voor de 41 keer het poolkamp.
op 22, 23 en 24 december 2017.
ste

Kampeerboerderij ‘het
kasteel’ te diever.

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

Ik hou van Holland

• 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

Bommetje X
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

Contact: xhike@poolkamp.nl

B-Hike:12 - 14 jaar

Checkpoint
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

Poolkamp App Store
De - Van - Alles - Wat – Hike -2
Dit jaar is het Poolkamp App Store tijdschrift geintroduceerd en in dit tijdschrift
testen wij de nieuwste apps. De afgelopen jaren zijn er ontzettend veel apps
ontwikkeld. Van Whatsapp en Snapchat tot Angry Birds en Candy Crush. Wij willen
weten wat de beste app is en wie de beste app testers zijn om in de toekomst de
nieuwste apps te kunnen testen.
Voordat wij de beste testers een contract kunnen aanbieden moet er veel getest
worden. Om dit te kunnen bepalen zal er gedurende het weekend gekeken worden
naar een groot aantal capaciteiten. Wat zijn de game vaardigheden, hoe goed kan
je contact houden met
zoveel mogelijk mensen via social media en nog veel
meer.
Naast het testen van apps zijn ideeën voor nieuwe apps
natuurlijk ook belangrijk. Hierbij kan gedacht worden aan
apps die hulp bieden tijdens het hiken of helpen het met
punten behalen bij posten.
Wij, van het Poolkamp App Store tijdschrift, zijn op zoek naar testers die tussen de
12 en 15 jaar oud zijn. Testers 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 testers schuwen het niet twee maal te overnachten
in eigen tent tijdens de testmarathon. Ook zal er eigen voedsel moeten worden
bereid op de zaterdagavond.
Wij kijken uit naar uw aanmeldingen!

Hikeleiding:
Gerjan Arends
Elzo de Groot
Bob Tjaarda

Contact:

chike@poolkamp.nl

DE-Hike: 14 - 17 jaar

DHL
Explorer-hike
De sorteerbanden in het distributiecentrum van DHL in Diever draaien op volle
toeren. Sinds kort kunnen ook inwoners van Diever gebruik maken van internet. De
plaatselijke winkeliers zijn genoodzaakt de deuren te sluiten, omdat de bevolking
massaal aan het online shoppen is geslagen. De pakketbezorgers krijgen een
grote logistieke operatie voor hun kiezen. De pakketbezorgers gaan in koppels of
troppels aan de slag. Aan hun de taak om de pakketten op tijd af te leveren. Lukt
hen dit niet? Dan hangen hier consequenties aan. Wie wordt de pakketbezorger
van de week?

Groepsgrootte: 2 t/m 6 personen.
Hikeleiding:
Kitty van der Stege,
Marco Buntjer
Arnoud van Duren

Contact:

Dehike@poolkamp.nl

Dan hebben wij

Algemene informatie: B-, C- en DE-Hike;
De deelnemers vervoeren hun bagage zelf en brengen zelf ook een 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.

