander 
hoofddeksel uit te zoeken. 

• Sophie: ‘Het is zo’n mormel van 
Star Wars volgens mij’. We vinden hem 
in elk geval fantastisch. We hopen van 
harte dat dit de trend van 2019 gaat 
worden. Volgend jaar iedereen in een 
mormelmuts?

• Dat is de Unox muts. Kennelijk 
krijg je die bij de Efteling. En bij de 
nieuwjaarsduik. Conclusie: of ze heeft  
er geld aan uitgegeven, of ze is stoer. Of 
ze doet alsof.. 

• Stoer, lekker mannelijk. Niks aan 
doen. Tenzij je minder mannelijk wil 
overkomen. • Geen commentaar. Lekker doen. 

Beschermt goed tegen de regen denken 
we. Wel een beetje groen.

• Leuk omdat het veel verschillende 
kanten heeft. De rustige matte donkere 
bovenkant steekt mooi af tegen het 
drukkere patroon op de voorkant. We 
denken dat hij deze pet misschien wel 
heeft gekozen omdat hij matcht met zijn 
persoonlijkheid. Rustig en enthousi-
ast tegelijkertijd. Maarja, we kennen 

hem eerlijk gezegd niet echt. We 
kunnen dus niet echt een goede 
mening geven. 

• Mooie legerpet. Maar aangezien 
het thema niet ‘leger’ is verwijzen  
we ook dit hoofddeksel naar de ver-
kleedkist. 

20    VANITY IJSBEER  •  JANUARI 2019 JANUARI 2019  •  VANITY IJSBEER 21

1
2

3 4
5 6

8



JANUARI 2019  •  VANITY IJSBEER 23

DE 4 DISCORITUELEN
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DISCO

1. DE VOORBEREIDING

Voordat de ijsbeer zichzelf naar de disco  
begeeft moet deze zichzelf voorbereiden.

Het voorbereiden begint bij het afspoelen van  
het zweet, etensresten, mislukte make-up van  
de posten en overige viezigheden.

Helaas mag het zo zijn dat een ijsbeer geen 
douche of bad ter beschikking heeft, dus voor 
de gemiddelde beer komt het neer op een snel-
le natte doek over het gezicht en de beroemde 
deo-douche. De ijsbeer zal tijdens zulke week-
enden toch iets minder waarde hechten aan  
hygiëne, dan aan er ongeveer schoon uit zien.

Zo schoon als mogelijk gewassen en gekleed  
zal de ijsbeer zichzelf begeven naar de disco!

2. HET VERBLIJF IN DE DISCO

Als de ijsbeer zichzelf schoon waant, en een 
plaats op de dansvloer heeft gevonden begint 
het feest zelf. Op dit moment komt eindelijk het 
moment dat de ijsbeer een beetje tot rust komt 
en een beetje los begint te komen. Naar mate 
hij langer verblijft op de dansvloer en de dikke 
beats van de DJ zijn wezen in dreunen begint hij 
langzaam maar zeker te dansen en te springen. 
Vaak word door de uitputting van deze dag iede-
re rem los gelaten en gaat een ijsbeer helemaal 
los! Op deze momenten worden rare activiteiten 
als: de macarena, de polonaise, op het ritme mee 
springen zo hoog mogelijk, en rondkijken naar 
een leuke medeijsbeer(in) om dat allemaal mee 
te doen. Gezien iedere vorm van vocale commu-
nicatie redelijk onmogelijk gemaakt word dank-
zij de DJ, is het dus proberen om te flirten met 
iedere dancemove die de ijsbeer kent. Wat er 
vaak niet zo heel veel zijn.

3. HET VINDEN VAN EEN DANSPLEK

Als de ijsbeer de disco betreed zal deze bij binnen-
komst vaak even kort terugschrikken van wat deze 
daar aantreft. Vaak zijn ijsberendisco’s vol met 
foute muziek en stampensvol met mensen die al-
lemaal proberen het beetje veroverde dansvloer te 
beschermen. Zo zie je snel dat de grotere groepen 
in een grote circel staan, en de kleinere wat dich-
ter bij elkaar blijven. Deze grote circels zijn hoofd-
zakelijk interessant vanwege het feit dat eigenlijk 
niemand durft om in het midden van deze te staan. 
Naar traditie word er uiteindelijk later op de avond 
wel iemand naar het midden geduwd, waarna hij erg 
ongemakkelijk zichzelf verplicht voelt om zijn beste 
dansmoves te laten zien. Maar hoofdzakelijk er zo 
snel mogelijk weer uit probeert te komen!

Als nieuw binnenkomer in de disco is het dus zaak 
om subtiel met enig heup en elleboogwerk een plek-
je te veroveren en vandaar het ritueel te vervolgen.

4. HET AFSLUITEN VAN DE DISCO

Nadat de DJ voor de 5de keer het laatste num-
mer heeft gedraaid is het tijd voor alle ijsberen 
om richting slaapplaats te gaan. Afhankelijk van 
het succes van de dansmoves op de andere 
beren, kan het dus zo zijn dat deze met partner 
nog.. ehhh.. even buiten na kan praten. Dit ge-
beurd vaak, mede dankzij de kou, in de buurt van 
een van de vele kampvuurtjes die buiten bran-
dende zijn gehouden door de niet disco beren. 
Het grootste succes na zo’n avond is natuurlijk 
als het de ijsbeer lukt om telefoonnummers uit 
te wisselen met de versierde partner. Maar in 
alle gevallen is het tegen deze tijd voor alle ijs-
beren zover om richting bed te gaan zodat ze 
zichzelf weer emotioneel en lichamelijk kunnen 
voorbereiden op de volgende dag.



HOROSCOOP

Heey ijsberen! Bram hier. Ik zit bij de HMG. Als 
jaren met superveel plezier help ik met het or-
ganiseren van het ijsberenweekend. Het leukste 
van ijsberenweekend vind ik het enthousiasme 
van iedereen. Iedereen staat voor elkaar klaar en 
als je een goed plan hebt kan je iedereen vragen 
om te helpen en wordt het zo altijd een super tof 
weekend!

Afgelopen jaren zat ik in het themateam en heb 
je mij in de mooiste kostuums voorbij kunnen 
zien rennen. Als themafiguur rond te rennen 
vind ik een van leukste beste dingen die er 
zijn. Dit weekend heb ik echter een andere rol. 
Dit weekend ben ik namelijk Algemene Zaken, 
oftewel AZ en ik heb er ontzettend veel zin in! 
Mijn taak is vrij simpel, ik ondersteun de Al-
gemene Coˆrdinator. Voor het weekend zelf door 
een aantal regeltaken van hem over te nemen en 
op het weekend zelf door iedereen te motiveren 
om de handjes uit de mouwen te steken.

Ik heb dit weekend een fel oranje UNOX muts 
op gezet zodat iedereen mij goed kan vinden. Zo 
doet de redactie dit regelmatig met hun camera’s. 
De uitdaging is dan altijd om een mooi pose aan 
te nemen voor de foto. Naast toffe dingen beunen 
ben ik dit weekend ook veel bezig met de meest 
sexy selfies naar de pers te sturen. Ik maak met 
alles en iedereen een selfie, dus de kans is groot 
dat ik ook met jou op de foto ben geweest.

Hopelijk komen er veel in kampkrant terug! 
Naast AZ zit ik nog wel een klein beetje in het 
thema team. Ik heb een rol in het avond pro-
gramma. Ik speel hier twee beroepen de ik in 
vorige ijsberenweekenden ben geweest. Een keer 
als Ivan de sterke man en een keer als ambulance 
broeder. Als Ivan mocht ik Ken (mijn kleine bro-
ertje) van de bank af gooien, om hem vervolgens 
op mijn schouders te leggen en hem weer op de 
bank te gooien. Als ambulance broeder moest ik 
de houthakker helpen, want die sufferd had zijn 
duim eraf gehakt!

Volgend jaar probeer ik weer in het themateam 
te komen. AZ zijn is heel leuk, maar er gaat maar 
weinig boven Soest op stelten zetten in een gek 
pak!

Bram

ERVARINGEN
Met 400 deelnemers heeft iedereen zo zijn eigen verhalen. Aangezien 
julle erg veel van over jezelf praten houden dachten we laten we hier dan 
ook maar eens aandacht aan besteden. Hieronder staan de meest ab-
surde verhalen van deelnemers.
 Tijdens een zomerkamp een aantal jaar geleden was het heel erg 
warm. Wij zijn een gemengde groep en één van onze leden, een jongen 
had het idee om rond te lopen in een bikini van een van de meiden. Hij 
heeft voor een groot gedeelte van de week rondgelopen in deze bikini. 
Door deze actie had hij al snel een bijnaam gekregen: Olga. Hij wordt door 
sommige vaak nog steeds zo genoemd en reageert hier shameless op. 
Aan het einde van het kamp mocht Olga de bikini van het meisje houden.

MONDRIAAN
Een jaar geleden was ik met een vriend aan het chillen toen hij vroeg of 
er nog een paar vrienden van hem mochten komen. Allemaal lief, leuk 
en aardig en deze vrienden kwamen aan, het bleken Duitsers te zijn. 
Ik spreek zelf drie woorden Duits en begreep dus niet zo heel veel van 
wat zij zeiden. Aangezien wij niet bij iemand thuis waren en het al erg 
laat werd vroeg ik aan mijn Nederlandse vriend of we misschien naar 
hem konden gaan. Zijn huisgenoot had jammer genoeg bezoek over en 
die bleven slapen in zijn bed. Toen stelde de Duitsers voor dat we wel 
naar hun toe konden, ik ging meteen akkoord aangezien ik graag ergens 
warm wilde zitten. We stapten in de auto en onderweg ben ik in slaap 
gevallen. Toen ik wakker werd wist ik niet waar ik was, we waren ergens 
midden op de snelweg. Ik vroeg aan mijn Nederlandse vriend waar wij 
waren en hij antwoorde: “We zijn er bijna, nog een half uur rijden en dan 
zijn we in Keulen (Duitsland)! “Ik heb mijn vriend aangekeken alsof hij 
gek geworden was. Daar zat ik dan, ergens in Duitsland met twee on-
bekende. Eindresultaat: ik durf nu niet meer te slapen in de auto en stap 
met mijn Nederlandse vriend nooit meer zomaar bij mensen in.

BREGJE
Ik was samen met groepje mijn tent aan het opzetten dit weekend, nog 
niet iedereen was er dus we waren eigenlijk met de weinig maar van-
wege de regen wilde we onze spullen graag droog hebben staan. In het 
begin ging alles goed, ik hield als enige een stok vast in de tent zodat 
de rest de haringen er in kon slaan. Maar toen gebeurde het: ik verloor 
mijn evenwicht en viel om.. met tent en al. Ik hoorde mijn hele groep-
je lachen en ze probeerde de tent weer overeind te krijgen maar dat 
lukte niet. Na even wachten en een paar keer schreeuwen werd ik onder 
de tent vandaan getrokken. De persoon die mij omhoog had geholpen 
was een brandweer man. Ik was even bang dat deze ingeschakeld was 
omdat mijn groepsgenoten mij niet onder de tent vandaan kregen. Ik 
bedankte hem honderd keer om vervolgens achter me te kijken en mijn 
groepsgenoten schatterend te zien staan. Wat bleek? De brandweer-
man was al op het terrrein en was dus niet speciaal voor mij gekomen 
maar om een aantal dingen te checken. Ik schaam mij nog steeds.

C O L U M N
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BOOGSCHUTTER  Je bent er dit weekend niet helemaal bij met je hoofd. Wat je ook 
doet, je kan je niet concentreren. Waar ben je mee bezig? Als iets zo belangrijk 
is neem er dan ook echt de tijd voor. Dan heb je daarna de energie om nog meer 
rookworsten te eten.

KREEFT  Vandaag kom jij tot nieuwe inzichten. Je belandt in een situatie, waar jij 
je conclusies uittrekt en die je leven definitief zal veranderen. Goed of slecht? 
Anders, maar bewuster in het leven staan is nooit slecht.

LEEUW  De saaiheid van het alledaagse leven overvalt je deze week. Laat je niet 
ontmoedigen maar gebruik je grenzeloze fantasie om weer iets leuks en span-
nends van jouw Weekend te maken. Dat is voor jou toch een koud kunstje?

MAAGD  Jij steekt je bewondering voor die ene persoon deze week niet onder stoe-
len of banken. Als je een relatie hebt leidt dit tot jaloezie. Wees naar iedereen 
duidelijk in je bedoelingen; zo voorkom je onnodig vervelende situaties.

RAM  Jij hebt je iets voorgenomen waar je de consequenties nog niet van overziet. 
Het is spannend en je wilt terugkrabbelen. Niet doen! Gewoon ogen dicht en 
doorgaan, geniet van het IJsberenweekend!

SCHORPIOEN  Jij bent gevoelig genoeg om precies te weten wanneer jouw hulp 
gewenst of zelfs noodzakelijk is. Vandaag doet zich een gelegenheid voor, waar-
bij jij je kunsten in de dans skills eens een keer kan laten zien.

STEENBOK  Jij kunt je problemen niet oplossen door ze simpelweg te negeren. Je 
zult er actief chocomel voor moeten drinken. Vraag daarbij eventueel professio-
nele hulp, dat is echt geen schande. Je moet het uiteindelijk toch zelf doen.

STIER  Probeer je eigen mening te ventileren. Zeg altijd gelijk “IJsbrenweekend is 
cool! “. Ook al heb je er geen moeite mee, de indruk wordt gewekt dat je geen 
eigen mening zou hebben en niets is minder waar.

TWEELING  Dat jij vandaag opwinding in je weekend hebt staat wel vast. Of dit 
een moeilijke of een prettige opwinding is dat valt nog te bezien. Het hangt 
voornamelijk af van je eigen dans skills.

VISSEN  Jij bent vandaag zeer tevreden met jezelf. Daardoor sta je ook open voor 
anderen en ben je zeer aantrekkelijk voor anderen. Geen wonder dat er gemak-
kelijk een nieuwe vriendschap ontstaan op de dansvloer.

WATERMAN  Als jij onlangs niet gedaan hebt wat je eigenlijk had moeten doen, 
dan krijg je hiervoor vandaag nog een tweede kans. Laat deze kans niet weer 
schieten, want dit zijn wel de echt belangrijke dingen in de disco.

WEEGSCHAAL  Dit wordt een rustige weekend voor jou. Je zit lekker in je vel en je 
bent energiek. Zorg dat je dit weekend de rust in de tent bewaart. Harmonie in 
de liefde en in je vriendschappen zal ervoor zorgen dat jij je fit en gezond blijft 
voelen.
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BARBIE
BEROEPEN
CHOCOMEL
DISCO
DRAAGSTERS
EHBO
FAKKEL
FIETSEN
GROEP
HANDWARMER
HMG
HOPMAN
IJSBEER
IJSBERENWEEKEND
IJSFLIX
KAMPKRANT

KEN
KOOKSTAF
KOUD
LIED
MAKEUP
MASSELMAN
ROOKWORST
ROZE
SCOUTING
SLAAPZAK
SPELLEN
TENT
THEATER
THEMA
VUUR
ZINGEN

OCHTENDSPEL
WOORDZOEKER

KRUISWOORD

PUZZELS

Horizontaal

1.   Wordt dit jaar 60 jaar oud
5.  Houdt je handen warm
9.  Daar word je weer warm van
10.  Wat je op je hoofd smeert om  

er beter uit te zien
12.  Het blad waar je nog kan na 

genieten van het kamp
14. Internationale jeugdorganisatie
15. Het jaarlijkse evenement
16. Ken’s lieveling’s app

Verticaal

2.  Heeft een witte vacht
3.  De meidengroep uit soest
4.  BRRRR
6.  Is ook worst met R
7.  De man die werk moet zoeken
8.  Warm en gezellig
11.  De jongensgroep uit soest
13.  Waar je in slaapt tijdens het  

IJsberenweekend

Oplossingen: Horizontaal: 1. Barbie 5. Handwarmer 9. Chocomel 
10. Makeup 12. Kampkrant 14. Scouting 15. IJsberenweekend  
16. IJsflix Verticaal 2. IJsbeer 3. Fakeldraagsters 4. Kouw 6. 
Rookworst 7. Ken 8. Vuur 11. HMG 13. Tent

Na een nacht met weinig slaap en vol met kou 
is de tijd aangebroken voor het zondagochtend 
spel. Barbie heeft net zo slecht geslapen als de 
meeste deelnemers omdat ze maar niet kan be-
denken wat Ken in zijn schild voert. Barbie heeft 
wederom hulp nodig van de deelnemers om te 
gaan brainstormen wat hij misschien kan gaan 
doen. Het spel is in de duinen -voor als de deel-
nemers het nog niet koud genoeg hadden- en 

staat in het teken van gokken en samenwerken. 
Aan het begin van het spel krijgen de deelne-
mers vijf opdrachtenkaartjes voor elk opdracht-
enkaartje moet je tien postkaartjes verzamelen. 
De opdrachtenkaartjes zijn bij de acht posten te 
verkrijgen. Maar let op! Er zit een adertje onder 
het gras. Je mag bij elke post maar één keer vra-
gen om een postkaartje, vraag je de verkeerde 
en heeft de post dit kaartje niet mag je door-
strompelen naar de volgende post. 

Net zoals altijd is het tweede ontbijt voor de 
deelnemers ook aanwezig, de rookworstenpost. 
Zo ‘vervelend’ als het is kan je ook hier vragen 

om een postkaartje. Maar wees niet getreurd, 
er is ook een bonuspost aanwezig. Bij deze bo-
nuspost is er een quiz aan de gang waar je extra 
kaarten mee kan verdienen. Je krijgt per goed 
antwoord een extra kaartje, toch lekker spelen 
op die manier. De quiz vragen zijn gelukkig niet 
al te moeilijk dus kaartjes verzamelen zou easy 
moeten zijn.

Whoop, je hebt tien postkaartjes! Nu mag je naar 
de centrale post, je levert de tien kaartjes in en 
het opdrachtenkaartje. Nu heb je je eerste letter 
verdiend, nog negen te gaan. Als je alle tien de 
letters heb verzameld kan je beginnen met woor-
dzoeken. Hoe beter je woord is hoe meer punten 
je krijgt. Nou zijn er ook pechvogels onder ons 
die met hun combinatie letters onmogelijk een 
woord kunnen maken. Wees gerust, je mag de 
letters ruilen met andere subgroepjes zodat er 
wel een zinnig woord uitkomt. 

Al met al een niet al te actief spel op de zondagmor-
gen, bedankje naar de spelcoˆrdinatoren daarvoor. 
Het is smullen geweest om alle woorden te horen 
en wij vinden het vooral leuk als deelnemers ons 
proberen te overtuigen dat hun woord toch echt 
wel bestaat maar waar wij als echte taalkundigen 
nog nooit van ons leven van hebben gehoord. Er 
zijn nu genoeg ideeÎn over wat Ken in zijn schild 
kan voeren maar Barbie weet nog steeds niet wat 
Ken nou echt van plan is.

AUTEUR

Chiara

Barbie catan



JANUARI 2019  •  VANITY IJSBEER 2928   VANITY IJSBEER • JANUARI 2019

IJSBERENLIED EHBO

  Hee Ken
  Hee Barbie
  Moet jij niet eens op zoek naar een baan?
  Misschien
  Kom op! 

 Refrein 2x:
Ja daar zijn we weer, met Barbie deze keer  
Weekend kamperen, echte ijsberen
Ze durft alles aan, elke dag een andere baan 
Ze is bijzonder, Ken doet echt geen donder

Ja daar zijn we weer, met Barbie deze keer 
Weekend kamperen, echte ijsberen 
Ze durft alles aan, elke dag een andere baan 
Ze is bijzonder, Ken doet echt geen donder

Dieren arts, stewardess, en ik geef ook nog les
Astronaut, militair, doe aerobics 
Zak met chips, fris erbij, op de bank ben ik blij 
Kijk het liefst, hele dagen, naar IJsflix
Altijd druk
Altijd bezig
Ga ik weer op avontuur 

 Oewoho
 
 Refrein 

Kom we gaan een baantje zoeken (Maar ik wil niet)
Moet ik echt een baantje zoeken? (Ja echt wel, ja 
echt wel)
Jij gaat nu een baantje zoeken (Houdt je mond dicht) 
Ik wil echt geen baantje zoeken (Ow echt wel!, ow 
echt wel!) 

Alle scouts helpen mee, strijden om de trofee 
Tis wel koud om te slapen in die tent
Gaan er echt tegen aan, zoeken voor Ken een baan
Spelen slim alle spellen dit weekend
Chocomel
Broodje rookworst
Lekker zitten bij het vuur 
Altijd druk
Altijd bezig
Gaan we weer op avontuur

 Oewoho

Kom we gaan een baantje zoeken (Maar ik wil niet)
Moet ik echt een baantje zoeken? (Ja echt wel, ja 
echt wel)
Jij gaat nu een baantje zoeken (Houdt je mond dicht) 
Ik wil echt geen baantje zoeken (Ow echt wel!, ow 
echt wel!)

 Refrein 2x

Kom we gaan een baantje zoeken (Maar ik wil niet)
Moet ik echt een baantje zoeken? (Ja echt wel, ja 
echt wel)
Jij gaat nu een baantje zoeken (Houdt je mond dicht) 
Ik wil echt geen baantje zoeken (Ow echt wel!, ow 
echt wel!)

  Dit wordt echt zo’n top weekend
  Ja, met jou altijd Barbie
  Ahw, Zo lief van je Ken

Melodie:

BARBIE GIRL (AQUA)

Mede mogelijk gemaakt door:
Jeroen van der Velden

5 tips om slanker te worden 
op het IJsberenweekend
De kerst-en-oud en nieuwdagen zijn nog maar net achter de 
rug, en van je goede voornemens is waarschijnlijk nog niet 
veel terecht gekomen. Dit zou geen glossy zijn als we je niet 
zouden voorzien van een paar pseudo-wetenschappelijke  
(of verzonnen) tips over hoe je die extra kilo’s kwijt raakt!

1 Bibberen 
Hoewel het de dagen voorafgaand aan het IJsberenweekend 
wat kouder was (er lag zelfs sneeuw), is het nu overdag een 
comfortabele 7/8 graden. Helaas is het hele terrein in één 
grote modderpoel veranderd, en zijn de meeste voetjes lekker 
koud en nat geworden. Daar ga je van bibberen. Bibberen doe 
je als je spieren zich aanspannen en weer ontspannen, en dat 
dan heel snel. Dat kost extra energie. In andere woorden: je ver-
brandt extra energie als je het koud hebt! 

2  Rookworst eten, chocomelk drinken 
Kijk, het LIJKT natuurlijk heel slecht om op een dieet van rook-
worst en chocolademelk te leven. Maar daar ga je de mist in. 
Wat wetenschappers niet willen dat je weet is dat het eten van 
rookworst en drinken van Chocolademelk heel goed voor je is. 
Het begint al bij het klaarmaken: je moet helemaal opstaan uit je 

comfortabele fauteuil (duur woord voor stoel. Sophie dwong me 
dat toe te voegen want ‘anders snappen jullie het niet’.) Als je 
geluk hebt heb je nog rookworst in huis. Als je pech hebt moet 
je helemaal naar de supermarkt (of als je duur bent, slager). Je 
moet alles klaarmaken, en je beweegt meer dan je denkt als 
je de rookworst in je hoofd stopt. EN het beste moet dan nog 
komen! Het verbranden van je rookworst in je buik kost HEEL 
VEEL calorieën. Misschien wel meer dan er in rookworst zit. 

3 Fietsen
Fietsen kost veel energie. 

4  Dansen
In de disco verbrand je lekker veel calorietjes, als je bijvoor-
beeld – zoals een paar scouts nu nog aan het doen zijn, meer 
dan een uur de Macarena gaat dansen. Sonja Bakker is er  
niks bij. 

5  Slechte nachtrust
Let’s be honest. Het IJsberenweekend staat niet echt bekend 
om de goede nachtrust. Je gaat laat (of niet) naar bed, je hebt 
het koud, je ligt op een MATJE, je wordt wakker gehouden door 
roddelende tentgenoten en je wordt vroeg wakker gemaakt 
met een ei op je hoofd. Dat is het de komende zomer allemaal 
waard. Het is klinisch bewezen dat de stress veroorzaakt op het 
IJsberenweekend bijdraagt aan het verbranden van buikvet.

D
oor gezondheidsexperts S

ophie en Joram

Op het IJsberenweekend is al-
tijd EHBO aanwezig om voor de 
deelnemers te zorgen als er iets 
fout gaat. De EHBO vertelde ons 
dat er voor hun in voorbereiding 
niet zo veel te doen is, ze checken 
of de EHBO tas aangevuld is en 
zorgen dat er een AED aanwezig 
is. Deze toppers hebben dit jaar 
ook een EHBO bingo gemaakt. 
Ze hebben van te voren een lijst-
je gemaakt met veel voorkomen-
de pijntjes. 

YBW 2019
ONGEVALLEN

Bloedneus
Huilie, huilie

Pleisters
Paracetamol
Knie/Enkel

Blaar
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Barbie is boos, Ken is 
wanhopig. In de bos-
sen die de Soesterdui-
nen omringen is Bar-

bie weggelopen. Het is aan de scouts 
om haar te vangen en te retournren 

bij Ken, die zijn (nog steeds 
mysterieuze) verrassing aan 
haar wil presenteren. Op een 
zestal posten verspreid door 
de Soester bossen worden 
vervoersmiddelen bemach-
tigd. Ter pony, jeep of caravan 
moet Barbie worden bereikt. 
Eenmaal gevonden, ‘vangen’ 
de scouts haar. Hopelijk kan 
ze bij de grote finale van het 
IJsberenweekend zijn, waar 

Ken zijn verrassing zal prijsgeven.
 Het is een druilerige zon-
dagmiddag. Je zou verwach-
ten dat iedereen alleen nog 
aan een warme douche en een 
lekkere zondagse maaltijd kan 
denken, maar de scouts zijn 
verrassend energiek. In een 
soort saamhorigheidsgevoel 
dat voortkomt uit de gedeelde 
kou en regen klaagt niemand. 

Iedereen ziet er de lol wel van in. Op 
één post worden tweetallen geacht sa-
men te werken. De een is geblindoekt 
en moet een balon kapottrappen, de 
ander moet de een dirigeren. Als dat 
gelukt is – wat nog niet zo makkelijk 
is, rapen de scouts hun kappotte ba-
lonen op, want een scout is goed voor 
de natuur.
 Op andere posten wordt gezigzagt, 
gedomino’d, geslalomt en gepuzzeld. 
Niet TE actief, maar actieg genoeg 
om warm te blijven. Wat mij nog het 
meest verbaast, is dat na twee dagen 
op het IJsberenweekend de rookwor-
stenpost nog steeds de meest popuulaire post is. Ja, je 
krijgt ook chocolademelk en dat is warm en verveelt 
nooit, maar je zou toch zeggen dat je er na 5 · 6 brood-

jes rookworst toch wel eens klaar mee 
bent.
  De sfeer is werkelijk fanastisch. 
Lastig te beschrijven me woorden, 
maar iedereen die er bij was begrijpt 
me wel. Iedereen is vrolijk, enthouiast, 
doorweekt, moe maar dat mag niet de-
ren. De organisatie is ook in een op-
perbest humeur. De kampkrant is de 
deur al uit, er hebben zich geen grote 
problemen (afkloppen) voorgedan en 
het weekend veloopt op rolletjes. Met 
nog maar zo’n anderhalf uur te gaan 
geniet iedereen er nog even van.

AUTEUR

Joram

GEDEELD *IJSBEREN* LEED  
IS EIGENIJK BEST 

WEL GEZELLIG
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ADVERTORIAL

Één specifiek item viel niet te 
missen dit weekend: Barbie haar 

roze legertrainingspak!

Barbie haar trainingspak is met 
de hand gemaakt door Lievies!

Opzoek naar een nieuwe tas of 
een modieus omslagdoek?

Dan ben je bij Lievies aan  
het goede adres!

Met alle spellen achter de rug, Barbie geluk-
kig weer gevonden. Gaat er toch echt een eind 
komen aan het IJsberenweekend. De 37e editie, 
met vrijdag ijs, zaterdag regen en zondag zon 
weer een geslaagd weekend. Ken had nog een 
hele mooie verrassing voor Barbie, stiekem was 
Ken zo moe van het werken aan zijn nieuwe se-
rie op IJsflix. Een speciale serie over al Barbie’s 
avonturen. Binnen kort te binge watchen. Eind 
goed al goed.
 Verloren spullen, gevonden voorwerpen zijn 
elk jaar weer een grote belangstelling, dit jaar 
wat meer, fotograven bedolven onder de deelne-

mers die allemaal hun aller belangrijkste eigen-
dom weer snel terug wilden. Nadat de rust weer 
was weder gekeerd, voor zover dat kon, kon er 
dan begonnen worden met de prijs uitreiking. 
Dit jaar kond de jury er echt niet omheen, zelfs 
na (waarschijnlijk) hevige correcties heeft dit jaar 
een subgroepje van de HMG gewonnen. Helaas, 
volgend jaar weer een kans op die fel begeerde 
bokaal.
 Na wat problemen met de vlag in plaats van 
de auto, werdt eindelijk de kampkrant uitgedeeld. 
Mocht je dit lezen? Top! Je hebt de online editie 
gevonden! Alvast tot volgend jaar!

NIEUW OP IJSFLIX! WINNAARS

HMG SUBKAMP 35

LAURENTIUS SUBKAMP 18

FAKKELDRAAGSTERS SUBKAMP 11

1e

2e

3e

AVONTUURDOCUMENTAIRE
GEREGISEERD DOOR KEN!

“Zo’n cinemematografisch hoog-
standje zie je maar zelden”

Ken
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REDACTIE

REDACTIE ADRES 
 Sparrelaan 22 3768BG soest

HOOFDREDACTEUR
 Reinder Hoekstra

CREATIVE DIRECTION
 Mischa Appel

EINDREDACTEUR
 Joram Appel

REDACTEUR/SOCIAL MEDIA
 Chiara van Bekkum

DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
 Yorick Bosman

VICE DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY 
 Thijs van Roon

CHIEF ASISTANT PHOTOGRAPHY
Sophie Schneider

DIRECTOR OF VIDEOGRAPHY
 Annick van der Wal

DRUKKER
 Practicum Print Management

Met bijdragen van: Jochem Janssen, Rainier Vrolijks, 
Danique van Bekkum, Bram Dingemanse, Laurens van 

der Wal, Valesca Nieuwendijk, Daan Buijs.

COLOFON

Rond de 70 vrijwilligers hebben geholpen 
om dit IJsberenweekend in elkaar te zetten. 
Sinds de zomer van 2018 zijn we al bezig met 

het uitwerken van het thema, het verdelen van de 
taken en het coördineren van de spellen. Tijdens 
het weekend zelf is iedereen van vrijdag in de 
middag tot in de late uurtjes op zaterdag en weer 
vroeg op zondag bezig om alles in goede banen te 
leiden. We hebben een fantastisch team van coör-
dinatoren onder leiding van Rainier, de Algemeen 
Coördinator. De kookstaf heeft voor alle deelne-
mers een heerlijke maaltijd in elkaar geflanst. De 
EHBO staat klaar om alle kneusjes te verbinden en 
de parkeerwacht heeft vanochtend alle logistieke 
nachtmerries in goede banen geleid.
 Ik wil alle Explorers van de Fakkeldraagsters 
en de Rowans van de HMG extra bedanken voor 
hun bijdrage aan het kamp. Tijdens het zaterdag-
middagspel, bedacht en gemaakt door de Explor-
ers, staan ze als bikkels voor meer dan 2,5 uur op 
de posten in Soest. Door weer en wind doen ze 
dat nogmaals tijdens het avondspel en op zondag 
worden ze weer van stal gehaald.
 De kampkrantredactie is wat anders dan an-
dere jaren. Tibbe van Asten heeft ons verlaten als 
Hoofdredacteur. Ik wil dit stukje gebruiken om hem 
te bedanken voor zijn inzet in het team. We hebben 
veel van hem geleerd en we hebben het oprecht 
heel gezellig gehad. Als je dit leest, bedankt Tibbe! 
Reinder heeft zijn plaats ingenomen en stuurt dit 
weekend het team aan. Behalve Mischa, die de 
vormgeving doet, Yorick die de technische om-
geving onderhoudt, Thijs en Sophie (fotografie), 
Chiara en mijzelf die verantwoordelijk zijn voor de 
inhoud van deze glossy zijn we dit jaar versterkt 
door Annick die een vlog/aftermovie van dit IJsber-
enweekend produceert. Die zal na het weekend via 
Facebook worden verspreid.
 Het is elk jaar een hele klus. Niet alleen het 
weekend, maar ook de krant (immers het enige 
waar ik met ervaring over kan spreken). We zijn dit 
jaar voor een glossy gegaan in de stijl die Bar-
bie zou aanspreken. We hopen dat ons werk het 
IJsberengevoel nog even vast houdt, en dat het de 
ouders en vrienden die niet aanwezig zijn een klein 
inkijkje in het leukste weekend van de winter geeft.

EDITORIAL

DOOR

Joram

37e
CHECK WWW.IJSBERENWEEKEND.NLVOOR ALLE FOTO’S VAN HET WEEKEND
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tot volgend jaar!
Het was weer gezellig,

4  12774   28882   5


