voor de 42 keer het poolkamp.
op 21, 22 en 23 december 2018.
ste

kampeerboerderij
‘boerhaarshoeve’ te grolloo.

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 - 12 jaar

Wereldreis

• Je hebt nog niet eerder een hike gelopen???
• Je hebt weinig ervaring nodig met routetechnieken…. Deze worden dit
weekend uitgelegd!!
• Je slaapt in een verwarmde 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!!!!!!!!!!!!

Opgeven kan als koppel en troppel.
Hikeleiding:
Niels Ruiter
Elisa Water
Mayra Geuzinge

Vragen:

ahike@poolkamp.nl

X-Hike: 10 - 13 jaar

De vloek van het Zwarte Water
Er rust een Vloek op het Zwarte Water. Het spookt er en er zijn schijnen geesten
rond te dolen. De Vloek deze kan maar op één manier opgeheven worden en dat
is met de hulp van jullie! Doe mee aan de X-Hike tijdens het Poolkamp en verlos
het Zwarte Water van haar vloek. Kom als geest of spook naar het Poolkamp en
zorg dat ze zo bang voor ons worden dat de geesten en spoken er vandoor gaan
het het Zwarte Water weer rustig wordt.
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

Vragen:

xhike@poolkamp.nl

B-Hike:12 - 14 jaar

Bananenhike
De - Van - Alles - Wat – Hike -1

Opgeven kan als koppel en troppel.
Hikeleiding:
Andre Boelens
Niels Massink
Vragen:

bhike@poolkamp.nl

C-Hike: 13 - 15 jaar

MiljonairsClub
De - Van - Alles - Wat – Hike -2
Dit jaar draait de C-hike om luxe, want als miljonair doen wij niet aan primitief. Het
weekend zal aan de ene kant in het teken staan van geld uitgeven, maar aan de
andere kant ook in geld verdienen. Een miljonair verdient namelijk ook geld
gedurende het slapen.
Dat klinkt natuurlijk allemaal heel erg goed, maar je mag
als miljonair niet verslappen. De concurrentie is zwaar,
want iedereen wil jouw plekje wel overnemen. Waar
investeer jij je geld in? Heb je een paar aandelen op het
oog of ga je liever naar het casino? Allemaal keuzes... Na
het weekend zullen we zien wie de rijksten zijn en wie
wellicht onder de brug moet gaan slapen.
Wij, van de Poolkamp MiljonairsClub, zijn op zoek naar de
rijksten die tussen de 13 en 15 jaar oud zijn. Miljonairs
zijn echter altijd met 2 of 3 personen om altijd aandacht te
houden bij de investeringen en zij zijn enigszins ervaren
met het lopen van hike’s. Denk hierbij aan het gebruik van
een kaarttechnieken en kompas.
De miljonairs schuwen het niet twee maal te overnachten in eigen tent, bungalow
of villa tijdens het weekend. Ook zal er eigen voedsel moeten worden bereid op de
zaterdagavond, maar daar kan je natuurlijk ook je eigen kok voor meenemen.
.
Wij kijken uit naar uw aanmeldingen!

Hikeleiding:
Gerjan Arends
Elzo de Groot
Bob Tjaarda
Vragen:

chike@poolkamp.nl

DE-Hike: 14 - 17 jaar

PrisonBreak
Explorer-hike

Zwaar metalen tralies, anderhalve meter gewapend beton, kilometerslang prikkeldraad en
bewaking met haviksogen. Ontsnappen uit de hermetisch afgesloten gevangenis in Grolloo is
onmogelijk!
Maar de gevangenen in celblok DE verlangen naar vrijheid en gaan een poging doen zich los te
breken uit de plek waar zij al jaren opgesloten zitten. In het geheim hebben de gevangenen samen
een plan bedacht om buiten te komen. Eenmaal buiten is het ieder voor zich. De kans om als groep
gepakt te worden is te groot.
De grote vraag: welk tweetal, drietal of groep weet uit handen te blijven van de politie? Welk
tweetal weet op tijd het land uit te vluchten en te verdwijnen in de anonimiteit?
Ben je geboeid? Geef je dan snel op voor de DE-Hike. Opgeven kan als koppel, troppel of groep
(maximaal 5 personen).

Hikeleiding:
Kitty van der Stege,
Marco Buntjer
Arnoud van Duren

Vragen:

Dehike@poolkamp.nl

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.

