
 
Beste scout of explorer, 
 
Hou jij van een uitdaging? Leer je graag samen met iemand van je eigen groep nieuwe mensen kennen? 
En heb je zin in een kamp tijdens de herfstvakantie? Dan zijn de Pooltochten iets voor jou!  
 
De Pooltochten is een jaarlijks scoutingkamp tijdens de herfstvakantie voor scouts in en om de regio 
Overijsselse Vechtstreek. Er worden  6 verschillende hikes georganiseerd voor jeugdleden tussen de 11 
en 17 jaar, de A tot de F-hike. Tijdens alle hikes loop je in je koppel, kook je samen en doe je posten. 
Overnachten doe je in je tentje of bijvoorbeeld je hangmat. Naast dat je allerlei scoutingdingen doet is er 
tussendoor heel veel tijd om scouts van andere groepen te leren kennen.  
 
Er is een duidelijke opbouw in de hikes: de A-hike is voor jonge scouts met weinig 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, kaart en kompas. De F-hike is een heel ander verhaal: een echte survivaltocht 
voor de oudste explorers. 
  
Kortom er is altijd een hike die bij je past! Je loopt de hike niet alleen, je kunt je aanmelden met een of 
twee andere scouts om in een koppel (2 personen) of troppel (3 personen) de hike te lopen. Twijfel je er 
aan welke hike het beste bij jullie past? Vraag dan je leiding eens, zij kunnen je hier goed bij helpen. In 
het Pooltochtenboekje staat per hike alle informatie die je nodig hebt, deze kun je downloaden op de 
website. 

De Pooltochten worden gehouden van woensdag 19 oktober 2016 t/m zaterdag 22 oktober 2016 vanaf 
Gilwell Ada's Hoeve te Ommen. Dat lijkt nog heel ver weg maar je kunt je nu al aanmelden via onze 
website www.Pooltochten.nl. 

Nog even de feiten op een rij: 
 woensdag 19 oktober 2016 t/m zaterdag 22 oktober 2016 vanaf Gilwell Ada's Hoeve te Ommen 
 De opening is woensdag om 19:00 uur, de sluiting is zaterdag om 11:00 uur 
 De kosten zijn €32,50 per deelnemer 
 De organisatie komt vanuit alle groepen uit de regio, er zijn dus altijd wel mensen die je kent. 
 Je krijgt een fantstische ervaring vol uitdaging en plezier! 

 
We hopen dat we je dit jaar welkom mogen heten bij de Pooltochten. Mochten je nog vragen hebben 
(die zijn er vast) of wil je gewoon wat meer te weten komen over de Pooltochten, neem dan gerust een 
kijkje op www.pooltochten.nl of vraag er eens naar bij je leiding. Heb je vragen, stuur dan een email 
naar info@pooltochten.nl 
 
Tot op de Pooltochten 
 
Ellie Venema 
Kampstaf 

 


