Voor de 40ste keer het Poolkamp.
op 16, 17 en 18 december 2016.
Kampeerboerderij ‘klonie’
te ellertshaar

Het Poolkamp is voor de echte liefhebbers van winter kamperen. Je
kunt kiezen uit een 6-tal verschillende hikes met elk een eigen thema.
Je doet dus niet met je eigen groep, maar als koppel of meerdere
koppels deel aan het Poolkamp!
-----------------------------------------------------------------------------------------------

A – Hike: 10 - 14 jaar

Ghostbusters
Hallo,
Mijn naam is Koos Busters en ik ben een Ghostbuster. Ik heb uit verschillende
hoeken van het land gehoord dat er bij de Klonie in Ellertshaar een spokenplaag
heerst met tientallen plaagspoken en kliergeesten. Nu begrijp je misschien wel dat
wij dat met z’n vijven niet allemaal aankunnen. Voordat ze het hele land
overnemen moeten we ze verslaan! Hiervoor hebben we jullie hulp hard nodig!
Dus wil je ons team helpen met het vangen van de spoken en wil jij de beste
spokenvanger van Nederland worden schrijf je dan nu in voor de A-Hike.
Groetjes,
Koos Busters.

 Je hebt nog niet eerder een hike gelopen???
 Je hebt weinig ervaring nodig met routetechnieken…. Deze worden dit
weekend uitgelegd!!
 Je slaapt in een kampeerboerderij!! Dus niet in een koude tent
 Je hoeft niet met al je bagage te lopen, alleen met een dagrugzak.
 Routes zijn niet te lang en hebben onderweg veel leuke posten!!!
 Je loopt samen met je koppelgenootje
 Vooral ook erg gezellig!!!!!!!!!!!!
Hikeleiding:
Niels Ruiter
Kevin Blok
Elisa Water
Contact:

ahike@poolkamp.nl

X-Hike: 10-14 jaar

Monopoly
De X-hike is een hike tussen de A en B hike in. Je slaapt wel in je eigen tent, maar
De X-hike is een hike voor beginnende hikers. Je slaapt wel in je eigen tent, maar
je hoeft niet met een grote rugzak te lopen. Bij de X-hike is het thema erg
belangrijk, hier hoort dus ook een goed logboek en thema kleding bij.
Met de basis hike technieken kun je deze hike goed lopen, daarnaast kook je je
eigen eten. Overdag loop je met een kleine dagrugzak. Je andere bagage wordt
door de hikeleiding naar het subkamp gebracht. De eerste avond loop je een korte
route naar het subkamp. Hier kun je je opwarmen bij het vuur of in de verwarmde
tent. De andere twee dagen loop je een route met leuke thema posten.
Mocht het allemaal niet lukken dan helpen wij je natuurlijk graag!

Opgeven kan als koppel en troppel.
Hikeleiding:
Jeroen Lamberts
Jeroen Zijlstra
Geert Schoemakers

Contact: xhike@poolkamp.nl

B-Hike:12 - 14 jaar

Beesten in het Wild met Freek Vonk
De - Van - Alles - Wat – Hike -1
Dit is een hike voor jongens en meisjes die al een keer aan een hike hebben
deelgenomen. Je loopt met je eigen rugzak en slaapt in je eigen tent. Je kookt ook
zelf je eten met je kookspulletjes.
Deze hike wordt in een thema gehouden, een logboek is daarom ook belangrijk. Er
zijn twee vaste dagtochten met allerlei leuke posten onderweg. Wat kennis van
kaart- en kompastechnieken is wel noodzakelijk.

Hikeleiding:
Andre Boelens
Fennechien Schuil
Niels Massink

Contact:

bhike@poolkamp.nl

C-Hike: 13 – 15 jaar

Verkiezingen
De - Van - Alles - Wat – Hike -2
Poolkamp is op zoek naar een Leider!
Het volk roept om een democratisch gekozen leider. Daarom heeft het de
kiescommissie bekoord verkiezingen uit te schrijven. Een ieder met een visie, lef
en een overtuigende uitstraling kan zich verkiesbaar stellen. De campagnes zullen
krachtig losbarsten op 16, 17 en 18 december. Op de 18 e van december zullen de
stemmen geteld worden en weten we wie ons de komende termijn zal leiden!
Voor dat het zover is zal er campagne moeten worden
gevoerd. Wij van de kiescommissie verwachten dat het
hard tegen hard zal gaan. Er zal over scouting thema’s
worden gediscussieerd. Denk hier aan het invoeren van
gemotoriseerd hiken of het verplaatsen van het
subkampterrein naar een hotel. Maar er zal ook met
modder worden gegooid! Oude hike resultaten en het
verdwalen tussen posten zullen zeker worden aangehaald
om de tegenkandidaten zwart te maken.
Campagne voeren kost natuurlijk veel geld. Naast het
daadwerkelijk voeren van campagne zal er ook aan de
fondsen moeten worden gewerkt. Tijdens dit Poolkamp
zullen er verschillende gelegenheden zijn donateurs over
te halen campagnes te ondersteunen.
Wij als kiescommissie zijn op zoek naar kandidaten die tussen de 12 en 15 jaar
oud zijn. Kandidaten werken in teams van 2 of 3 personen en zijn enigszins
ervaren met het lopen van hike’s. Denk hierbij aan het gebruik van een
kaarttechnieken en kompas. De kandidaten schuwen het niet twee maal te
overnachten in eigen tent tijdens de campagne. Ook zal er eigen campagne
voedsel moeten worden bereid op de zaterdagavond.
Wij als kiescommissie kijken uit naar uw aanmeldingen!
Hikeleiding:
Gerjan Arends
Elzo de Groot
Bob Tjaarda
Contact:

chike@poolkamp.nl

Contact:

Dehike@poolkamp.nl

Hikeleiding:
Kitty van der Stege,
Els Ramm,
Marco Buntjer
Arnoud van Duren
Groepsgrootte: 2 t/m 6 personen.
Beste DE-hiker,
Bij de DE-hike weet je dit jaar niet meer wat voor en achter is. Schapen zwemmen onder
water en in het weiland staat een vis. Je hebt sokken om je handen en een navel op je rug.
Omkeren is doorlopen, doorlopen is terug. Katten blaffen heftig en de hond loopt te
‘miauwen', Yolanthe heeft een ringbaard en Gordon valt op vrouwen. Vol = leeg dus geef je
op! Dan zetten we dit jaar de hele mikmak op z’n kop!
De DE-hikeleiding
Marco, Kitty, Els en Arnoud

Explorer-hike

mosrednA
DE-Hike: 14 - 17 jaar

Dan hebben wij

Algemene informatie: B-, C- en DE-Hike;
De deelnemers vervoeren hun bagage zelf en brengen zelf ookeen tent
mee. Verder moet je meenemen; een warme maaltijd (om zelf klaar te
maken), primus, logboek, kompas, kaarthoekmeter, schrijfmateriaal,
verbanddoosje, persoonlijke bagage, waterdichte schoenen,
regenkleding en handschoenen.
Daarnaast staat er op ieder overnachtingsterrein een grote tent met
verwarming.
Info en opgave kijk op: www.poolkamp.nl
Wij zijn ook op

Tot ziens op het Poolkamp.

