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Voorwoord
Wat leuk dat je besloten hebt het Pooltochten Handboek te lezen. Dit boekje is 
gemaakt om je te helpen bij de voorbereiding van de Pooltochten en tijdens de tochten 
zelf, maar je kunt hem door het hele scoutingjaar heen gebruiken. Het staat boordevol 
handige informatie en we hebben natuurlijk geprobeerd om het boekje zo leuk 
mogelijk voor jou te maken.

Wat is handig om te lezen voor de hike?
Lees in elk geval het stukje over de hike die je gaat lopen. Daarin staat precies wat voor 
soort tocht je kunt verwachten.

Alle technieken die bij jouw hike staan beschreven kun je terug vinden in het 
hoofdstuk vaardigheden. Mocht je iets niet kennen, dan kun je het daar terugvinden 
of natuurlijk aan je leiding vragen.

Daarnaast hebben we een heel hoofdstuk over hiken voor je geschreven. Wat is hiken 
nu precies? Wat neem je mee? Hoe bereid je een logboek voor en wat kun je allemaal 
met een thema doen?

Kortom genoeg om eens rustig (met je koppelgenootje) door te lezen.

En verder
De staf van de Pooltochten bestaat uit doorgewinterde hikers. Bijna iedereen heeft zelf 
ook de hikes gelopen dus als er iets is, vraag het aan de staf, zij kunnen je zeker helpen. 
Wist je trouwens dat heel veel leiding de hikes ook gelopen hebben? Vraag het ze maar 
een keer.

We hopen natuurlijk dat je je in zal schrijven voor een hike, met dit boekje wordt het 
vast een succes!

We wensen je veel succes en (lees)plezier!

Met groeten van de kampstaf.
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Deel 1: De Pooltochten
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Wat zijn de Pooltochten?

Wat zijn de Pooltochten nu eigenlijk? De Pooltochten zijn een jaarlijks kamp voor 
scouts en explorers in en rondom de Regio Overijsselse Vechtstreek. De pooltochten 
worden van woensdagavond tot zaterdagochtend in de herfstvakantie gehouden.

De organisatie is in handen van de Pooltochtcommissie, samen met ongeveer 30 
scouts van verschillende groepen uit de regio. Zij zorgen met elkaar voor de totale 
organisatie en het draaien van de Pooltochten zelf tijdens de herfstvakantie. Als je 
meedoet aan de Pooltochten kom je dus vaak wel leiding van je eigen groep tegen.

In totaal zijn er zes verschillende hikes waar je je voor in kunt schrijven. Samen maak 
je een koppel (2 personen) of een troppel (3 personen) en kies je een hike uit. 

Er is een duidelijke opbouw in de hikes: de A-hike is voor jonge scouts met weinig of 
geen hike-ervaring. De B tot en met de D lopen op in moeilijkheidsgraad met allerlei 
tochttechnieken. De E is voor hikers die erg goed zijn in tochttechnieken. De F-hike 
is een heel ander verhaal: een pittige tocht voor de doorgewinterde, wat oudere en 
meer ervaren explorers. Na de D kun je daarom kiezen wat je het meest ligt: de E om je 
hersens te kraken of de F om je fysiek uit te dagen. Je kunt ook eerst de E en dan de F 
doen.

Wanneer je de hikes tot en met de E of F hebt doorlopen, dan hoeven de Pooltochten 
nog niet over te zijn. Je bent van harte welkom als lid van de werkploeg en in de 
jaren daarna zou je kunnen helpen als tochtleider om de Pooltochten mee te helpen 
organiseren.
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Geschiedenis

Je zult je inmiddels wel afvragen (of niet natuurlijk), hoe het komt dat de hikes die in 
de herfst georganiseerd worden de Pooltochten heten. Om daar achter te komen, zal je 
een aantal jaar terug in de geschiedenis moeten duiken.

Van sneeuw naar korte broek
Op de avond van de 27e december 1972 verzamelden op Ada’s Hoeve te Ommen 
24 verkenners om mee te doen aan de eerste hike van het district Zwolle. Overdag 
was de temperatuur redelijk, maar ‘s nachts vroor het behoorlijk. ‘s Ochtends, de 
28e december, zag alles wit van de rijp en waren de plassen dichtgevroren. Soms 
sneeuwde het overdag licht. Op 29 december kwam de temperatuur niet meer boven 
het vriespunt. Je kunt je gemakkelijk indenken dat sommige hikers de tocht vonden 
lijken op een pooltocht. En zo hebben de hike-activiteiten hun naam ‘’de Pooltochten’’ 
gekregen. Ook al vinden ze nu in de herfst plaats, wanneer de temperatuur best 
dragelijk is en er ieder jaar wel korte broeken worden gesignaleerd.

Vier decennia Pooltochten
Nu bestaan de Pooltochten uit 6 hikes met zo’n 100 deelnemers, maar dat is nog niet 
zo lang zo. Hier volgt in vogelvlucht de geschiedenis van bijna 45 jaar Pooltochten.

De eerste Pooltochten waren dus in 1972. Het was vanzelfsprekend dat deze gehouden 
werden vanaf ons buitencentrum Gilwell Ada’s Hoeve vanwege de ligging tussen de 
bossen van Ommen. Zij bestond uit 4 verschillende hikes. De eerste A, ‘van alles wat’; 
de tweede B, ‘eerste klas’, de derde C, ‘trappers’ en de vierde D, ‘zwervers’. 

Ieder jaar waren er meer deelnemers. In 1979 was de deelname voor de B-hike zo 
groot dat deze hike opgesplitst werd in B1 en B2. Het jaar daarop werd besloten om 
definitief 5 categorieën te organiseren tijdens de Pooltochten; de introductie van de 
E-hike was een feit. In de jaren daarna bleef het deelnemersaantal groeien waardoor 
in 1987 de hikes overbezet waren. Om die reden - en omdat verdere specialisatie 
tussen de hikes mogelijk was - werd een 6e hike opgericht, en kwamen we uit op F. 
De huidige F is vergelijkbaar met de vroegere E. Vanaf toen bestaan de Pooltochten 
dus uit: de A-hike (de ‘beginners hike’), de B-, C-,D- en E-hike (kaart en kompas hikes 
die oplopen in moeilijkheidsgraad van makkelijk tot een hike voor echte kaart- en 
kompasfijnproevers), en tot slot de F-hike (de ‘survival hike’).
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Begin jaren negentig brandde het centrale onderkomen voor de staf, het 
Rambonnethuis (Rambo), tot de grond toe af. Daarmee kwam een einde aan een 

onhandig maar o zo nostalgisch onderkomen. Van 1993 tot en met 1996 waren de 
Pooltochten daarom niet vanaf Ada’s hoeve, maar vanaf camping de Besthmenerberg. 
Na de wereldjamboree in Nederland is het centrale onderkomen daarvan (Jambo) 
neergezet op de plek waar eerst het Rambonnethuis stond. Minder nostalgisch en 
minder onhandig, maar nog steeds gezellig.

Niet alles verloopt zoals je het van tevoren had gepland, en daarom wordt er tijdens 
de Pooltochten nog heel wat geregeld. In het tijdperk ver voor de mobieltjes ging 
de communicatie tussen de hikes en de kampstaf in de eerste jaren met “bakkies” 
(27 MC). Lange antennes op de auto’s (een enkele keer dwars door het dak van een 
2CV) met een beperkt bereik. Later kwamen hiervoor portofoons en mobilofoons 
in de plaats, waarbij om het bereik te vergroten antennes bij Rambo/Jambo en op de 
brandtoren van de Besthmenerberg werden geplaatst. Sinds begin deze eeuw zijn met 
de komst van mobieltjes ook de porto’s een echo uit het verleden. 

Sinds het laatste jubileum in 2011 is er veel onderhoud geweest aan de organisatie van 
de pooltochten. Zo is het themateam uitgebreid van twee naar vier personen, wordt er 
steeds meer aan digitalisering gedaan (inschrijving via SOL en sociale media) en is er 
hard gewerkt aan een nieuw logo en nieuwe huisstijl.
Ondanks deze vernieuwingen loopt het deelnemersaantal terug van ca 200 naar 100 
deelnemers. De grote oorzaak hiervan is de herfstvakantie die de scholen zelf mogen 
plannen. Lang niet alle jeugdleden zijn dus vrij tijdens de pooltochten. Na een echte 
dip van 70 jeugdleden in 2013 weten we in 2014 de stijgende lijn weer in te zetten. 
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In 2015 is het tijd voor een nieuwe grote stap in de geschiedenis van de Pooltochten. 
Door een convenant te tekenen met de Regio Overijsselse Vechtstreek zijn we nu ook 
op papier een eigen organisatie die onafhankelijk van de regio georganiseerd wordt. 
Uiteraard is het contact met de regio erg goed en helpen we elkaar waar nodig en 
mogelijk.

Over grote en kleine mannen
De eerste kampstaf (in 1972) bestond uit vaandrig Yntze Steenbergen van de 
Mauritsgroep, hopman Harry Landman van de Cavaljétroep, vaandrig Peter 
Buys van de Huysmantroep en vaandrig Herman Erdtsieck van de Lengtontroep. 
De kampleiding berustte bij hopman Albert Mensema, toen assistent 
districtscommissaris voor verkenners. Dit zijn de grondleggers van de Pooltochten. 

In het tweede jaar werd de organisatie uitgebreid met een belangrijke club, namelijk 
de werkploeg. Deze ploeg draagt er zorg voor dat de posten bezet zijn, dat het 
materiaal voor de posten op de juiste plek ligt en dat trappersbanen e.d. opgebouwd 
zijn. In de jaren hierna heeft de werkploeg een aparte bouwploeg voor de bouw van 
trappersbanen e.d. gekregen en later is een vliegende keep ingesteld voor aan- en 
afvoer van materiaal. Ook de kookploeg mag niet onvermeld blijven. De leden van 
de kookploeg stellen de voedselpakketten voor de deelnemers samen en koken de 
maaltijden voor de medewerkers. In latere jaren is er een speciaal team voor het thema 
gekomen en is er een aantal mensen die enkel en alleen ingezet worden voor EHBO. 

Eindverantwoordelijk voor de Pooltochten is de kampleider. Kampleider van het 
eerste uur is Hopman Albert Mensema. Hij nam in 1982 afscheid van de Pooltochten. 
Hopman L.A.J. Sophie die al jaren als districtsvoorzitter de Pooltochten had geopend 
nam het kampleiderschap van hem over. Na het overlijden van Hopman Sophie in 
1984 nam Hopman Albert Mensema het voor twee jaar weer op zich. Henk van Dorth 
nam het in 1987 van hem over. Hij werd in 1995 opgevolgd door Jos van Es. In 2003 
kwam met Miriam Kisjes als kampleider eindelijk een vrouw aan het roer. Met haar 
opvolger in 2007, Sip Oegema, kwam voor het eerst de kampleider uit het waterwerk. 

Na zes jaar heeft Sip het stokje overgedragen aan Koen Geerlinks, de jongste 
kampleider in de geschiedenis van de Pooltochten.
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Wat is een hike?
Een hike is niet zomaar een stukje lopen. Het vraagt iets meer voorbereiding dan een 
gewone wandeling. In dit boekje vertellen we je precies hoe je je kunt voorbereiden op 
een hike. 

Het allerbelangrijkste kunnen we je nu alvast verklappen: je moet het leuk vinden om 
te hiken, nieuwe mensen te ontmoeten en van een uitdaging houden. Dan komt de rest 
vanzelf. 

Goede voorbereiding is 
noodzakelijk

Een hike is kort gezegd een tocht. Meestal is de bedoeling om een leuk stuk te wandelen 
naar de overnachtingsplaats. Vaak moet je tijdens de hike ook je eigen eten koken. 
Degenen die de tocht hebben uitgezet, hebben die zo uitdagend mogelijk gemaakt 
door de route moeilijker of onduidelijk te maken met diverse routetechnieken en 
andere hindernissen. 

Tijdens de hike kom je posten tegen waar de tochtleiding uitdagende of grappige 
activiteiten hebben voorbereid. Tijdens het hiken en de posten leer je ook op 
de juiste manier je vaardigheden te gebruiken. Het is daarom belangrijk dat je 
scoutingtechnieken beheerst. Deze technieken (ook wel vaardigheden) staan in het 
tweede gedeelte van dit boekje per onderwerp beknopt uitgelegd. Zorg ervoor dat je 
alles doorleest. Oefen thuis, met bijvoorbeeld je koppelgenoot, alvast de vaardigheden. 
Wanneer je iets niet snapt of iets moeilijk vind, kun je altijd aan je eigen leiding vragen 
om je te helpen met het leren van de vaardigheden.

Nu zul je misschien denken, dat het iets heel erg moeilijks is om zo’n hike te lopen. Dat 
is het soms ook, maar als je je goed voorbereidt lukt het vast. Twijfel je welke hike je 
moet lopen? Vraag het dan eens aan je leiding, zij kunnen je vast helpen. Kies ook een 
koppelgenoot waarmee je goed kunt samenwerken. Je trekt een paar dagen nauw met 
elkaar op. Dan helpt het als je het goed met elkaar kunt vinden.
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Om te kunnen hiken hoef je echt geen topsporter te zijn. Het is wel belangrijk dat je 
goed voorbereid bent. Maar wat is een goede voorbereiding nu precies?

Zorg voor voldoende beweging
Als je niet aan sporten doet zijn er toch voldoende kleine dingen waardoor je meer 
kunt bewegen. Pak bijvoorbeeld de trap in plaats van de roltrap of de lift of loop naar 
school in plaats van te gaan met de fiets of de bus. Je zult dan wel iets eerder moeten 
vertrekken.

Proefhiken
Ga af en toe al een aantal keer ‘proefhiken’. Dan kun je meteen meerdere vliegen in 
één klap slaan: je bereid je lichamelijk voor maar je kunt ook gelijk je spullen testen. 
Zo loop je je schoenen goed in, weet je zeker dat je geen afzaksokken hebt, leer je hoe 
je rugzak het lekkerst zit en kun je oefenen met kaartlezen. Misschien heeft je leiding 
wel een route in de kast liggen die je kunt gebruiken en misschien willen je ouders of 
een goede vriend wel mee, dan kunnen ze gelijk zien wat jij allemaal doet en leert bij 
scouting.

Mocht je superfanatiek zijn maak dan ook eens een proefhike in de regen, je weet dan 
gelijk of je schoenen, regenjas en rugzak wel echt zo waterdicht zijn als je denkt!

Weet wat je kunt verwachten
Verderop staat per hike beschreven wat je kunt verwachten. Weet je bijvoorbeeld al 
hoeveel kilometer je moet kunnen lopen? Hier kun je rekening mee houden tijdens je 
proefhikes. En weet je al waar en hoe je gaat slapen? Zet eens het tentje wat je mee wilt 
nemen op met je koppelgenoot of oefen eens met het bouwen van een bivak of het 
slapen in een hangmat.
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De weg kwijt, wat moet 
ik doen?

Soms komt het voor dat je de weg kwijtraakt tijdens een hike. Je bent bijvoorbeeld al 
een tijd geen post meer tegengekomen, de route komt niet meer overeen met waar je 
loopt of je weet niet meer waar je bent. Wat nu?

Kijk eerst nog eens rustig, samen met je koppelgenoot naar de route en/of kaart. 
Loop in je hoofd na waar je bent geweest en probeer te bedenken hoe je weer op de 
juiste route kunt komen. Daarbij kun je bijvoorbeeld ook de hulp inschakelen van een 
voorbijganger. Vraag netjes of deze persoon jou kan helpen.

Wanneer je echt niet meer de juiste route of de weg naar de volgende post kunt 
terugvinden loop je terug naar het laatste punt waarvan je zeker weet dat je goed zat. 
Dit kan ook de vorige post zijn. Het lijkt misschien vervelend om weer terug te lopen, 
maar dit is nog altijd beter dan nog verder te verdwalen.

Als je echt verdwaald bent en geen vorige post meer kunt vinden, maak dan de 
noodenveloppe open die je van de leiding hebt gekregen. Daar staan aanwijzingen in 
de je kunnen helpen om de juiste weg te vinden. Ook staat er een telefoonnummer 
in van de leiding. Probeer langs verharde wegen een plek te bereiken, waar je de 
tochtleiding of kampstaf kunt bellen. Bijvoorbeeld met de mobiele telefoon van een 
voorbijganger of bij een boerderij.

Ga nooit in de bosjes uitrusten of de nacht doorbrengen. Jouw tochtleiding houdt 
continu in de gaten of er groepjes missen. Wanneer dit zo is gaan ze meteen per fiets 
en/of per auto op zoek naar je om je weer op de juiste route te zetten. Wanneer jij in de 
bosjes zit kunnen ze je niet zien. Blijf dus altijd op of naast de weg zodat je makkelijk 
gevonden kunt worden.

Soms bieden voorbijgangers je een lift aan. Ga daar nooit op in! Je weet niet wie deze 
mensen zijn en zij brengen jou niet per se naar de juiste plek. Jouw leiding kan jou 
overigens ook niet vinden wanneer jij in een auto zit. 
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Uitrusting

Ja, wat moet je nu meenemen. Dit is voor elke hike natuurlijk verschillend. Hieronder 
staat je algemene bagage beschreven. Controleer bij het hoofdstuk van je hike wat 
je precies mee moet nemen. Je schoenen en je rugzak zijn het allerbelangrijkst, deze 
bepalen of je lekker kunt lopen.

Schoenen
Zorg goed voor je voeten, deze moeten je immers de hele hike dragen. Houdt ze 
schoon en droog. Daarvoor is goed schoeisel van groot belang. Geen sneakers of 
laarzen (bij de A-hike mag je die wel als extra meenemen), maar waterdichte wandel- 
of bergschoenen. Zorg dat je schoenen goed ingelopen zijn, bijvoorbeeld door het 
proefhiken. Dit voorkomt dat je blaren krijgt.

Regenkleding
Je zult het niet geloven, maar in de herfst wil het nog wel eens regenen. Een regenpak 
komt dan goed van pas, of nog handiger een poncho. Een poncho wandelt makkelijker 
en je hebt uitvoeringen die niet alleen over jou, maar ook over jouw rugzak passen.

Rugzak
Alles wat je thuislaat is mooi meegenomen! Hij moet lekker zitten en niet onnodig 
zwaar zijn. De rugzak heeft twee belangrijke steunpunten, je heupen en je schouders. 
Het meeste gewicht komt daarbij op je heupen, omdat die meer gewicht aankunnen 
dan je schouders. Daarvoor moet je hem wel goed afstellen en juist inpakken. Als je de 
A-hike loopt kan dit nog prima met een gewone dagrugzak. Bij de B tot en met de E 
heb je wel een hiketas met frame nodig. De lengte van je rug is bepalend voor de maat 
van je hiketas. Is de tas te klein, dan gaat die trekken aan je schouders en als die te groot 
is dan kun je de tas niet goed verbinden met je lichaam. Een dure hiketas is niet per 
definitie de beste tas voor jou, het gaat er om dat je een tas hebt die goed bij de bouw 
van je lichaam past.

De heupband hoort boven je heupbeen uit te steken. Trek die goed aan. Het begin van 
de schouderbanden hoort tussen je schouderbladen te zitten. Let er bij het inpakken 
op dat je rugzak niet te zwaar wordt. De zwaarste spullen stop tegen je rug en in het 
midden van de tas. Let erop dat er geen harde spullen in je rug gaan prikken. Alles wat 
je onderweg nodig hebt stop je bovenin zodat je er makkelijk bij kan. Let erop dat niets 
kan lekken en pak spullen die echt droog moeten blijven desnoods in aparte plastic 
zakken in.
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Slapen
Neem wanneer je een hike met tentovernachtingen hebt een zo licht mogelijk tentje 
mee. Controleer thuis nog of de tent compleet is, je kunt hem vast een keer met je 
koppelgenoot op zetten om te oefenen. Neem verder een slaapzak en een matje mee. 
Een matje is lichter dan een luchtbed en is vaak ook warmer. Daarnaast is lang niet 
overal stroom beschikbaar en zal je het luchtbed dus zelf op moeten blazen.

Eten en drinken
Bord, mok, bestek en een fles met water voor onderweg. Je hoeft geen eten mee te 
nemen. We gaan ervan uit dat je voor de opening (thuis) gegeten hebt. Neem zo nodig 
wat te eten mee voor de wachttijd tussen de inschrijving en opening. 

Veiligheid
Een reflecterend hesje is verplicht. Zo ben je goed zichtbaar langs de weg voor 
bestuurders van auto’s.  Neem verder eenvoudig EHBO-materiaal mee, b.v. schaar, 
pleisters, snelverband en leukoplast.

Persoonlijke verzorging
Je voeten krijgen het zwaar te verduren tijdens de Pooltochten en vooral blaren zijn erg 
vervelend. Wandelsokken zijn op heel veel plaatsen te koop. Ze moeten goed passen, 
zonder plooien. Was je voeten ’s avonds en droog ze goed af, het is belangrijk dat je 
genoeg droge sokken meeneemt. Met een beetje pech worden je voeten zo nat dat je wel 
twee paar sokken nodig hebt per dag, neem deze dus ook mee!

Aan toiletspullen moet je het volgende meenemen: tandenborstel, tandpasta, zeep, 
washandje en een handdoek. Als je lang haar hebt is het ook verstandig om een 
elastiekje mee te nemen. Bij de meeste touwbanen die je op de posten tegen komt is het 
verplicht je haar vast te doen in verband met de veiligheid. 
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Het logboek

Het logboek maakt deel uit van de beoordeling door de tochtleiders hoe goed je de 
hike hebt gedaan. Uit een logboek blijkt duidelijk waar je bent geweest en wat je hebt 
gedaan. Verder vermeld je de ervaring van die dag. Werk vooral netjes en in thema, 
hoe creatiever hoe beter. Er vallen veel punten te verdienen met een goed logboek.

De omslag
Voor je logboek neem je niet het eerste de beste kladblok; het is je visitekaartje. Er zijn 
verschillende mogelijkheden om je logboek aan te kleden. Je kunt hout, leer, metaal en 
dergelijke gebruiken. Je kunt er thuis al iets moois van maken zodat je hem tijdens de 
Pooltochten alleen nog maar hoeft te vullen.

Inleiding
Een logboek begin je niet gelijk met “ ‘s ochtends stonden wij op...” Je gaat je in je 
logboek eerst voorstellen en je vertelt hoe je er toe gekomen bent mee te doen. Ook 
hierbij is belangrijk het geheel zo leuk mogelijk aan te kleden.

Je dag beschrijven
De rest van je logboek vul je met beschrijvingen van je dag. Dit kun je bijvoorbeeld 
doen als je aan het wachten bent op een post of ‘s avonds voor het slapen gaan in 
de tent. Bedenk samen met je koppelgenoot wat je hebt gedaan en beschrijf in het 
logboek wat je hebt meegemaakt, geleerd en gezien hebt. Ook andere leuke verhaaltjes, 
gedichten, liedjes etcetera zijn van harte welkom in het logboek.

Thema

Elk jaar hebben de pooltochten een eigen thema, tijdens de opening op 
woensdagavond wordt het thema officieel ingeleid maar in de weken voor de 
pooltochten wordt online (website, facebook en twitter) het thema al gepresenteerd. 
Hier kun je al handig gebruik van maken bij bijvoorbeeld je logboek of themakleding.

Tijdens de hike zal je ook telkens het thema terug zien komen. Zo zijn er themaposten, 
is je route in thema en komt het themateam af en toe langs.
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A-hike

Wat is de A-hike?
De A-hike bereidt jullie voor op de ‘hogere’ hikes. De A-hike is dus een gezellige 
leerhike. De grondbeginselen moet je al wel kennen, maar tijdens de hike leer je meer 
over logboek, kaart en kompas, schetsen, pionieren, EHBO. Op beide dagen loop je een 
tocht waarin je de technieken gebruikt.

De hike
- De A-hike is een hike voor scouts die net zijn overgevlogen of al een jaar bij de scouts 
zitten
- De lengte van de twee dagtochten zal ongeveer 10 kilometer zijn.
- Om de paar kilometer krijg je een post waar je een opdracht moet uitvoeren.
- Tijdens de tocht krijg je een noodenveloppe mee waar de tocht  duidelijk op staat. 
Deze enveloppe maak je open als je de weg kwijt bent. 
- Je overnacht de hele hike op Ada’s hoeve. De tochtleiding slaapt op hetzelfde veld als 
de deelnemers.
-Er wordt van je verwacht dat je een logboek bijhoudt (zie meer over het logboek in het 
vorige hoofdstuk).

Wat moet je meenemen?
- Tent per koppel; de tent blijft de hele pooltochten op dezelfde plek (hoeft dus niet 
superlicht te zijn) en je ouders mogen je na de inschrijving helpen opzetten
- Dagrugzakje
- Slaapzak + matje
- Handdoek, washandje + wasgerei
- Bord, mok, bestek, veldfles
- Gasstelletje en pannetjes
- Goede wandelschoenen, regenkleding, warme kleding, voor elke dag twee paar 
sokken en eventueel laarzen (voor op het terrein), uniform
- Teken- en schrijfgerei
- Logboek
- Iets te eten voor het einde van de woensdagmiddag/begin van de woensdagavond
- Kompas en kaarthoekmeter
- Eenvoudig EHBO-materiaal
- Pooltochtboekje
- Lucifers 

De Hikes
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De volgende spullen laat je thuis: 
- grote hoeveelheden snoep, blikjes en pakjes drinken
- alles wat op batterijen werkt (behalve zaklamp) of opgeladen kan worden (zoals MP3-
spelers, mobieltje enz)

Wat moet je kunnen?
Hieronder staat wat je moet kunnen voordat je aan de hike begint.

Kaart en kompas: de vier kompas handgrepen, routeaanduidingen zoals 
kruispuntenroute, routebeschrijving bolletje-pijl, knopenroute, smileyroute, 
eenvoudige fototocht.

Schetsen: horizonschets, aangezichtsschets (dit hoeft niet in perspectief) 

Pionieren: platte knoop, schootsteek, kruissjorring, mastworp, touw opschieten.

EHBO: blaren verzorgen (geen brandblaar), schrammen en schaafwonden 
behandelen, vingerverband en een mitella aanleggen.

Koken: op een gastoestel met pannen een maaltijd bereiden.

Algemeen: trappersbaan, omgaan met bijl, zaag en mes en eigen tent opzetten.

Het is vanzelfsprekend dat je je netjes gedraagt tijdens de tocht en op de posten.
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B-hike

Wat is de B-Hike?
De B-hike is de eerste hike waar je ook buiten Ada’s hoeve overnacht. Je draagt daarbij 
al je spullen, behalve je tent. Ten opzichte van de A-hike worden er meer vaardigheden 
van je gevraagd. Neem die nog eens goed door of vraag je leiding om raad.

De hike
- Om aan de B-hike mee te kunnen doen moet je minimaal 12 jaar zijn en bij voorkeur 
ook eerst de A-hike hebben gedaan. De maximale leeftijd is 14 jaar.
- De lengte van de route is ongeveer: de eerste dag 12,5 en de tweede dag 10 kilometer.
- Bij de B-hike kun je om de 2,5 kilometer een bemande post vinden waar je een 
opdracht moet uitvoeren.
- Tijdens de tocht krijg je een noodenveloppe mee waar de tocht duidelijk op staat. 
Deze enveloppe maak je open als je de weg kwijt bent.
- Tijdens de hike leer je hoe je je rugzak (slimmer) kunt inpakken en je voeten te 
verzorgen.
- Overnachting: de eerste en de laatste nacht zul je op Ada’s Hoeve doorbrengen. 
De tweede nacht slaap je elders. De tochtleiding overnacht op hetzelfde veld als de 
deelnemers. Zorg ervoor dat je het terrein netjes achter laat als je vertrekt.
- Je draagt je eigen bagage (inclusief gaspitje) maar je tent wordt gebracht naar de 
overnachtingsplek.
- Er wordt van je verwacht dat je een logboek bijhoudt (lees meer over het logboek in 
het vorige hoofdstuk).

Wat moet je meenemen?
- Tent per koppel, hiervoor moet je zelf zorgen evenals voor het opzetten en het 
afbreken. De staf zorgt voor het vervoer.
- Goede rugzak voor al je bagage
- Slaapzak, matje
- Reflecterend hesje
- Handdoek, washandje + wasgerei
- Bord, mok, bestek, veldfles
- Gasstelletje en pannetjes
- Regenkleding, uniform, goede wandelschoenen, extra kleding en extra sokken
- Teken- en schrijfgerei
- Logboek
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- Evt. iets te eten voor woensdagmiddag/begin van de avond
- Kompas en kaarthoekmeter
- Eenvoudig EHB0-materiaal
- Pooltochtboekje
- Lucifers

De volgende spullen laat je thuis: 
- grote hoeveelheden snoep, blikjes en pakjes drinken
- alles wat op batterijen werkt (behalve zaklamp) of opgeladen kan worden (zoals MP3-
spelers, mobieltje enz)

Wat moet je kunnen?
Hieronder staat wat je onder de knie moet hebben voordat je aan de hike begint.

Kaart en kompas: de vier kompas handgrepen, routeaanduidingen zoals 
kruispuntenroute, routebeschrijving, bolletje-pijl, knopenroute, eenvoudige 
fotoroute, kaart/coördinaten, kompasroute, stripkaart.

Schetsen: horizonschets, aangezichtsschets (dit hoeft niet in perspectief), 
panoramaschets, situatieschets.

Pionieren: platte knoop, mastworp, paalsteek, schootsteek, vorksjorring, 
kruissjorring, bezetting en een touw opschieten.

EHBO: behandelen van kneuzingen/verstuikingen en voeten, met het eenvoudige 
EHBO-materiaal dat je bij je hebt o.a. een vingerverband en een mitella maken. Bij een 
klein ongeval helpen.

Koken: op een gastoestel/primus met pannen een maaltijd bereiden. 

Algemeen: trappersbaan, de stroomsnelheid en breedte van een rivier en de hoogte 
van een gebouw schatten en omgaan met bijl, zaag en mes. 

Het is vanzelfsprekend dat je je netjes gedraagt tijdens de tocht en op de posten.
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C-hike

Wat is de C-Hike?
Hieronder is een omschrijving te vinden van wat deelnemers van de C-hike kunnen 
verwachten. Handigheid met de technieken die hieronder staan zal nodig zijn om de 
tocht tot een goed einde te brengen.

De hike
- Om aan de C-hike mee te kunnen doen moet je eerst aan de B-hike hebben 
meegedaan.
- De lengte van de route is ongeveer: eerste dag 15 en de tweede dag 12 kilometer. De 
eerste avond is er een dropping van 4 kilometer.
- Onderweg kom je per dag ongeveer 6 posten tegen die bemand of onbemand zijn.
- Je draagt je eigen bagage inclusief de tent.
- Tijdens de tocht krijg je een noodenveloppe mee waar de tocht duidelijk op staat. 
Deze enveloppe maak je open als je de weg kwijt bent.
- Overnachtingen zijn niet op Ada’s hoeve, behalve de laatste nacht. De tochtleiding 
overnacht op hetzelfde veld als de deelnemers. Zorg er voor dat je het terrein netjes 
achterlaat.
- Er wordt van je verwacht dat je een logboek bijhoudt (lees meer over het logboek in 
het vorige hoofdstuk).

Wat moet je meenemen?
- Tent per koppel
- Slaapzak, matje
- Goede rugzak
- Reflecterend hesje
- Handdoek, washandje + wasgerei
- Pannen, bord, mok, bestek, veldfles
- Regenkleding, uniform, extra kleding en extra sokken, goede wandelschoenen
- Teken en schrijfgerei
- Logboek
- Evt. iets te eten voor het eind van de woensdagmiddag/begin van de avond
- Kompas en kaarthoekmeter
- EHBO-materiaal
- Pooltochtboekje
- Lucifers
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De volgende spullen laat je thuis: 
- grote hoeveelheden snoep, blikjes en pakjes drinken
- alles wat op batterijen werkt (behalve zaklamp) of opgeladen kan worden (zoals MP3-
spelers, mobieltje enz)

Wat moet je kunnen?
Hieronder staat wat je onder de knie moet hebben voordat je aan de hike begint.

Kaart en kompas: de vier kompashandgrepen, stripkaart, vegetatieroute, natuurspoor, 
coördinaten, kompasroute, knopenroute en oleaat.

Schetsen: horizonschets, aangezichtsschets (in perspectief), panoramaschets, 
recognografische schets, plattegrondschets en dwarsprofiel.

Pionieren: platte knoop, mastworp, paalsteek, schootsteek, achtvormige sjorring, 
kruissjorring, diagonaalsjorring, bezetting en een touw opschieten.

EHBO: met het EHBO-materiaal dat je bij je hebt o.a. een vingerverband en een mitella 
aanleggen en een slagaderlijke bloeding behandelen.

Koken: een maaltijd met pannen op een houtvuur kunnen bereiden.

Algemeen: trappersbaan nemen, de breedte van een rivier en de hoogte van een 
gebouw schatten, dieptepeiling uitvoeren, omgaan met bijl, zaag en mes, vlotvaren en 
apenbaan over water.

Het is vanzelfsprekend dat je je netjes gedraagt tijdens de tocht en op de posten. 
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D-hike

Wat is de D-Hike?
Een korte opsomming van de technieken die je tegen kunt komen tijdens deze 
hike vind je hieronder. Zorg er dus voor dat je als deelnemer aan deze, toch niet 
kinderachtige, hike de genoemde vaardigheden zeer goed beheerst. Kijk zo nodig de 
technische handleiding nog eens door of vraag je leiding om raad.

De hike
- Om aan de D-hike mee te kunnen doen moet je eerst de C-hike hebben gelopen.
- De lengte van de route is ongeveer: eerste dag 18 en de tweede dag 15 kilometer. 
Eventueel wordt er de eerste avond een dropping gelopen van maximaal 5 km.
- Tijdens de tocht kun je per dag 3 à 5 posten verwachten en tevens een paar 
onbemande posten.
- Tijdens de tocht krijg je een noodenveloppe mee waar de tocht duidelijk op staat. 
Deze enveloppe maak je open als je de weg kwijt bent.
- Overnachtingen zijn niet op Ada’s hoeve, behalve de laatste nacht. Je overnacht in 
een bivak.
- Tijdens de tocht draag je zelf al je bagage.
- Er wordt van je verwacht dat je een logboek bijhoudt (lees meer over het logboek in 
het vorige hoofdstuk).

Wat moet je meenemen?
- Bivak per koppel (bouwzeil, lijnen, haringen)
- Slaapzak, matje
- Goede rugzak
- Reflecterend hesje
- Handdoek, washandje + wasgerei
- Pannen, bord, mok, bestek, veldfles
- Goede wandelschoenen, uniform, regenkleding, extra kleding en extra sokken
- Teken en schrijfgerei
- Logboek
- Evt. iets te eten voor het eind van de woensdagmiddag/begin van de avond
- Kompas en kaarthoekmeter
- EHBO-materiaal
- Pooltochtboekje
- Lucifers
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De volgende spullen laat je thuis: 
- grote hoeveelheden snoep, blikjes en pakjes drinken
- tabak en alcohol
- alles wat op batterijen werkt (behalve zaklamp) of opgeladen kan worden (zoals MP3-
spelers, mobieltje enz)

Wat moet je kunnen?
Hieronder staat wat je onder de knie moet hebben voordat je aan de hike begint.

Kaart en kompas: de vier kompas handgrepen, routeaanduidingen zoals 
kruispuntenroute, routebeschrijving, bolletje-pijl, stripkaart, fotoroute, coördinaten, 
kompasroute, oleaat, vegetatieroute, natuurspoor, blinde kaart, knopenroute en 
kompasrichting (met hindernissen).

Schetsen: horizonschets, recognografische schets, aangezichtsschets (in perspectief), 
panoramaschets, situatieschets, plattegrond en dwarsprofiel.

Pionieren: platte knoop, mastworp, paalsteek, schootsteek, trompetsteek, gareelsteek, 
bootmansstoeltje, tonsteek, brandweerlus, kruissjorring, diagonaalsjorring, 
vorksjorring, steigersjorring, achtvormige sjorring, bezetting en touw opschieten.

EHBO: met het eenvoudige EHBO-materiaal dat je bij je hebt o.a. een vingerverband 
en een mitella aanleggen en een slagaderlijke bloeding behandelen. Verder mond op 
mond beademing toepassen en juist handelen bij een ongeval.

Koken: zonder pannen op een houtvuur een maaltijd bereiden.

Algemeen: trappersbaan nemen, de breedte van een rivier en de hoogte van een 
gebouw schatten, omgaan met bijl, zaag en mes, vlotvaren en buikschuif over water, 
eigen bivak opzetten.

Het is vanzelfsprekend dat je je netjes gedraagt tijdens de tocht en op de posten.
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E-hike

Wat is de E-Hike?
De E-hike is een hike waarin de nadruk gelegd wordt op kaart en kompas. EHBO, 
pionieren, trappersbaan zijn begrippen die je uiteraard ook in deze hike tegen kunt 
komen maar het accent ligt op kaart en kompas. Hier moet je dus goed mee om 
kunnen gaan.

De hike
- Om aan de E-hike mee te kunnen doen moet je eerst de D-hike hebben gelopen en 
moet je minimaal 14 jaar zijn.
 - De afstanden zijn ongeveer: eerste dagtocht 18 en tweede dagtocht 15 kilometer. De 
eerste avond is er een dropping van maximaal 6 kilometer.
- Tijdens de tocht krijg je een noodnummer of een noodenveloppe mee.
- Overnachtingen zijn op de laatste na niet op Ada’s hoeve. Er wordt bij de E-hike 
overnacht in hangmatten. Zorg ervoor dat je het terrein netjes achter laat.
- Er wordt van je verwacht dat je een logboek bijhoudt. Het logboek telt bij deze kaart- 
en kompashike voor ca. 25 % mee (lees meer over het logboek in het vorige hoofdstuk).

Wat moet je meenemen?
- Hangmat (incl. ophanglijn), en om droog te liggen: zeiltje, touw en evt haringen
- Goede rugzak
- Slaapzak
- Reflecterend hesje
- Handdoek, washandje + wasgerei
- Bord, mok, bestek en veldfles
- Goede wandelschoenen, uniform, regenkleding, extra kleding en extra sokken
- Teken en schrijfgerei, w.o. passer en geodriehoek
- Logboek
- Evt. iets te eten voor het eind van de woensdagmiddag/begin van de avond
- Kompas en kaarthoekmeter
- EHBO-materiaal 
- Pooltochtboekje
- Lucifers
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De volgende spullen laat je thuis: 
- grote hoeveelheden snoep, blikjes en pakjes drinken
- tabak en alcohol
- alles wat op batterijen werkt (behalve zaklamp) of opgeladen kan worden (zoals MP3-
spelers, mobieltje enz)

Fouilleren
Geliefd als smokkelsport maar ook berucht: bij alle hikes (vooral de hogere) kun je 
gefouilleerd worden. 

Wat moet je kunnen?
Hieronder staat wat je onder de knie moet hebben voordat je aan de hike begint, 
daarnaast staan je zaken te wachten die enige improvisatie en flexibiliteit van je eisen.

Kaart en kompas: hier moet je goed in zijn. Minimumeisen zijn: de vier kompas 
handgrepen, routeaanduidingen zoals kruispuntenroute, routebeschrijving, 
bolletje-pijl, stripkaart, fotoroute, coördinaten, kompasroute, oleaat, vegetatieroute, 
natuurspoor, knopenroute, routeschets, blinde kaart en kompas richting (met 
hindernissen) of varianten van bovengenoemde routeaanduidingen.

Schetsen: horizonschets, recognografische schets, aangezichtsschets (in perspectief), 
panoramaschets, situatieschets, plattegrond en dwarsprofiel.

Metingen: hoogtemeting, afstandsmetingen, dieptepeilingen en 
stroomsnelheidsbepaling.

Pionieren: platte knoop, mastworp, paalsteek, schootsteek, kruissjorring, 
diagonaalsjorring, vorksjorring, steigersjorring, achtvormige sjorring, eindsplits, 
bezetting en een touw opschieten.

EHBO: in geval van een ongeval op de juiste manier handelen.

Koken: zonder pannen op een houtvuur een maaltijd bereiden.

Algemeen: trappersbaan en omgaan met bijl, zaag en mes.
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Hangmatten
Tijdens de E-hike overnacht je in een hangmat. In een hangmat kun je comfortabel 
slapen. Hangmatten zonder latten liggen het stabielst en wanneer je daar diagonaal in 
past lig je redelijk recht. Hangmatten met latten voldoen ook prima, je kunt er alleen 
sneller uitvallen en je ligt altijd krom.

Een hangmat kun je ophangen met touw, maar ook spanbandjes werken goed (en 
sneller). Ze zijn er elk jaar weer bij: mensen die denken dat het wel met sisal kan. Niet 
handig en je maakt veel troep. Dus: geen sisal. 
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F-hike

Wat is de F-Hike?
Dit is een ruig evenement; iets om mee te maken en nooit meer te vergeten. Onder 
primitieve omstandigheden verblijf je een paar dagen in de natuur. Alle technieken 
zijn een middel en geen doel zoals bij de E-hike.

De hike
Om aan de F-hike mee te kunnen doen moet je eerst de D of de E-hike hebben gelopen. 
Een F-hiker moet tenminste 15 jaar oud zijn en ten hoogste 17 jaar. Bij de F-hike loop 
je pittige afstanden: in totaal 90 kilometer. Je moet dus ook een goede conditie hebben. 
De verdeling over de woensdagavond, donderdag en vrijdag is ongeveer 20/40/30.

Wat moet je meenemen?
- Bivakzeil
- Slaapzak
- Reflecterend hesje
- Uniform, goede wandelschoenen
- Handdoek, washandje + wasgerei
- Zwemkleding
- Bord, mok, bestek en veldfles
- 1 broodmaaltijd (voor de woensdagmiddag/avond)
- Kompas en kaarthoekmeter
- EHBO-materiaal
- Lucifers

Ook moet je een tas (of iets dergelijks) meenemen met daarin een set extra kleren (van 
top tot teen), een handdoek en schoenen. Deze tas die goed dicht zit, moet je voorzien 
van je naam en koppelnummer.

De volgende spullen laat je thuis: 
- grote hoeveelheden snoep, blikjes en pakjes drinken
- alcohol en tabak
- alles wat op batterijen werkt (behalve zaklamp) of opgeladen kan worden (zoals MP3-
spelers, mobieltje enz) 

Fouilleren
Geliefd als smokkelsport maar ook berucht: bij alle hikes (vooral de hogere) kun je 
gefouilleerd worden.
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Wat moet je kunnen?
Hieronder staat wat je onder de knie moet hebben voordat je aan de hike begint, 
daarnaast staan je zaken te wachten die enige improvisatie en flexibiliteit van je eisen.

Kaart en kompas: de vier kompas handgrepen, routeaanduidingen zoals 
kruispuntenroute, bolletje-pijl, stripkaart, coördinaten, oleaat, knopenroute en 
kompasrichting (met hindernissen), goede kaartleestechniek.

Schetsen: de situatieschets en de routeschets zijn de belangrijkste.

Pionieren: platte knoop, mastworp, paalsteek, schootsteek, kruissjorring, 
diagonaalsjorring, vorksjorring, steigersjorring, achtvormige sjorring, trompetsteek, 
bootsmanstoeltje, tonsteek en brandweerlus.

EHBO: situaties oplossen, bijvoorbeeld: man uit boom gevallen, drenkeling, enz.

Koken: zonder pannen op een houtvuur een maaltijd bereiden (vergeet je lucifers niet).

Algemeen: alle bagage moet je natuurlijk zelf meenemen, je moet wel kunnen 
zwemmen en je moet een zware trappersbaan kunnen nemen. Verder moet je een 
grote dosis doorzettingsvermogen en een goede conditie bezitten wil je de tocht tot 
een goed einde brengen.
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Deel 2: Vaardigheden
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Introductie
Het is belangrijk om vaardigheden te leren en te oefenen voor aanvang van de 
Pooltochten. Deze vaardigheden staan in dit hoofdstuk beschreven. Kom je ergens niet 
uit? Vraag het dan bijvoorbeeld aan je eigen leiding voorafgaand aan de Pooltochten, 
zodat je goed voorbereid begint!

Niet alle hikes maken gebruik van alle vaardigheden. Op de voorgaande pagina’s staat 
per hike beschreven wat je ongeveer moet kunnen. Dat betekent overigens niet dat je 
de vaardigheden die je (nog) niet nodig hebt niet alvast mag leren en oefenen!
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Navigeren

Het is belangrijk tijdens de pooltochten om de posten te kunnen vinden. Hiervoor 
moet je natuurlijk verstand hebben van de verschillende manieren om de weg te 
vinden.  Hieronder worden de belangrijkste manieren uitgelegd.

Kaart

Het belangrijkste om te weten bij het kaartlezen is dat een kaart op 
schaal is gemaakt. Het is natuurlijk niet mogelijk een terrein op ware 
grootte op een kaart af te beelden. Alle kaarten geven het terrein 
dus verkleind, ofwel op schaal, weer. Is de schaal 1:25.000 (lees één 
op vijfentwintigduizend), dan wil dat zeggen: 1 cm op de kaart is in 
werkelijkheid 25.000 cm (ofwel 250 meter). Mocht je dus een tocht 
krijgen met een kaart dan kan je een beetje uitrekenen hoe ver je moet 
lopen.

Omdat de kaart op schaal is en dus verkleind zijn er symbolen die 
aangeven wat er in de omgeving te vinden is. (afbeelding 1) Deze 
symbolen vind je in de legenda. Het is handig om de veelvoorkomende 
symbolen uit je hoofd te leren, maar hiernaast vind je ook nog een 
overzichtje wat je altijd kunt gebruiken. Op een gekleurde kaart 
betekenen de kleuren ook wat. Zo is water altijd blauw, bos altijd 
donkergroen, weiland lichtgroen en heide roze. 

De hoogte van een heuvel is lastig weer te geven op een kaart, 
omdat een kaart altijd plat is. De hoogte wordt weergegeven met 
hoogtelijnen. (afbeelding 2) Dit zijn cirkels op de kaart met een getal. 
Het getal geeft aan hoe hoog of hoe laag de punten liggen. Zo kan je 
zien of je een steile heuvel op moet of dat je gedurende een langere tijd 
omhoog moet lopen. 

afbeelding 1

afbeelding 2



35

Kompas

Met een kompas kan je op een heleboel 
manieren de weg vinden. Bij een kompas 
staan niet alle windstreken genoemd. Het 
kompas is daar te klein voor. Noord, oost, 
zuid en west worden genoemd en daarnaast 
is het kompas opgedeeld in 360 gelijke delen. 
Elk deel noemen we een graad, wat ook wel 
weergegeven wordt met een °. Het noorden 
is nul graden of 360 graden. Op 90° volgt het 
oosten, op 180° het zuiden en op 270° het 
westen. 

Als we het kompas normaal gebruiken en dus met de klok meegaan, dan noemen we 
dit oost-om. Er staat dan bijvoorbeeld dat je 240° oost-om moet lopen. Als er staat dat 
je west-om moet gaan we tegen de klok in. 
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Er zijn in totaal vier manieren waarop je jouw kompas kan gebruiken. We noemen dat 
de vier kompashandgrepen. 

Kompashandgreep 1
Deze handgreep gebruik je om een op de kaart uitgezette richting over te nemen 
op het kompas. Je doet dit door het noorden op het kompas op te zoeken en dan de 
bovenkant van de kaart richting het noorden te leggen. De bovenkant van een kaart 
is namelijk altijd het noorden. De tweede stap is een lijn trekken tussen het beginpunt 
en eindpunt en daar het kompas langs leggen. Vervolgens draai je net zolang de 
kompasroos totdat de rode pijl tussen de twee streepjes valt. Je weet dan in welke 
richting, namelijk op hoeveel graden, het eindpunt ligt. 

Kompashandgreep 2
De tweede handgreep is precies het tegenovergestelde. Hierbij krijg je een aantal 
graden en moet je uitzoeken waar dat op de kaart is. Je legt weer eerst de kaart op het 
noorden. Daarna draai je de kompasroos op het goede aantal graden en leg je deze bij 
het beginpunt. Je beweegt daarna het gehele kompas over de kaart totdat de rode pijl 
tussen de twee streepjes valt. Je weet dan in welke richting je moet lopen. Vaak krijg je 
ook een aantal meters of kilometers dat je moet lopen, daarmee kan je dan het precieze 
eindpunt opzoeken. 

Kompashandgreep 3
Deze handgreep noemen we ook wel kompasschieten. Je staat zelf op het beginpunt 
en je wil weten in welke richting het eindpunt ligt, bijvoorbeeld een kerk in de verte. Je 
houdt je kompas gericht op dit eindpunt en draait de kompasroos totdat de rode pijl 
tussen de twee streepjes is. Je kan dan aflezen op hoeveel graden dit eindpunt ligt. Deze 
kompashandgreep wordt ook gebruikt bij het schetsen.

Kompashandgreep 4
Ook deze handgreep valt onder het kompasschieten. Je krijgt een aantal graden en 
daar moet je heen lopen. Jij staat op het beginpunt en schiet het eindpunt. Dit doe je 
door het aantal graden te draaien op de kompasroos. Daarna draai je zelf in een rondje 
totdat de rode pijl tussen de twee streepjes valt. De kant die je dan opkijkt is de kant die 
je op moet lopen. 
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Kaarthoekmeter

Op een kaart heb je naast een heleboel andere informatie ook lijnen die de kaart in 
vierkanten verdeelt. Deze lijnen lopen van west naar oost en van noord naar zuid. Alle 
lijnen hebben een bepaald cijfer gekregen, zodat we kunnen werken met coördinaten. 
Als je wil weten waar een coördinaat op de kaart ligt gebruik je de kaarthoekmeter. 
(afbeelding 3) De eerste cijfers van het coordinaat geven aan in welk vierkant het 
coördinaat ligt. De laatste cijfers gebruik je om de precieze plek te bepalen. 

Een voorbeeld: het coördinaat is 
181.45/401.30. Dit betekent dat het 
eindpunt in het vierkant ligt aan 
de rechterkant van 401 en boven 
181. Je legt je kaarthoekmeter in de 
linkeronderhoek van dit vierkant 
en kies je de goede maat. Daarna ga 
je eerst het huisje in, dus 45 opzij 
op de liniaal op de kaarthoekmeter. 
Daarna ga je het trappetje op, 
dus 30 omhoog met de liniaal op 
de kaarthoekmeter. Zo krijg je de 
precieze plek waar je heen moet. 

GPS
Een nieuwere manier om te werken met coördinaten is de GPS. Dit is een apparaatje 
waar je speciale GPS-coördinaten kunt invullen om jouw eindpunt te vinden. De GPS 
wijst je dan de weg. Elke GPS werkt anders, dus voor je op stap gaat met de GPS moet je 
er altijd voor zorgen dat je precies weet hoe je coördinaten moet invoeren en daarna de 
weg kunt vinden.

De kompasfunctie op de GPS werkt daar het best voor. Een GPS geeft ook het aantal 
meters dat je nog moet lopen weer. Dat is heel leuk, omdat je precies weet hoever je 
moet lopen. Hou er wel rekening mee dat het hemelsbreed is. De GPS houdt geen 
rekening met wegen, je moet dus soms even afwijken van de richting om daarna weer 
de goede richting in te gaan . 

afbeelding 3
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Routetechnieken

Er zijn een heleboel verschillende routetechnieken die je kunt krijgen als je een tocht 
loopt. Hieronder worden er een aantal beschreven van makkelijk naar moeilijk. 

Routebeschrijving
Zoals het woord al zegt wordt de route beschreven. De routebeschrijving vermeldt 
aan de hand van markante punten langs de route (boerderijen, huisnummers, 
paddenstoelnummers, overwegen, straatnamen, enz.) de te volgen weg. De 
routebeschrijving is de meest eenvoudige routetechniek.

Kruispuntenroute
Bij deze routeaanduiding worden de kruispunten, splitsingen en zijwegen getekend. 
Een pijl geeft aan welke kant je op moet. De schetsjes zijn genummerd en je moet die 
kruispunten in die volgorde lopen.

Bolletje-pijltje
Deze techniek lijkt erg op de 
kruispuntenroute, alleen krijg je iets 
minder informatie. Bij deze techniek 
worden de zijwegen weergegeven met een 
streepje. Het bolletje geeft aan van welke 
kant je komt, de pijl geeft aan welke weg je 
in moet.

Smileyroute
Bij een smileyroute krijg je gezichtjes waarvan de ogen jou de richting wijzen. De 
ogen wijzen in een bepaalde richting en die kant moet jij op. Je weet dus niet hoe het 
kruispunt eruitziet, je weet alleen welke kant je op moet. Bij een smileyroute wordt elk 
kruispunt beschreven. 
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Fotoroute
Bij een fotoroute krijg je foto’s van de kruispunten. Aan de hand van deze foto’s kan je 
zien welke kant je op moet. Er kan een leiding opstaan die de weg wijst, maar het kan 
ook zijn dat er een pijl staat of dat een bepaald pad gefotografeerd is, waar je dan in 
moet. Het belangrijkste is dat je de foto en het kruispunt heel goed bestudeerd. Dan 
moet het wel goedkomen!

Knopenroute
De knopenroute kan je op papier krijgen, maar ook kan je een touw meekrijgen met 
knopen of bijvoorbeeld een dropveter met knoopjes. Elke knoop is een kruispunt. 

Het aantal knopen dichtbij elkaar geeft aan welke kant je op moet. Je krijgt altijd een 
legenda bijvoorbeeld deze: 3 knopen dichtbij elkaar = linksaf, 2 knopen dichtbij elkaar 
= rechtsaf en één knoop = rechtdoor.

Stripkaart
Bij een stripkaart krijg je een route zoals hiernaast. De weg die je niet 
in moet wordt weergegeven door streepjes links of rechts van de lijn. 
De lijn zelf is de weg waarop je loopt. Bij de stripkaart begin je altijd 
onderaan. Op elk kruispunt kijk je welk pad je niet in moet, dat staat 
namelijk getekend. Het andere pad ga je dan wel in. 

Kompasroute
De kompasroute bestaat uit meerdere kompasrichtingen en afstanden. Dus je loopt 
een gegeven aantal meters in een bepaalde richting en gaat daarna over in een andere 
richting met een bepaalde afstand. Het kan ook zijn dat je geen afstanden krijgt, maar 
gewoon op elk kruispunt opnieuw de richting moet bepalen. Dit kompasschieten doe 
je volgens de vierde kompashandgreep. 
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Kruispeiling
Je krijgt bij een kruispeiling over het algemeen 
vijf coördinaten één waar je bent en met de andere 
vier bepaal je waar je heen moet. Je zoekt eerst het 
punt op waar je bent. Dat is het beginpunt. Om 
het eindpunt te bepalen gebruik je de andere vier 
coördinaten. Je zoekt deze allemaal op en zet een 
stip. Daarna trek je lijnen tussen deze coördinaten. 
Je krijgt dan vanzelf een punt waar deze lijnen 
elkaar kruisen. Dat is het eindpunt.

Oleaat
Dit is een meestal op doorzichtig papier getekend 
aantal wegen die samen de route vormen. Het kan 
zijn dat alleen de weg die je loopt getekend is of dat je 
toch kleine stukjes zijweg ziet zoals hiernaast. Als je 
een doorzichtig papier hebt, krijg je er vaak een kaart 
bij en kan je zo het begin- en eindpunt opzoeken. Het 
kan ook zijn dat je alleen een oleaat krijgt. Hierbij 
kun je met de schaal en het kompas bepalen hoeveel 
meter je in welke richting moet lopen. Hiervoor 
gebruik je de eerste kompashandgreep.

Blinde kaart/vlek
Bij deze routetechniek krijg je een kaart waar het beginpunt en eindpunt op te zien 
zijn, maar daartussen is de kaart donker gemaakt. Soms is het maar een klein stukje 
en kan je door wegen door te trekken de route bepalen. Vaak is het zo dat je een 
kompasrichting moet uitzetten met behulp van de eerste kompashandgreep.
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Vlieglijn
Een vlieglijn is eigenlijk een streep tussen A en B. Daarnaast krijg je ook nog een schaal 
en een noordpijl. Daarin lijkt de vlieglijn een beetje op het oleaat, alleen heb je bij deze 
routetechniek geen idee hoe de wegen lopen. Om jouw richting te bepalen, gebruik je 
ook hier de eerste kompashandgreep. 

Schiet vanuit A de weg die je in wilt slaan, bepaal de afstand van de gevolgde weg en 
teken deze in op/rond de gegeven vlieglijn. Sla je een andere weg in dan doe je dit weer. 

Uiteindelijk krijg je de gevolgde route tussen A en B.
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Koken

Tijdens de pooltochten kook je ook je eigen eten. Bij de verschillende hikes wordt er 
ook op verschillende manieren gekookt. Hieronder vind je belangrijke tips voor het 
koken op gas, kampvuur en het primitief koken. 

Koken op gas
Als je gaat koken op gas is het altijd verstandig te zorgen dat je twee pitjes hebt. Zo kan 
je meerdere dingen tegelijk klaarmaken wat handig is bij de meeste gerechten. Zorg 
ervoor dat je zelf goed snapt hoe jouw gaspitje werkt en hoe je er veilig mee om moet 
gaan. Het is verstandig om thuis met jouw ouders of leiding al even te oefenen. Zorg 
ook dat je altijd voldoende gas mee hebt. Een gasblikje vervangen kan best gevaarlijk 
zijn bij sommige gasstelletjes, dus zorg er dan voor dat de leiding even helpt. 

Het koken op gas doe je altijd op afstand van jouw tent en op een vlakke ondergrond. 
Het liefste kook je in een keuken, maar als dat niet mogelijk is zoek je een plekje op 
minimaal 2 meter van alle tenten en probeer je het gaspitje zo stevig mogelijk neer te 
zetten. 

Koken op kampvuur
Koken op kampvuur is een stuk lastiger dan koken op gas. Je moet natuurlijk eerst een 
goed kampvuur hebben. Koken op kampvuur doe je niet op de vlammen, maar juist 
op de hete kolen De vlammen zorgen ervoor dat je eten te snel gaat of aanbrandt. Het 
duurt dus even voor je een goede basis hebt om op te koken. 

Als je met pannen kookt op kampvuur, dan moet je de pannen altijd aan de buitenkant 
insmeren met groene zeep of inwikkelen met aluminiumfolie. Op die manier gaat het 
zwarte van het kampvuur makkelijk van de pannen af bij de afwas en kan je ze vaker 
gebruiken. Je kan de pannen rechtstreeks in de kolen zetten of op een rooster. Let er 
goed op dat je het vuur niet zo goed kan beheersen als bij een gasstel, dus maak ook een 
deel van de vuurton waar het vuur wat minder heet is. Sommige pannen kunnen niet 
zo goed tegen de extreme hitte van een kampvuur, zoals aluminium pannen. IJzeren 
pannen werken het best, maar zijn wel wat zwaarder. 

Zorg dat je altijd een stok of een vuurvaste handschoen gebruikt bij het uit het vuur 
halen van de pannen. Ze zullen erg heet zijn!
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Primitief koken
Onder primitief koken verstaan we het koken op een kampvuur zonder pannen. Het 
handigste is om dan een hikebom te maken. Voor een hikebom snij je het eten klein, 
zodat het sneller gaar is. Je doet alles bij elkaar op een stuk aluminumfolie, voegt wat 
water toe en vouwt dit goed dicht. Je kan het gewoon in een grote bol vouwen, maar 
je kan er ook een mooi zakje van vouwen. Het belangrijkste is dat de hikebom goed 
dichtzit en dat je de glanzende kant aan de binnenkant hebt. Het glanzende weerkaatst 
anders de warmte en dan duurt het erg lang voor je eten klaar is. 

Zet ook een hikebom niet in de vlammen, dan verbrand je eten direct. Zorg dat je ook 
hier weer en goede basis van hete kolen hebt en wat minder warme plekken voor als 
het te snel gaat. 
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Overnachten

Bij het hiken gebeurt het maar weinig dat je in een blokhut slaapt. Vaak moet je je 
eigen onderkomen voor de nacht opzetten of bouwen. 

Tent
Het slapen in een tent klinkt makkelijk, maar er zijn zeker een aantal dingen waar je op 
moet letten bij het opzetten en afbreken van de tent. 

Zorg er altijd voor dat je de plek waar je jouw tent opzet even schoonmaakt. Slapen 
op takken, wortels en/of dennenappels is niet prettig. Kijk ook goed waar je de tent 
neerzet, de grond moet zoveel mogelijk gelijk zijn, dat slaapt het lekkerst. Mocht je 
de tent op een schuin vlak hebben gezet, zorg dan altijd dat je hoofd hoger ligt dan je 
voeten i.p.v. andersom. 

Als je een goed plekje hebt gevonden dat je hebt schoongemaakt begin je met het 
opzetten van de tent. Elke tent is anders, maar een aantal dingen zijn hetzelfde bij elke 
tent. Zorg dat het grondzeil goed strak ligt, zet altijd alle haringen en scheerlijnen vast. 
Zorg dat de buitentent strak staat. Als er wat kuilen zijn in het tentdoek, dan kan het 
gaan lekken als het regent en dat wil je vast niet. Ga niet met schoenen in de tent, daar 
wordt de tent erg vies en modderig van.

Als je overdag van het terrein afgaat, zorg dan dat je tent altijd dicht is. Ook al lijkt het 
heerlijk weer, er kan altijd een buitje vallen en dan is alles nat. 

Als je ’s nachts gaat slapen zet je al je spullen binnen. Als je een voortent hebt, kan je 
daar de schoenen inzetten, anders zet je ze op een plastic zakje of een handdoek in de 
tent. Het enige wat je ’s nachts buiten laat staan is je gasfles. 

Bij het opruimen van een tent moet je altijd goed zorgen dat deze schoon is. Haal alle 
zakjes in de tent leeg en veeg de tent netjes uit. Alles wat in de tent blijft liggen kan 
eventueel voor schimmel zorgen. Maak ook de buitenkant zo goed mogelijk schoon 
met een vegertje. Zorg ook dat de tent altijd droog is. De onderkant van een tent blijft 
vaak vochtig, deze kan je droogmaken met een theedoek. Ga je naar huis met een 
vochtige of natte tent, hang deze thuis goed te drogen. Anders heb je binnen zeer korte 
tijd een schimmelige of verweerde tent en dat is zonde!
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Bivak
Je hebt niet altijd de luxe van een tent. Soms moet er onder een zeiltje geslapen worden. 
Er zijn twee handige manieren om een bivak te bouwen. Je zorgt er ook hiervoor dat 
het plekje eerst schoon is, zodat je niet op harde onderdelen ligt. 

Als je met een grotere groep bent kan je het beste een bivak bouwen die lijkt op een 
tent. Dit kan met één zeil of met twee zeilen. Je start altijd eerst met een touw te 
spannen tussen twee bomen. Je kan deze het best lekker laag ophangen, zodat je veel 
warmte in de bivak hebt. Hoe hoger het zeil, hoe kouder de bivak. Daarna leg je, bij 
twee zeilen, onder het touw een zeil en deze zet je vast met enkel haringen. Het tweede 
zeil span je daarna over het grondzeil en het touw. Je zet deze ook goed vast. Zorg er 
altijd voor dat het bovenzeil volledig over het onderzeil hangt, zodat het niet kan 
inregenen. Span het bovenzeil strak af, zodat er geen plassen komen te staan in het 
zeil. 

Als je één zeil gebruikt dan span je ook eerst een touw. Daarna leg je een deel van het 
zeil op de grond en het andere deel sla je over het touw en span je daarna over het deel 
wat op de grond ligt. Hierbij heb je dus één rechte kant en één schuine kant. Let hier 
ook op dat het bovenzeil volledig over het onderste gedeelte gespannen is en dat het 
strak staat. 

De andere manier is het bouwen van een zogenoemde frietzak. Deze bivak is voor 
wat minder mensen, maar is vaak warmer, omdat er maar één opening is. Voor deze 
bivak heb je maar één boom nodig. Je spant vanaf de boom een touw naar beneden en 
zet deze vast met een haring. Je legt je zeil onder dit touw en vouwt ook dit zeil om het 
touw. Je zult onderaan wat meer zeil overhouden dan bovenaan, omdat je bivak in een 
punt loopt. Zorg bij deze bivak dat je goed naar onder schuift, daar is het lekker warm. 
Als je in een bivak slaapt moet je altijd opletten dat jij en al jouw bagage goed in de 
bivak liggen. Alles wat uitsteekt of net op het randje staat kan nat worden, dus hou 
hier rekening mee. 
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Hangmat
Een andere manier van overnachten is het slapen in een hangmat. Hangmatten 
zonder latten liggen het stabielst en wanneer je daar diagonaal in past lig je redelijk 
recht. Hangmatten met latten voldoen ook prima, je kunt er alleen sneller uitvallen en 
je ligt altijd krom. 

Een hangmat kun je ophangen met touw, maar ook spanbandjes werken goed 
(en sneller). Let erop dat je geen sisaltouw meeneemt, dat is echt te zwak voor een 
hangmat. Hang je hangmat altijd boven de grond, maar niet te hoog. Je moet er 
zelf ook nog in kunnen klimmen. Neem een isolerend matje mee, bijvoorbeeld van 
aluminumfolie. Dat helpt het warm krijgen en deze is zo flexibel dat het matje ook in 
een hangmat past. Vergeet ook niet om een zeiltje mee te nemen en enkele haringen 
zodat je droog kan slapen. 

Openlucht
Je kan er natuurlijk ook voor kiezen om geen materiaal mee te nemen voor het bouwen 
van een overnachtingsplek. Zorg in dat geval ervoor dat je alles droog kan verpakken 
en dat je een goede warme slaapzak hebt. Maak je slaapplekje goed schoon zodat je niet 
op harde dingen slaapt. In de zomer is slapen in de openlucht zeker geen straf, maar 
slapen zonder zeiltje boven je hoofd is alleen handig als er geen regen voorspeld is!
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EHBO - in geval van nood

Wanneer er een ongeluk is gebeurt verleen jij natuurlijk eerste hulp, want er is niet 
altijd iemand anders in de buurt die kan helpen. Daarvoor is het belangrijk dat jij de 
vijf basisregels kent en weet wat je moet doen bij een aantal verwondingen. 

De vijf basisregels
De vijf basisregels van EHBO waar iedereen zich aan moet houden zijn de volgende:

1. Let op gevaar
Ongelukken gebeuren soms op een gevaarlijke plek bijvoorbeeld op een autoweg of 
bij een brand. Zorg er altijd eerst voor dat je zelf veilig bent. Pas daarna moet je zorgen 
voor de veiligheid van omstanders en het slachtoffer.

2. Check wat er is gebeurd en wat het slachtoffer mankeert
Probeer van de omstanders of van het slachtoffer zelf te weten te komen wat er precies 
is gebeurd. Dit is belangrijke informatie voor als je deskundige hulp in moet roepen.

3. Stel het slachtoffer gerust en zorg voor beschutting
Wanneer je het slachtoffer geruststelt en zorgt voor beschutting kun je het slachtoffer 
beter behandelen. Bij beschutting kun je bijvoorbeeld denken aan een jas over het 
slachtoffer leggen wanneer het koud is om onderkoeling te voorkomen. 

4. Zorg, indien nodig, voor deskundige hulp
Blijf zelf bij het slachtoffer en laat iemand anders hulp regelen. Wanneer je geen 
mobiele telefoon bij je hebt kun je bijvoorbeeld bij een huis in de buurt aanbellen. Bij 
een ernstig ongeval moet er zo snel mogelijk 112 worden gebeld. 

Het is belangrijk dat de volgende punten worden doorgegeven: je naam, wat 
er is gebeurd, welke hulp je nodig hebt (brandweer, politie, e.d.) en de locatie 
(plaats, straatnaam, huisnummer, herkenningspunt, wegnummer, rijrichting of 
hectometerpaaltje) Beantwoord daarna vragen van de hulpverlener

5. Help het slachtoffer op de plaats waar hij of zij ligt
Ga een slachtoffer niet onnodig verplaatsen. Verplaatsen is alleen toegestaan als 
er nog gevaar dreigt. Met het verplaatsen zou je meer letsel kunnen veroorzaken 
of het bestaande letsel kunnen verergeren. Natuurlijk geldt dit niet bij een kleine 
verwonding. 
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EHBO - weet wat je moet doen

Bloedneus

 » Laat het slachtoffer licht voorovergebogen zitten en door de mond ademen.

 » Knijp beide neusvleugels dicht of laat het slachtoffer dit zelf doen.

 » Knijp de neus 10 minuten dicht. Indien nodig herhaal dit nog eens 10 minuten.

 » Vraag het slachtoffer even rustig aan te doen en even niet te snuiten.

 » Als na twee keer 10 minuten de bloeding nog niet gestopt is, moet het slachtoffer 

naar de huisarts of het ziekenhuis.

Brandwond

 » Eerst water, de rest komt later!

 » Koel de brandwond met lauw stromend water. 

 » Geen kraan in de buurt? Je kunt ook water uit een vijver of sloot gebruiken.

 » Bij zeer ernstige brandwonden direct 112 bellen.

 » Pas de temperatuur eventueel aan aan wat het slachtoffer als prettig ervaart.

 » Koel de brandwonden tot 30 minuten met water. Stop hier niet te snel mee.

 » Laat kleding die aan de brandwond kleeft zitten.

 » Dek na het koelen de brandwond losjes af met steriel kompres of een schone doek.

 » Tijdens het afkoelen moet je onderkoeling vermijden.
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Blaar

Wat te doen bij een gesloten blaar:

Wanneer het niet nodig is om de blaar door te prikken dan kun je het beter niet doen. 
Dit in verband met infectiegevaar. Dek de blaar steriel of zo schoon mogelijk af.

Het doorprikken van een gesloten blaar

 » Was je handen voor en na het behandelen van de blaar.

 » Ontsmet de huid voor en na het doorpikken met een huidontsmettingsmiddel.

 » Prik de blaar door met een steriele naald. Prik zo dicht mogelijk tegen de huid een 

gaatje in de boven- en onderzijde van de blaar. Prik eerst aan de bovenzijde.

 » Druk de blaar leeg met een gaasje en vang het vocht op met een gaasje.

 » Dek de blaar steriel of zo schoon mogelijk af.

Instectenbeet of insectensteek

 » Gebruik eventueel een pincet of je vingers om een angel uit de huid te halen.

 » Koel de plaats van de insectensteek af om zwelling, jeuk en pijn te beperken. 

 » Ga naar een huisarts als de steekplaats erg dik wordt

 » Ga direct naar huisarts of ziekenhuis als het slachtoffer in de mond of keel is 

gestoken. 
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Kleine snijwond

 » Ontsmet het wondje.

 » Doe er een pleister op.

Splinter

 » Grijp met een pincet het uiteinde van de splinter

 » Trek de splinter uit de huid.

 » Spoel de wond schoon met lauw stromend water.

 » Droog de omgeving van de wond af met een schone doek.

 » Dek eventueel de wond af met een pleister.

 » Ga naar een huisarts als de splinter in of rond het oog zit.

Schaafwond

 » Spoel de wond met lauw stromend water van de kraan of ander drinkbaar water.  

 » Droog de omgeving van de wond met een schone doek .

 » Kleine schaafwonden kan je aan de lucht laten drogen.

 » Dek grote schaafwonden af met een niet-verklevend kompres.

 » Ga naar de huisarts bij twijfel over de grootte van de wond 

 » Ga naar de huisarts als vuil of zand er niet uit gaat na het spoelen
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Mitella

Een mitella geeft een arm steun, zorgt dat hij stil hangt en voorkomt dat de arm naar 
beneden hangt. Je kunt in plaats van een mitella bijvoorbeeld ook een sjaal gebruiken.

Wanneer iemand een botbreuk heeft leg je niet meteen een mitella aan. Vaak houdt 
het slachtoffer zijn of haar arm zelf vast. Door het aanleggen van een mitella bestaat 
de kans dat je de arm beweegt en de botbreuk erger maakt. Een mitella aanleggen bij 
een botbreuk doe je bijvoorbeeld als het erg lang duurt voordat het slachtoffer bij het 
ziekenhuis aankomt.

 » Leg de mitella tussen de arm 
en borst met de punt naar de 
gewonde elleboog. 

 » Pak de onderste punt en leid 
deze via de gewonde zijde naar 
de nek, waar je een knoop legt 
aan de gezonde zijde. 

 » Zet de mitella bij de elleboog 
met een veiligheidsspeld vast. 
Zorg ervoor dat de arm iets 
naar boven wijst. Nooit naar 
beneden laten wijzen .
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Bewusteloosheid

Wat stel je vast bij bewusteloosheid?

 » Reageert het slachtoffer op aanspreken en schudden?

 » Ademt het slachtoffer?

Wat doe je bij bewusteloosheid met normale ademhaling?

 » Leg het slachtoffer in de stabiele zijligging als dit kan.

 » Direct 112 (laten) bellen.

 » Controleer regelmatig de ademhaling.

 » Zorg voor beschutting van het slachtoffer.

Wat doe je bij bewusteloosheid zonder (normale) ademhaling?

 » Direct 112 (laten) bellen.

 » Wanneer je kunt reanimeren, start hier dan mee.

 » Controleer of de luchtweg van het slachtoffer vrij is.

 » Zoek hulp van anderen wanneer je niet kunt reanimeren.

Flauwvallen

Als het slachtoffer de flauwte voelt aankomen, laat hem of haar dan plat op de grond 
liggen. Zo wordt de bloedtoevoer naar de hersenen verbeterd.

 » Zorg ervoor dat het slachtoffer voldoende frisse lucht krijgt.

 » Maak kleding die de ademhaling hindert los.

 » Controleer of het slachtoffer blijft ademen.

 » Bel of laat 112 bellen als het slachtoffer langer dan 2 minuten bewusteloos blijft.

 » Laat het slachtoffer, wanneer hij of zij bijgekomen is minstens 10 minuten liggen.
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Communicatie

Er zijn verschillende manieren om met elkaar te communiceren. Als je bij iemand 
in de buurt bent kun je gewoon met iemand praten, maar als je te ver weg bent om 
elkaar te horen of zien moet je andere manieren van communicatie gebruiken. In dit 
hoofdstuk vind je een paar van de belangrijkste manieren van communiceren.

NAVO alfabet / portofoon
Communiceren via walkietalkies (of ook wel portofoons genoemd) doe je als je te ver 
weg bent om elkaar te zien of horen. Walkietalkies versturen jouw boodschap via 
een bepaalde frequentie radiogolven naar alle apparaten die deze frequentie kunnen 
ontvangen. 

De geluidskwaliteit van walkietalkies is vaak slecht en daarom wordt er vaak het 
NAVO alfabet gebruikt. Met dit alfabet zorg je ervoor dat belangrijke informatie met 
zo min mogelijk fouten overkomt. Omdat het NAVO alfabet internationaal is kunnen 
mensen uit andere landen jouw boodschap ook verstaan. Als je het NAVO alfabet 
gebruikt spel je woorden met de woorden uit het alfabet. 

Voorbeeld: het woord ‘kompas’ spel je zo: Kilo, Oscar, Mike, Papa, Alfa, Sierra. 

A alfa H hotel O oscar V victor

B bravo I india P papa W whisky

C charlie J juliett Q quebec X x-ray

D delta K kilo R romeo Y yankee

E echo L lima S sierra Z zulu

F foxtrot M mike T tango

G golf N november U uniform
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Semafoor

Er zijn ook communicatiemiddelen die speciaal gemaakt zijn voor wanneer je iemand 
wel kunt zien, maar niet kunt horen. De indianen in Noord-Amerika gebruikten hier 
bijvoorbeeld rooksignalen voor. 

Semafoor werd vroeger vooral gebruikt op boten. Zo konden de bemanningsleden van 
verschillende boten met elkaar praten, zolang ze elkaar maar konden zien. 

Communiceren met semafoor doe je met twee vlaggen. Deze vlaggen houd je met 
gestrekte armen in een positie. Elke positie staat voor een letter. Er kunnen ook cijfers 
worden doorgeseind als je eerst aangeeft dat je cijfers gaat seinen. Ga je daarna weer 
terug naar letters dan moet je eerst weer ‘letters’ seinen. 

Als je een fout gemaakt hebt dan kun je ‘annuleren’ seinen. Zo weet de ontvanger 
dat jouw laatste sein niet goed was. Als je de aandacht van de ontvanger wilt, sein je 
‘attentie’. Ben je klaar met je bericht dan sluit je af met het sein ‘klaar’.

Bovenstaande seinen zijn getekend op de manier waarop 
het eruitziet voor de ontvanger.
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Morse

Morse is in de 19e eeuw ontwikkeld voor communicatie via telegraafpalen, maar het 
is ook gebruikt op boten en in vliegtuigen. Morse is een communicatiemiddel dat op 
verschillende manieren gebruikt kan worden. Een bericht kan namelijk zowel met 
licht als met geluid worden overgebracht, bijvoorbeeld met een zaklamp of met een 
fluitje.

Voor elke letter is een code bedacht die bestaat uit korte en lange signalen. Elke letter 
of cijfer heeft zijn eigen morsecode. 

Een puntje staat voor een kort signaal. Bijvoorbeeld een flits met je zaklamp of een 
korte fluittoon. Een streepje staat voor een lang signaal. Het lange signaal duurt 
ongeveer drie keer zo lang als het korte signaal.
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Hout hakken

Op de Pooltochten ben je wel eens bezig met houthakken. Dit hout heb
je dan nodig voor je kook- of kampvuur of om te pionieren. 

Voor dit kleine hakwerk is een handbijl meer dan voldoende. Let wel goed op, want 
een bijl kan gevaarlijk zijn als je hem fout gebruikt. De volgende punten helpen je om 
veilig en goed hout te hakken.

 » Maak altijd gebruik van een hakblok.

 » Houd iedereen op een veilige afstand.

 » Houd de benen gespreid

 » Hak met één hand

 » Hak altijd in v- vorm (dus afwisselend schuin links en schuin rechts.)

 » Haal zijtakjes van de stam af. 
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Knopen

Je kent ze vast wel: de mastworp, veterstrik, schootsteek en platte knoop. Het zijn 
allemaal knopen en daarvan zijn er ontzettend veel verschillende. Gelukkig is het 
helemaal niet nodig om deze allemaal te kennen. Hieronder staan een paar van de  
belangrijkste knopen beschreven. Het is goed om deze knopen wél te kennen!

Platte knoop
Met een platte knoop kun je twee touwen die ongeveer even dik zijn aan elkaar 
vastmaken. Deze knoop wordt vaak gebruikt om een touw langer te maken door er een 
ander touw aan vast te knopen. Het bijzondere van de platte knoop is dat hij goed vast 
blijft zitten omdat hij zichzelf strak trekt, maar wel weer makkelijk los te maken is.

 De platte knoop is een erg simpele knoop om te maken. Hou het uiteinde van het éne 
touw in je linkerhand en het uiteinde van het andere touw in je rechterhand. Doe het 
touw wat je in je rechterhand hebt over het touw in je linkerhand. Daarna doe je het 
touw wat je nu in je linkerhand hebt over het touw in je rechterhand. 
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Schootsteek
Wanneer je twee touwen die niet even dik zijn aan elkaar wilt vastmaken gebruik je 
een schootsteek. Net zoals de platte knoop is de schootsteek erg stevig, maar ook weer 
makkelijk los te maken. 

 
Maak van het uiteinde van het dikke touw een lus. Het dunnere touw steek je vanaf 
de onderkant door de lus en daarna om de twee strengen van het dikke touw heen. Als 
laatste steek je het dunne touw nog een keer onder zichzelf door.

Mastworp
De mastworp is een handig knoop voor het vastmaken van een touw aan bijvoorbeeld 
een houten balk. Je gebruikt hem bijvoorbeeld voor het vastmaken van een vlaggenlijn 
aan een vlaggenmast. Ook is de mastworp het begin van de kruissjorring.

De mastworp maak je door met je touw een kruis te maken op de balk. Daarna steek 
je het touw onder de kruis door. Zorg dat je het touw strak trekt zodat de knoop goed 
blijft zitten.
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Pionieren en sjorringen

Pioniers waren mensen die naar gebieden reisden waar nog niemand woonde. Ze 
konden niet veel spullen meenemen en maakten daarom bouwwerken van hout 
en touw. Met de knopen die je gebruikt bij het pionieren kun je houten balken aan 
elkaar of bijvoorbeeld aan bomen vastmaken. Zo kun je onder andere tafels, torens en 
boomhutten maken.

Kruissjorring
De kruissjorring is de belangrijkste knoop voor het pionieren. Je gebruikt hem voor 
het aan elkaar vastmaken van twee balken of bijvoorbeeld een balk aan een boom. 
Daarbij is het belangrijk dat de twee balken loodrecht op elkaar staan. Wanneer de 
balken schuin staan kun je beter een diagonaalsjorring gebruiken.

Je begint een kruissjorring altijd met een mastworp. Deze mastworp knoop je aan de 
balk die al vast zit. Maak daarna drie of vier slagen zoals aangegeven in de afbeelding 
hierboven. Zorg dat je hierbij de touwen netjes naast elkaar legt. Na het maken van de 
slagen ga je woelen. Woelen is het steviger maken van de knoop door het touw strak 
over de slagen heen te wikkelen. Maak na het woelen je kruissjorring af door nog een 
mastworp te maken.
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Achtsjorring
Een achtsjorring kun je gebruiken om een driepoot te maken van drie houten balken. 
Een driepoot is handig voor als je bijvoorbeeld een overkapping wil maken. 

Leg drie even lange balken naast elkaar op de grond. Begin met een mastworp om de 
linker paal en maak daarna ongeveer zes slagen tussen de balken door. Maak de knoop 
stevig door op de twee plekken tussen de balken te woelen. Maak de knoop af door weer 
een mastworp te leggen.
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Schetsen

Horizonschets
Je tekent alleen de contouren van bijvoorbeeld voorwerpen, gebouwen en bomen 
die je ziet. Je tekent niet de details. Je kunt de contouren inkleuren met bijvoorbeeld 
een stift. De herkenbare punten, zoals bijvoorbeeld een kerktoren of een molen, 
geef je aan met behulp van kompasrichtingen en de geschatte afstanden.

Recognoqrafische schets
Bij deze schets zijn de hoofdlijnen van de omgeving belangrijk. Je tekent geen details 
als bomen, struiken en dakpannen, maar wel boompartijen,  wegen en een ruwe schets 
van terrein en gebouwen. De herkenbare punten, zoals bijvoorbeeld een kerktoren of 
een molen, geef je aan met behulp van kompasrichtingen en de geschatte afstanden.
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Panoramaschets
De panoramaschets is eigenlijk een uitgewerkte Recognografische schets. Je 
tekent nu ook alle details, ook de eventuele dieren, mensen en voertuigen die op 
het moment van tekenen aanwezig zijn moeten worden getekend. De herkenbare 
punten, zoals bijvoorbeeld een kerktoren of een molen, geef je aan met behulp van 
kompasrichtingen en de geschatte afstanden. Het is eigenlijk een getekende foto.
(eventueel in kleur!)

Plattegrond
Op de plattegrond moet een noordpijl staan en de tekening moet op schaal te zijn. Je 
tekent een omgeving van bovenaf. Je tekent waar wegen, rivieren en sloten lopen en 
waar bos is en gebouwen staan.

Situatieschets
De situatieschets is een schets die een ander duidelijk maakt hoe je ergens heen moet 
komen (bijvoorbeeld je kampterrein). Bij een situatieschets hoef je geen noordpijl of 
op schaal te tekenen.
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Gebouw in perspectief
Zet eerst in dunne potloodlijnen de omtrek van het gebouw op papier (1). Maak als het 
geheel van dunne lijnen goed lijkt, deze lijnen dikker (2). Na de hoofdlijnen worden de 
details ingetekend (3). Let op de verhouding! Houd rekening met het perspectief, iets 
dat dicht bij staat, moet groter worden getekend dan iets wat ver weg is. 

Tips bij het schetsen
Zorg er altijd voor dat je alle gegevens op je schetsen vermeldt. Deze zet je in een keurig 
hokje zoals het voorbeeld hieronder. Het is natuurlijk handig om de tekenblaadjes van 
tevoren al te voorzien van zo’n hokje met enige gegevens vast ingevuld.  Als je tijd hebt 
om je opdrachten uit te werken maak de schetsen dan eerst in het klad.

Door: voornaam en achternaam
Aan: de staf van de ?-hike
Kompas: Recta vloeistof, oost-om
Soort schets: recognografische schets
Datum: 21 oktober 2016
Weer: goed zicht, zonnig
Schaal: 1:1000
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Bijzondere vaardigheden

Dwarsprofiel van een rivier
Het dwarsprofiel van een rivier moet moet je met zorg maken. Eerst maak je 
metingen, bijvoorbeeld om de meter, van de diepte van de rivier. Dit kun je 
bijvoorbeeld doen met een lange stok vanuit een kano of vanaf een brug. Vervolgens 
teken je deze meetpunten op schaal uit. Daarna kun je het dwarsprofiel afmaken door 
de punten te verbinden en de meetgegevens erbij te schrijven.

Hoogte meten
Om bijvoorbeeld de hoogte van een boom te meten gebruik je de gelijkvormige 
driehoeken methode. 

A/B = C/D
A is bekend, nl. de voet van het voorwerp tot
het waarnemingpunt.
B= onbekend nl. de gevraagde hoogte.
C= bekend, nl. de voet van de liniaal.
D= bekend nl. de lengte van de stok.

Bijvoorbeeld:
a=15 m.; b=? ;c=3 meter; d=2 m.
15:? =3:2 b= 15*2 / 3 = 10 m.
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Oriëntatie bij nacht
Op het noordelijk halfrond is het noorden te vinden met behulp van de Poolster. De 
Poolster staat altijd in het noorden. Je kunt hem vinden door de twee achterste sterren 
van de Grote Beer ongeveer 5 keer door te trekken in een denkbeeldige lijn. 

Oriëntatie bij dag zonder kaart en kompas

Met een horloge:
Leg het horloge plat neer en wel zo dat de kleine wijzer naar de zon wijst. Deel de 
kleinste hoek tussen de twaalf en de kleine wijzer doormidden. Die denkbeeldige 
middellijn wijst nu naar het zuiden.

Poolster

Grote beer

denkbeeldige lijn
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Dankwoord

De Pooltochten worden mogelijk gemaakt door: Ada’s Hoeve, Staatsbosbeheer, 
Labelterrein Eerde, Regio Overijsselse Vechtstreek & Admiraliteit de Hanze,
Huysmangroep III, Hopman kippersgroep, Landgoed Vilsteren, zo’n 90 vrijwilligers 
uit de regio en natuurlijk de deelnemers!

Dank aan alle bijdragers van de huidige en vorige versies van het Pooltochten 
Handboek en het Pooltochtenboekje.
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