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Welkom bij de Pooltochten 
 
 
Dit boekje is er om je te helpen bij de voorbereiding en tijdens de 
tochten zelf. 
 
Wat moet je lezen 
Lees in elk geval het stukje over de hike die je gaat lopen. 
Daarin staat wat voor soort tocht het is en wat je moet kunnen. 
 
Verder zit er veel uitleg in dit boekje. Dat vind je op de pagina’s vanaf 
“Vaardigheden”. Bekijk of je onder de knie hebt wat je bij jouw hike 
moet kunnen. Nog niet? Even oefenen dan.  
 
Tenslotte is het handig het hoofdstuk “Hiking” te scannen. 
 
En verder 

De staf van de Pooltochten bestaat uit doorgewinterde hikers. Dus als 
er iets is, vraag het aan de staf, vooral je tochtleiders.  
 

Als je voorbereid je inschrijft voor je hike, dan wordt het vast een 
succes en zul je er na afloop met veel plezier op terugzien.  
 
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. 
 

De Pooltochten zijn voor de één een makkie en voor de ander zwaar. 
Wij helpen je, maar je moet het in de eerste plaats zelf doen. 
 
 
 
We wensen je veel succes en plezier! 
 
De kampstaf 
 
Sip Oegema (kampleider) 
Marloes Aalbers (werkploegleider) 
Miriam Kisjes – van Vulpen (secretaris) 
Koen Geerlinks (coördinator materiaal) 
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De Pooltochten: a brief history 
 
 

Van sneeuw naar korte broek 
Je zult je wel eens afvragen (of niet natuurlijk), hoe het komt dat de 
hike-activiteiten die in de herfst georganiseerd worden de Pooltochten 
heten. Om daar achter te komen, zul je een paar jaren terug in de 
geschiedenis moeten duiken. 
 

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 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 200 deelnemers, maar 
dat is nog niet zo lang zo. Hier volgt in vogelvlucht de geschiedenis van 
40 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 
kompas fijnproevers), 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 wereld jamboree 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.  
 

Over grote en kleine mannen 
De Pooltochten worden georganiseerd door de kampstaf en 
tochtleiding. Samen wordt dit de Pooltochtcommissie genoemd. Die 
bestaat in de huidige opzet uit ruim 25 personen. Tijdens de 
Pooltochten komen er nog eens ruim 50 mensen bij. In totaal zijn er 
dus per jaar ongeveer 75-85 medewerkers in touw.  
 
De eerste kampstaf (in 1972) bestond uit vaandrig Yntze Steenbergen 
van de Mauritsgroep, hopman Harry Landman van de Cavaljétroep, 
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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 en 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 2 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. 
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Hiking 
 
 

Een hike is niet zo maar een tocht. Het vraagt nogal wat van je, wil je 
die goed doen. Je moet er de juiste instelling voor hebben. Nu is het 
natuurlijk moeilijk om precies te zeggen wat die juiste instelling wel is, 
maar we zullen proberen je dat duidelijk te maken. 
 

Goede voorbereiding is noodzakelijk... 
In het spel van verkennen, zoals Lord Baden-Powell dat gebracht heeft, 
wordt hiking aangeduid met ‘buitenleven’ en ‘exploratie’. Bij een hike 
trek je er alleen of met je koppelgenoot op uit, de natuur in. Niet om 
een wandeling te maken, maar om één te worden met die natuur, te 
zien wat er te beleven valt en gebruik te maken van de situaties die 
zich voordoen. Bovendien moet je voorbereid zijn op een ontmoeting 
met jezelf. Het komt er op aan, dat je jezelf door allerlei moeilijkheden 
heenslaat op een manier, die je zelf op dat moment bedenkt. Daarbij 

leer je ook op de juiste 
manier je vaardigheden, je 
scoutingtechnieken, te 
gebruiken. Als je die niet 
beheerst, dan zul je het op 
de hike met allerlei dingen 
moeilijker hebben en de hike 
misschien als minder 
geslaagd ervaren.  
 
Nu zul je misschien denken, 
dat het iets heel erg moeilijks 
is zo’n hike te lopen. Dat is 
het soms ook, maar als je je 
goed voorbereidt lukt het 
vast. Die goede voorbereiding 
slaat niet alleen op de wat 
zwaardere hikes. Zo wordt 
met ongeschikte schoenen en 
een verkeerd ingepakte 
rugzak iedere hike na een 
paar kilometer zwaar voor je.  
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Vindingrijkheid, doorzettingsvermogen en kameraadschap zijn de 
juiste woorden om hikes te typeren. Een juiste mentaliteit voor een 
hike moet je hebben of aankweken, anders zul je er weinig plezier van 
beleven. Kies ook een juiste koppelgenoot uit. Je trekt een paar dagen 
nauw met elkaar op. Dan helpt het als je het goed met elkaar kan 
vinden. 
 

Je uitrusting moet tip top in orde zijn... 
Ja, wat moet je nu meenemen. Dit is voor elke hike natuurlijk 
verschillend. Hieronder staan wat algemene opmerkingen over je 
bagage. Je schoenen en je rugzak zijn erg bepalend voor je humeur. 
Verderop in dit boekje staat per hike opgesomd wat je mee moet 
nemen. 
 

Je uitrusting moet volledig en in goede staat zijn.  
Schoenen: zorg goed voor je voeten, die krijgen het zwaar te verduren. 

Houdt ze schoon en droog. Daarvoor is goed schoeisel van groot 
belang. Geen gymnastiekschoenen of laarzen (bij de A-hike mag 
je die wel als extra meenemen), maar wandel- of bergschoenen.  

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 je rugzak 
passen. 

Rugzak: Alles wat je thuislaat is mooi meegenomen! Hij moet 
comfortabel zitten. 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. Wat het draagsysteem betreft zijn er drie soorten: 
inwendig frame, uitwendig frame en geen frame. Zonder frame 
zijn de kleinere zakken (dagrugzak) en kun je gebruiken bij de A-
hike. Bij de B tot en met de E heb je wel een frame nodig. Een 
inwendig frame is het meest comfortabel, maar de wat 
ouderwetsere rugzakken met uitwendig frame (dat uit buizen 
bestaat) voldoen ook prima. De lengte van je rug is bepalend voor 
de maat rugzak. Is de zak te klein, dan gaat die trekken aan je 
schouders en als die te groot is dan kun je de zak niet goed 
verbinden met je lichaam. De heupband hoort boven je heupbeen 
uit te steken. Trek die goed aan. Het begin van de 
schouderbanden horen tussen je schouderbladen te zitten. Let er 
bij het inpakken op dat je rugzak niet te zwaar wordt. De 
zwaarste spullen tegen je rug en net boven de heupgordel. 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 
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kan. Let erop dat niets kan lekken en pak spullen die echt droog 
moeten blijven desnoods in aparte plastic zakken in. 

Slapen: Neem wanneer je een hike met tentovernachtingen hebt een zo 
licht mogelijk tentje mee. Controleer thuis nog of de tent 
compleet is. Neem verder een slaapzak en een matje mee. Een 
matje is lichter dan een luchtbed en is vaak ook warmer. 

Eten en drinken: bord, mok, bestek en een veldfles 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 voor de hikes B tot en 
met F en aan te bevelen voor de A-hikers. Neem verder eenvoudig 
EHBO-materiaal mee, b.v. zwachtel, pleisters, snelverband, 
leukoplast en betadine (jodium). 

Persoonlijke verzorging: Je voeten krijgen het zwaar te verduren tijdens 
de Pooltochten en vooral blaren kunnen je gaan opbreken. Een 
goede verzorging is daarom erg belangrijk. Als je twee paar 
sokken over elkaar aantrekt (dik over dun) is de kans dat je 
blaren krijgt kleiner. In buitensportzaken kun je speciale 
ondersokken kopen. Wandelsokken zijn op heel veel plaatsen te 
koop. Ze moeten goed passen, zonder plooien. Was je voeten ’s 
avonds en droog ze goed af.  
Aan toiletspullen meenemen: tandenborstel, washandje, 
handdoek en per koppel 1 stuk zeep en 1 tube tandpasta. 

 
Het Logboek 
Het logboek maakt deel uit van de beoordeling door de tochtleiders hoe 
goed je de hike hebt gedaan. Uit een logboek moet iemand zo je tocht 
na kunnen lopen als dat zou moeten. Dus alle routes en opdrachten 
verwerk je in je logboek, als stripkaarten, schetsen e.d. Verder vermeld 
je de ervaring van die dag. Werk vooral netjes, dit beïnvloedt in zeer 
hoge mate de waardering van je tochtleiders. 
  

De Omslag: Voor je logboek neem je niet het eerste de beste 
schoolschrift; het is je visitekaartje. Er zijn verschillende 
mogelijkheden om je logboek aan te kleden. Je kunt hout, leer, metaal 
e.d. gebruiken. Je kunt er thuis al iets moois van maken. 
 
Inleiding: Een logboek begin je niet gelijk met “ ‘s ochtends stonden wij 
op...” Je gaat je in je logboek eerst aan de tochtleiders 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. 
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Verboden 
 
Roken, drugs en alcohol: Dit neem je dus niet mee! Met de tochtleiding 
is afgesproken dat er niet gerookt wordt en dat er geen alcohol 
genuttigd mag worden tijdens de hikes. Bezit van alcohol en drugs 
wordt bestraft met uitsluiting van de Pooltochten (voorgoed). 
 
Mobiele telefoons: Meedoen aan de Pooltochten met een mobiele 
telefoon is zoiets als zwemmen met een zwemvest aan: het wordt wat al 
te gemakkelijk. Als je niet zonder mobiele telefoon kunt ben je niet 
geschikt voor de Pooltochten. Mocht je je telefoon toch per ongeluk 
meenemen, dan wordt die ingenomen en pas bij de sluiting 
teruggegeven. 
 
Fouilleren 
Geliefd als smokkelsport maar ook berucht: bij alle hikes (vooral de hogere) 
kun je gefouilleerd worden.  

 
 

De weg kwijt wat moet ik doen? 
Mocht je bij de hikes de weg kwijt raken, ga dan nooit in de bosjes 
uitrusten of de nacht doorbrengen. Probeer langs verharde wegen een 
boerderij of telefooncel te bereiken, waar je de tochtleiding of kampstaf 
kunt bellen. Het telefoonnummer heb je meegekregen (bv op je 
noodenveloppe of op je routebeschrijving). 
 

MAAR…voordat je ons belt: 
� zoek de vorige post op 
� als je een NOOD-enveloppe hebt gekregen, gebruik die dan ook 
� probeer eerst de weg te vragen 
� loop over de grote wegen, dan word je eerder gevonden 
� wordt het erg laat of heb je al een hele tijd geen post gezien: bel ons 
� bel alléén in noodgevallen de politie. 
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De hikes 
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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 
� Om aan de A-hike mee te kunnen doen moet je minimaal 11 jaar 

zijn en mag je niet ouder dan 13 jaar zijn. 
� 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. 

� Het 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 

een paar sokken en 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 
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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 correct 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: eerste avond 2 kilometer 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 hoofdstuk Hiking). 

 

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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� 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 correct 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 wat deelnemers van de C-hike 
kunnen verwachten. Handigheid met de technieken die hier onder 
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 (zie ook het 
hoofdstuk Hiking). 

 

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 
 
De volgende spullen laat je thuis:  
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� 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 apebaan over water. 

 

Het is vanzelfsprekend dat je je correct 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 zonodig 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 (zie ook het 

hoofdstuk Hiking). 
 

Wat moet je meenemen? 
� Bivak per koppel (bouwzeil, lijnen, haringen) 
� Slaapzak 
� Reflecterend hesje 
� Goede rugzak 
� Handdoek, washandje + wasgerei 
� Bord, mok, bestek en 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 



 
 
 
 
 

17 

 

 
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 correct 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 (zie verder het 
hoofdstuk Kamperen). 

 

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) 
 

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 enig improviseren 
vergen 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.  
 

Het is vanzelfsprekend dat je je correct gedraagt tijdens de tocht en op 
de posten. 
 

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 een paar dagen in de 
natuur verblijven. 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) 
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Wat moet je kunnen? 
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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Vaardigheden 
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Kaart en kompas 
 
Kompas 
 

Kompasroos: Of je nu naar het 
weerbericht luistert, een atlas 
bekijkt of een kaart raadpleegt, je 
zult de 16 windstreken van het 
kompas moeten kennen. Hiernaast 
staan ze. 
 

Kompas: We gaan in dit boekje uit 
van het ‘Recta- vloeistofkompas’. 
Niet dat er geen andere of betere 
bestaan, maar de Recta is voor zijn 
prijs een zeer goed en makkelijk te 
hanteren kompas.  
 
De kompasroos op het kompas is vrij klein. Daar is geen ruimte om al 
die windstreken te noemen. Om dit probleem op te lossen is de cirkel 
verdeeld in 360 gelijke delen. Eén zo’n deel heet graad en dat schrijf je 
als °. Het noorden wordt dan nul of 360 graden. Het oosten is een 
kwart van de cirkel en wordt dus 90°, het zuiden 180°  en het westen 
270°. 
Nu is de schrijfruimte op het kompas zo klein dat ook niet alle cijfers 

van de graden vermeld kunnen worden. Daarom 
heeft men de getallen gedeeld door 10, zodat 20 
wordt geschreven als 2, 40 als 4, 340 als 34 enz. 
Bovendien worden alleen de meervouden van 20 
vermeld. Dus 10, 30, 50, 70 enz. worden niet 
aangegeven door cijfers maar door streepjes. De 
tussenliggende graden worden aangegeven door 
kleinere streepjes, waarbij één streepje 2 graden is. 
Het geheel ziet er dus uit als in de figuur. 

 
De telling gaat met de klok mee, dat noemen we oost-om. Gaat de 
telling tegen de klok in dan noemen we dat west-om. West-om komt 
niet voor op het Recta-kompas. In je routebeschrijving kunnen de 
graden wel west-om zijn aangegeven. Dan moet je dus gaan 
omrekenen, maar dat gaat vrij simpel: je trekt er 360 van af: 90° west-
om is 270° oost-om (90-360=-270). 
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Verder kent het kompas nog 
de volgende onderdelen (zie 
afbeelding): 
Kompashuis (1), waar de 
spiegel en de roos aan vast 
zitten;  
Roos (2), kan draaien in het 
huis en is verdeeld in graden;  
Spiegel (3); 
Magnetische naald (4), wijst 
altijd naar het noorden;  
Vizier inrichting (5), om het 
kompas te richten;  

Afleespunt (6), hier moet men de graden aflezen;  
Deksel (7);  
en een koordje en vergrendel knopjes (voor het open en dicht doen). 
 
Het noorden? 
De naald van het kompas wijst ongeveer naar het noorden (tenzij er 
ijzeren voorwerpen in de buurt zijn), maar niet precies naar de 
noordpool! Kaartenmakers kennen drie soorten noorden. 
Geografische noorden: Dit noorden is de enige echte, de noordpool. 

Deze verandert natuurlijk niet, maar dat geldt niet voor de 
andere twee ‘noorden’.  

Magnetische noorden: De kompasnaald wijst naar het 
magnetische noorden en dat ligt niet op de 
noordpool, maar een stuk lager ten noord-
oosten van Canada. Doordat daar een sterk 
magnetisch veld is wijst de naald daarnaar toe. 
De precieze plek verandert voortdurend, maar 
van jaar tot jaar is het verschil maar erg klein.  

Kaart noorden: Niet elke kaart wordt op dezelfde 
manier gemaakt. De lijnen op veel kaarten lopen 
parallel, maar de wereld is bol. Eigenlijk zouden 
de verticale lijnen als je ze een eind doortrekt bij 
elkaar moeten komen in het noorden. Maar zo’n 
kaart op vlak papier zou eruit zien als een 
platgedrukte sinaasappelschil. Om toch een 
hanteerbare kaart te maken wordt de werkelijkheid wat geweld 
aan gedaan. Afhankelijk van de manier waarop de kaart gemaakt 
is, is ook het kaartnoorden verschillend.  

De drie verschillende soorten noorden staan op een topografische kaart 
meestal aangegeven (zoals in de figuur). 
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Declinatie: Het verschil tussen het (magnetische) noorden waar de 
naald naartoe wijst en het werkelijke (geografische) noorden heet 
declinatie of deviatie. Voor midden Nederland is deze op 1 januari 1980 
ongeveer 3º19' en in 1996 was de declinatie ongeveer 5 . Elk jaar 
verandert deze afwijking 6'00" (= 6 minuten, 1 minuut = 1/60 deel van 
een graad). De declinatie staat vaak aangegeven op de kaart, in het 
bovenstaande figuur is dit 2°51'. 
 
Dan heb je nog deviatie. Dat is het ontstaan van een meetfout als de 
naald niet goed naar het magnetische noorden wijst door bijvoorbeeld 
hoogspanningsleidingen. 
 
Op je kompas staat een klein rood streepje, deze moet in ons voorbeeld 
precies op 2°51' links van het grotere zwarte noord streepje staan. Als 
je nu de kompasnaald op het rode streepje zet, dan wijst het zwarte 
streepje exact het kaartnoorden aan. Als het rode streepje niet goed 
staat is dit te verhelpen met het schroefje aan de achterzijde van het 
kompas iets te verdraaien. Laat dit eventueel door je leiding doen. 
 

De vier kompas handgrepen 
 

Eerste handgreep: een op de kaart uitgezette richting overnemen op het 
kompas. We gaan nu eerst de kaart ‘op het noorden leggen’. Dit doen 
we door het afleespunt van het kompas op nul (noord) te zetten. 
Vervolgens leggen we het kompas langs de noord-zuidlijn van de kaart. 
We draaien de kaart nu zo, dat de naald naar het noorden (afleespunt) 

wijst (zie tekening 1). 
 
Je wilt de richting van punt A 
naar punt B overnemen op je 
kompas. Leg het koordje van je 
kompas recht over beide punten. 
Leg het kompas langs de lijn laat 
de naald ‘inspelen’ d.w.z. dat de 
naald samen valt met het rode 
streepje op je kompas. Lees de 
richting af bij het afleespunt 
(tekening 2) 
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Tweede handgreep: een op het kompas ingestelde richting overbrengen 
op de kaart. Leg de kaart op het noorden. Draai de kompasroos zo, dat 
je de opgegeven richting kunt aflezen bij het afleespunt. Leg het 
kompas met één punt op punt A (= bekend punt, de plaats waar je 
bent of waar vandaan je vertrekken 
moet of iets dergelijks). Draai het 
kompas nu zo dat de naald inspeelt. 
Leg het koordje langs je kompas. Je 
hebt nu de richting op kaart 
verkregen. 
 

Sneller werkt de methode met een 
kaarthoekmeter of  gradenboog. Leg 
de kaarthoekmeter in de lengte 
richting op een noord-zuidlijn van de 
kaart en wel  zo dat het centrum  
van de gradenboog op de lijn A- B 
ligt. Lees de richting. Voor richtingen 

tussen 180° en 360° wordt 180° bij 
de gevonden waarde opgeteld. 
 

3e handgreep: ‘schieten’ ofwel een 
richting op het terrein op het kompas 
instellen. Je staat in punt A en je wilt 
weten in welke richting punt B zich 
bevindt. Houd het kompas voor je 
ogen, zo dat het touwtje om je nek 
strak staat. Kijk door of over het vizier 
naar punt B, verdraai de roos totdat 
de naald inspeelt. Kijk enige malen 
over je vizier en in de spiegel om te 
controleren of de naald wel exact is 
ingespeeld. Lees de gevonden richting 
af bij het afleespunt. 
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4e handgreep: een op het kompas ingestelde richting over brengen in 
het terrein. (Vaak gebruikt bij kompasrichting lopen). Deze 4e 
handgreep is weer het 
tegengestelde van de derde. Stel de 
opgegeven richting in op het 
kompas. Je gaat staan in punt A 
(bekende punt). Draai niet meer 
aan de kompasroos. Maar je draait 
je lichaam net zo lang totdat de 
naald inspeelt. Kijk over of door 
het vizier en in de richting van 
punt B. Misschien zie je punt B 
niet omdat het te ver weg is of 
omdat er bossen of huizen tussen 
staan, maar je weet nu in ieder 
geval de richting van punt B. 

 
Kaart 
 

Soorten kaarten: zoals je wel zult weten zijn er vele verschillende 
kaarten. Zo zijn er atlassen (bundeling kaarten), autokaarten, 
stadsplattegronden, toeristische wandel- of fietskaarten en de staf- of 
topografische kaarten (grafien = schrijven, topos = plaats). Naast een 
verschil in gebruik is het grootste verschil tussen deze kaarten de 
schaal. 
 

Schaal: 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. Op de wandelkaart staat een kleiner gebied met 
meer details getekend dan op een autokaart, die een veel groter gebied 
omvat. De schaal drukt dus de verhouding uit tussen de kaart en het 
terrein. 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) 
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Kaarttekens: Omdat de kaart op schaal 
is zijn er verschillende kaarttekens 
ontwor-pen, die bouwwerken 
beplanting e.d. weergeven. Deze 
kaartsymbolen worden aangegeven en 
verklaard in de LEGENDA (zie 
afbeelding). Het spreekt vanzelf dat het 
handig is veel voorkomende tekens uit 
het hoofd te kennen. Naast de 
symbolen wordt ook vaak gewerkt met 
kleuren. Niet alle kaarten zijn gekleurd: 
gekleurde kaarten heten ‘chromo’s’, 
ongekleurde kaarten heten 
‘schetskaarten’. De kleuren staan voor 
bijv. water (blauw), bos  (donkergroen), 
heide (rose), grasland (lichtgroen) enz. 

 
Hoogtelijnen: Omdat de kaart getekend 
is in een plat vlak, kan het reliëf van 
het terrein niet anders worden 
weergegeven dan door hoogtelijnen. 
Deze hoogtelijnen verbinden alle 
punten die op dezelfde hoogte boven of 
beneden de zeespiegel liggen. In de 
hoogtelijnen staat een getal dat 
aangeeft hoe hoog (of laag) deze punten 
liggen. Door er op te letten of de lijnen 
dicht bij elkaar of ver uit elkaar liggen 
kan men zien of een helling stijl of niet 
stijl is.  
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Omdat de meeste kaartjes die je krijgt op de Pooltochten kopieën zijn is 
het handig om aan je leiding te vragen of zij ook kaartkopieën willen 
gebruiken (als ze dit nog niet doen) tijdens een bijeenkomst of 
zomerkamp. Dan kun je er vast aan wennen.  
 

Coördinaten: Behalve de reeds genoemde lijnen zijn er op de meeste 
kaarten nog andere lijnen getrokken, die de kaart in vierkanten 
verdeelt. De lijnen lopen van west naar oost en van noord naar zuid. 
Dit stelsel van lijnen noemt men het vierkantenstelsel van de kaart. De 
vierkanten zijn exact één kilometer lang en breed. Dus bij een kaart die 
1:25.000 is elk vierkant 4 cm lang en breed, bij een kaart van 1:50.000 
zijn de vierkanten 2 cm lang en breed. Al deze lijnen hebben een 
nummer, voor de verticale lijnen lopen de nummers van rechts naar 
links, voor de horizontale lijnen van beneden naar boven.  
 

Om zéér duidelijk te bepalen waar een punt P zich op de kaart bevindt, 
bepaalt men de coördinaten van dit punt (met deze methode is géén 
misverstand mogelijk). We behandelen hier de methode die gebruik 
maakt van de kaarthoekmeter (zie figuur). Je gaat als volgt te werk: 
eerst bepaal je in welk vierkant ‘P’ ligt. Eerst wordt de verticale lijn 
genoemd, vervolgens de horizontale. Het wordt dus vierkant 181-401. 

Als je in een bekend gebied 
een coördinaat op moet 
zoeken kunnen de eerste 
cijfers weggelaten worden 
hier zou dat dan worden 81-
01. Dit is natuurlijk niet 
nauwkeurig genoeg want het 
vierkant is immers één km . 
Wel is het zo dat er in 
Nederland maar één vierkant 
is met deze cijfercombinatie. 
Vervolgens leg je de 
kaarthoekmeter op de kaart 

met de oorsprong van de maatverdeling van de juiste schaal (in dit 
geval 1:25.000) op het punt P. Nu kun je de waarde afgelezen die punt 
P van de lijn 181 (81) afligt, dat is in ons geval 30. Dat noteer je: 
18130-401 (8130-00). Nu lees je af hoe ver P van de lijn 401 (01) ligt, 
hier dus 45. Het coördinaat is dus 18130-40145 (8130-0145). Er is in 
Nederland maar één punt met dit coördinaat, vergissen is onmogelijk. 
 

Pooltochten 

 

schaal 1: 25.000 

eerst aflezen 

schaal 1: 50.000 
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mm-methode: Een andere wat verouderde methode om coördinaten op 
te zoeken is de mm-methode. Ook hier bepaal je eerst in welk vierkant 
punt P zich bevindt. Je noemt weer eerst de verticale lijn en daarna de 
horizontale lijn. Nu komt het verschil met de kaarthoekmetermethode: 
Je meet de afstand van punt P tot de lijnen nu niet met een 
kaarthoekmeter maar met een liniaal en geeft de afstand in millimeters 
weer. Als je tijdens een tocht een coördinaat op moet zoeken en je 
komt een beetje vreemd uit (b.v. midden in een bos of meer) kun je de 
verkeerde methode gebruikt hebben. Kijk dus van te voren goed welke 
methode je moet gebruiken: de kaarthoekmeter methode of de mm-
methode. 
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Routeaanduidingen 
 
 

Oleaat 
Dit is een meestal op doorzichtig papier 
getekend aantal wegen die samen de route 
vormen. Uitsluitend de te lopen weg is 
getekend dus weinig of géén zijwegen, 
bebouwing en andere herkenningspunten. 
 

Routebeschrijving 
Zoals het woord al zegt wordt de route 
beschreven. Er is dus een verschil tussen 
routebeschrijvingen en routeaanduidingen! 
De routebeschrijving vermeldt aan de hand 
van markante punten langs de route 
(boerderijen, huisnummers, paddestoelnummers, overwegen, 
straatnamen, enz.) de te volgen weg. De routebeschrijving is de meest 
eenvoudige routeaanduiding. 
 

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-pijl 
Dit is een vereenvoudigde weergave 
van de kruispunten route. In plaats 
van het gehele kruispunt te 
schetsen, worden de wegen 
aangegeven door streepjes. Het 
bolletje geeft aan van welke kant je 
komt, de pijl geeft aan welke weg je 
in moet (vergelijk met 
kruispuntenroute). 
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Stripkaart 
De stripkaart wordt vaak als één van de moeilijkste 
routeaanduidingen ervaren. Toch valt de stripkaart 
enorm mee. 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. In feite is een 
stripkaart een ‘recht getrokken’ oleaat. Bij de stripkaart 
begin je altijd onderaan. Bestudeer de afbeelding maar 
eens goed, dan zul je zien dat het reuze mee valt. N.B. 
de route van stripkaart en die van de kruispunten route 
die in dit boekje zijn getekend zijn hetzelfde. 
 

Kompasrichting 
Het lopen van een kompasrichting geschiedt volgens de 4e kompas 
handgreep, zoals beschreven elders in dit boekje. 
 

Kompasroute 
De kompasroute bestaat uit meerdere kompas richtingen 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. Als een weg erg kronkelig loopt en er zijn geen zijwegen hoef je 
niet steeds op nieuw richting te schieten. Je kunt immers geen andere 
kant op. 
 

Knopenroute 
Deze routeaanduiding maakt gebruik van een lang touw waarin 
knopen zijn gelegd. Bijv. 3 knopen dicht bij elkaar = linksaf, 2 knopen 
dicht bij elkaar = rechtsaf en één knoop = rechtdoor. 

 

Vlieglijn 
Een vlieglijn geeft de kortste weg tussen twee punten aan (hemelsbreed 
dus). Het is de bedoeling dat je met de gegevens op de vlieglijn (schaal 
en noordpijl) de te volgen route bepaalt. Je bent in A en wilt naar B. 
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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. 

 

Kruispeiling 
Je krijgt bij een kruispeiling over het algemeen 5 coördinaten één waar 
je bent en met de andere 4 bepaal je waar je heen moet. Als je de 4 
coördinaten opzoekt krijg je een vierhoek, het snijpunt van de 
diagonalen is het punt waar je heen moet. Bv. je bevindt je op 
coördinaat 03.33-00.72, punt B vind je door een kruispeiling te 
maken. 
 
02.36-01.99 
01.40-01.16 
01.44-01.80 
02.36-01.05 
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Routeschets 
De routeschets is de 
moeilijkste en 
langdurigste 
routeaanduiding om 
te maken, die we 
behandelen. 
Bestudeer de 
afbeeldingen goed. 
Zoals je ziet wordt in 
de kolom ‘tijden’ de 
tijd neergezet die het 
is als je op een 
bepaald punt van de 
routeschets bent. 
Verder wijst de 
afbeelding voor zich. 
 

Foto- of 
schetsroute 
Van de kruispunten, 
splitsingen of 
zijwegen wordt een 
foto of schets 
gemaakt. Onder de 
foto of schets wordt 
beschreven welke 
weg je moet volgen. 
(Ook kan een pijl 
gezet worden op de 
schets, vaak is dit 
echter te onduidelijk.) 
 

Blinde kaart 
Uit de kaart van een gebied wordt een te doorkruisen gebied geknipt, of 
de kaart wordt verminkt of veranderd. Men kan aan de hand van het 
doortrekken van de wegen zijn weg proberen te volgen. Beter én 
zekerder is het om een kompasrichting uit te zetten en deze te lopen 
(zie ook de 4 kompas handgrepen elders in dit boekje). 
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Vegetatie route 
De route wordt beschreven aan de hand van de begroeiing in de berm. 
Goed te gebruiken over lange afstanden, daar in bossen e.d. de 
vegetatie op korte afstanden vaak hetzelfde is. 
 

Natuurspoor 
Aan de hand van (van tevoren afgesproken) tekens wordt de te lopen 
weg aangeduid. Zie de voorbeelden. 
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Schetsen 
 
 

Horizonschets 
Je tekent alleen de contouren van voorwerpen die je ziet. Details niet 
tekenen. Voorwerpen inkleuren met een zwarte stift. De markante 
punten geef je aan m.b.v. kompasrichtingen en de geschatte 
afstanden. 

 
Recognoqrafische schets 
Bij deze schets zijn de hoofdlijnen van het panorama belangrijk. Geen 
bomen, struiken, dakpannen e.d. intekenen maar wel boompartijen, 
loop van wegen en een ruwe schets van terrein en gebouwen. Ook hier 
worden de markante punten aangegeven. 
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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. Ook hier worden de markante punten aangegeven. 
Het is in feite een getekende foto (eventueel in kleur!) 
 

 
Plattegrond 
Op de plattegrond moet een noordpijl staan en de tekening dient op 
schaal te zijn. 
 

Situatieschets 
De situatieschets is een 
schets die een ander 
duidelijk maakt hoe je 
ergens heen moet 
komen (bijv. je 
kampterrein). De 
schets kent géén 
noordpijl of schaal! 
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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 
(ophalen)(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 schetsen 
Zorg er altijd voor dat je alle gegevens op je schetsen vermeldt. Deze zet 
je in een keurig hokje. Het is natuurlijk handig om de tekenblaadjes 
van tevoren al te voorzien van zo’n hokje met enige gegevens vast 
ingevuld. Gebruik altijd het goede soort papier (blanco of soms 
millimeterpapier, voor bijv. een routeschets of plattegrond). Scheur het 
papier nooit uit je multoband, een gerafeld blad staat zeer lelijk!! Als je 
tijd hebt om je opdrachten uit te werken maak de schetsen dan eerst 
in het klad. 
 
 Door: de tekenaar 

Aan: de staf van de X-hike 
Kompas:Recta vloeistof oost-om 

Onderwerp: soortschets van punt 

Datum: 25/10/02 
Weer: goed/slecht; zicht e.d. 
(Schaal: 1:?????) 
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Bijzondere vaardigheden 
 
 

Dwarsprofiel 
Het dwarsprofiel van een rivier moet met zorg gemaakt worden. Eerst 
maakt men metingen, bijv. om de meter, van de diepte van de rivier. 
Vervolgens worden deze op schaal uitgezet (millimeterpapier) en de 
punten worden met elkaar verbonden. 

Hoogtemetingen 
De juiste methode om hoogte te meten is de methode van de zgn. 

gelijkvormige driehoeken methode. De 
houthakkers methode en de schaduw 
methode zijn niet nauwkeurig en wij 
rekenen ze onder hoogte schatting. 
A:B=C:D 
A= 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. 
 
 

Bijv a=15 m.; b=? ;c=3 meter; d=2 m. 
15:? =3:2 b= 15*2 / 3 = 10 m. 
 

Breedte meting 
Ook hier maken we gebruik van de 
gelijkvormige driehoeken. De ‘Napoleon 
methode’ of de ‘centrische-cirkel 
methode’ zijn niet nauwkeurig genoeg 
en vallen in de categorie breedte 
schatting. 
a : b = c : d  ? : 10 = 3 : 2  10 * 3/2  =  15 meter 
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Oriëntatie bij nacht 
Op het noordelijk halfrond is het 
noorden te vinden m.b.v de 
Poolster. De Poolster is één van de 
helderste sterren van de Kleine 
Beer. Je kunt hem vinden door de 
twee achterste sterren van de 
Grote Beer ongeveer 5 keer door te 
trekken. Eenmaal de Poolster 
gevonden laat je een denkbeeldige 
loodlijn neer en het snijpunt met 
de aarde is het noorden. 
 
 
 
 

Oriëntatie bij dag zonder kaart en kompas 
Met het horloge: leg het horloge plat neer en wel zo dat de kleine wijzer 
naar de zon wijst. Deel de kleinste hoek tussen de 12 en de kleine 
wijzer middendoor. De deellijn wijst nu naar het zuiden. 

Zonder hemellichamen: de meest 
voorkomende windrichting in 
Nederland is W.Z.W. Alleenstaande 
bomen hellen vaak over naar de van 
de wind afgekeerde zijde, dus O.N.O. 
Verder zijn bomen, houten palen 
e.d. vaak aan de naar de wind 
toegekeerde zijde begroeid met 
mossen of zijn sterk verweerd. Bij 
oude kerken ligt de hoofdingang 
vaak op het westen en het altaar op 
het oosten. 
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Pionieren 
 
 

Touw verzorgen en onderhouden 
Als je touw in gebruik neemt, moet je er eerst voor zorgen dat de 
einden van het touw niet uitdraaien (rafelen). Dit kun je bijvoorbeeld 
doen met een bezetting. Deze maak je door met een stukje zeilgaren 
een lus te leggen met het dichte eind bij het eind van het touw. Nu een 
aantal malen stevig om het touw wikkelen, het andere eind door de lus 
steken en halverwege onder de bezetting trekken. 
 

Opschieten  
Als we een touw gebruikt hebben, moet 
het worden opgeschoten. Dit gebeurt als 
volgt: neem het touw dubbel, begin dan bij 
de losse parten en maak een aantal slagen 
(lussen). Als je het touw hebt opgeschoten, 
maak je met de lus een slag om het geheel 
en steek het dan door het bovenste 
gedeelte. Berg het touw in een touwmand 
op of hang het aan een touwkapstok 
(houten pen) of touwbalk. Hang touw nooit 
aan een spijker! Deze gaat roesten en 
daardoor gaat je touw eerder kapot. 
 
 

Enkele knopen en steken 
 

Platte knoop: deze gebruik je wanneer je 
twee touwen van gelijke dikte met elkaar 
wilt verbinden. Leg het linker part over het 
rechter. Sla dan het rechter part naar je 
toe, over het linker heen. Daarna het 
rechter part over het linker heen, door de 
opening naar je toeslaan. 
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Paalsteek: Deze gebruik je om in het eind van het touw een niet 
schuivende lus te leggen. Leg een bovenhandse lus in het vaste part 
(fig. 1), steek het losse part door de lus en dan achter het vaste part 
langs (fig. 2) weer in de lus terug (fig. 3). 

 
Schootsteek: Wordt gebruikt als je twee 
touwen van ongelijke dikte met elkaar wilt 
verbinden. Maak een bocht in het losse part 
van het dikste touw. Steek het dunste touw 
eronder, vanaf de onderkant (1). Sla dat 
vervolgens om de bocht heen, en tenslotte 
onder zich zelf door (2). 
 

 
Mastworp: Deze dient om een touw vast te 
zetten aan een tak, op een ander touw, of is 
te gebruiken aan het begin of eind van een 
sjorring. 

Leg het losse part om de boom (1) en 
onder zichzelf door (2). Nu nogmaals dit 
losse part in dezelfde richting om de  
boom (3) en vervolgens onder zichzelf 
door (4). Trek nu de knoop aan en zorg 
ervoor dat de slagen netjes tegen elkaar 
komen te liggen. Dit is maar één 
methode, er zijn er meer. 
 
 

Timmersteek: Wordt voornamelijk gebruikt 
als begin van een diagonaalsjorring, maar je 
kunt hem ook gebruiken om een touw aan 
een balk vast te zetten als je een balk weg 
wilt slepen. Sla het losse part om de paal. nu 
over het vaste part terug en draai het enige 
malen om de nu gevormde lus. 
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Werpankersteek: Deze wordt 
voornamelijk gebruikt om een lijn van 
bijvoorbeeld een buikschuif aan een 
boom te bevestigen. Maak van het 
lopende part een hele slag om een paal 
(mag ook twee keer). Vervolgens twee 
halve steken (in dezelfde richting) om 
het vaste part. (In feite leg je een 
mastworp op het touw). 

 

Gareelsteek: Deze wordt gebruikt 
om in een touw een  niet glijdende 
lus te leggen. Te gebruiken om een 
touwladder te maken of om een 
blok aan een touw vast te zetten. 
Kijk goed naar de tekening hoe je 
de knoop maakt. 
 

Bootsmansstoeltie: Het 
bootsmansstoeltje kun je 
gebruiken voor bijvoorbeeld een kabelbaan of een hijslift. Je kunt 
hiermee een touw aan een plankje bevestigen. Sla het touw driemaal 
om het plankje (A) leg de eerste slag tussen de tweede en de derde in, 
haal nu de tweede over het eind van het plankje en trek beide einden 
aan (B), eindig nu met een paalsteek boven het plankje. 
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Sjorringen 
 

Kruissjorring: Deze sjorring gebruiken we om 2 palen te verbinden die 
onder een rechte of bijna rechte hoek kruisen. We beginnen met een 
mastworp om de verticale paal (paal B). Maak nu 3 of 4 slagen. Een 
slag is over paal A, achter paal B, (Boven de mastworp). Trek elke slag 
goed aan. Daarna maak je enkele woelingen (maximaal 3). Een woeling 
is een slag tussen de palen door. Elke woeling zeer goed aantrekken. 
Tenslotte leg je twee halve steken om de horizontale paal. 

Steigersjorring: als je twee palen in lengterichting met elkaar wilt 
verbinden gebruik je de steigersjorring, dus in feite om een lange paal 
van twee kortere te maken. Begin met een mastworp in het midden van 
het touw om beide palen. Maak nu met een van beide einden een slag 
om beide palen. Daarna maak je een slag met het andere eind en wel 
zo, dat je met deze de vorige omklemt. Herhaal dit beurtelings. Maak 
zo 6 tot 8 slagen. Aan de achterkant komen de slagen netjes naast 
elkaar te liggen en aan de voorkant dus steeds over elkaar. Eindig met 
een platte knoop op de zijkant van een der palen. Sla een spie tussen 
de twee palen. Voor een goede verbinden van beide palen moet je 
sjorring twee maal maken (zie tekening). 
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Vorksjorring: Deze sjorring dient 
om twee palen, die naast elkaar 
liggen te verbinden en bij gebruik 
onder een hoek uit elkaar te 
kunnen zetten. Leg een mastworp 
om een van de palen, maak nu 
enige slagen om beide palen en 
vervolgens een aantal woelingen. 
Eindig met een mast worpom de 
andere paal. 

 

Diagonaalsjorring: Als twee palen die je wilt verbinden onder een hoek 
staan (niet zoals bij de kruissjorring waar de palen loodrecht op elkaar 
staan) kun je het beste een diagonaalsjorring gebruiken. Begin met een 
timmersteek over de twee palen. Leg dan de eerste drie slagen om de 
ene vork (eerst in de zgn. stompe hoek) en daarna drie in de andere 
vork. Tot slot een aantal woelingen en eindigen met een mastworp. 

Achtvormige sjorring: Als je de uiteinden van 3 palen wilt verbinden 
(bijv. voor een driepoot), gebruik je de achtvormige sjorring. Begin met 
een mastworp om een van de buitenste palen. Maak nu ongeveer 6 
slagen om de drie palen, steeds tussen twee palen door. Nu op twee 
plaatsen een aantal woelingen leggen en eindigen met een mastworp. 
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EHBO 
 

Een EHBO-doos is geen overbodige bagage. Ongelukken en ongelukjes 
kunnen overal gebeuren, dus ook op je hike. Een primus, een bijl, een 
mes en een zaag kunnen lelijke verwondingen veroorzaken. 
Deskundige hulp zal vaak niet snel aanwezig kunnen zijn, daarom is 
het belangrijk te weten wat je bij een ongelukje moet doen. In dit 
hoofdstuk vind je de vijf basisregels, een gedeelte over wat je moet 
doen bij kleine ongevallen die je tijdens je hike zouden kunnen 
overkomen en een gedeelte over grotere ongelukken. Die laatste kom je 
tijdens je hike vast niet tegen, maar je kunt natuurlijk wel een EHBO-
post tegenkomen waar je een oefengewonde moet helpen. Tenslotte een 
stukje over brandwonden, niet onbelangrijk in verband met onze kook- 
en kampvuren. 
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De vijf basisregels 
De 5 basisregels van de EHBO waar iedereen zich aan moet houden 
zijn de volgende: 
 
1. Let op gevaar.  

Neem altijd eerst de nodige maatregelen voor je eigen veiligheid, 
de veiligheid van de omstanders en de veiligheid van het/de 
slachtoffers. 
 

2. Ga na 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. 
Ieder slachtoffer heeft iemand nodig die hem opvangt en gerust 
stelt. Je kunt het slachtoffer gerust stellen door te zeggen wie je 
bent, dat je hem niet alleen zult laten, dat er deskundige hulp 
onderweg is enz. 
 

4. Zorg, indien nodig, voor deskundige hulp. 
Blijf zelf bij het slachtoffer en laat iemand anders deskundige 
hulp waarschuwen: arts of ambulance. Een goede berichtgeving 
is hierbij van groot belang. Het volgende moet altijd worden 
doorgegeven: 
� Naam van de melder. 
� Plaats waar de hulp moet komen. 
� Wat er is gebeurd. 
� Het aantal slachtoffers. 
� Wat het slachtoffer mankeert. 

 
5. Help het slachtoffer op de plaats waar hij of zij ligt. 

Alleen als de omstandigheden het noodzakelijk maken,vb brand 
of instortingsgevaar, mag je het slachtoffer verplaatsen. Je mag 
een slachtoffer niet verder dan strikt noodzakelijk verplaatsen.  
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Kleine ongevallen 
 

Bloedneus: Laat het slachtoffer in schrijfhouding zitten. Een keer 
krachtig de neus snuiten.  Druk daarna met duim en wijsvinger net 
onder het neusbeen de neus ongeveer 10 minuten dicht. Laat het 
slachtoffer nooit achterover leunen. Er stroomt dan namelijk bloed in 
de neus/keel holte.  
 
Botbreuken: Bij botbreuken zien we dezelfde verschijnselen als bij een 
kneuzing: pijn, zwelling, verkleuring en functieverlies. Ook kan het 
getroffen lichaamsdeel in een abnormale stand liggen. Neem bij twijfel 
altijd botbreuk aan en laat het slachtoffer in dezelfde stand liggen en 
waarschuw zo snel mogelijk 112. Bij een open wondbreuk mag je 
alleen voorzichtig de wond steriel afdekken. 
 
Brandwonden: Altijd minstens 10 minuten koelen. Als daarna het 
branderige gevoel niet weg is, dan doorgan met koelen. Meer over 
brandwonden verderop. 
 
Blaren (geen brandblaar): Bij gesloten blaren liefst zo lang mogelijk 
wachten om die open te prikken. Onze huid biedt de beste 
bescherming tegen ontstekingen. Je kan ‘s avonds na het reinigen van 
de voeten de blaren het best behandelen met wat eosine (te verkrijgen 
bij de apotheker). Eosine zorgt ervoor dat de blaar zichzelf uitdroogt. 
Herhaal dit ‘s morgens voor het vertrek. Dek de blaar dan af met een 
pleister.  
Als je de blaar toch te veel stoort of wanneer het risico bestaat dat ze 
uit zichzelf opengaat (in je bezwete schoenen of vuile sokken), dan kan 
je ze openprikken. Reinig dan eerst de handen zorgvuldig en leg alle 
benodigdheden binnen handbereik. Ontsmet de omgeving van de blaar 
(bv. met ontsmettingsalcohol). Doorprik de blaar met een nieuwe, 
steriel verpakte naald op twee plaatsen evenwijdig met de huid. Let 
erop dat het onderliggende weefsel niet geraakt wordt. Omwille van het 
infectiegevaar mag je de naald niet opnieuw gebruiken! 
Druk vervolgens het vocht uit de wond met behulp van een deppertje. 
Ontsmet de blaar (bv. met een ontsmettende zalf zoals Isobetadinezalf), 
wrijf er eosine op en bedek met een pleister. 
Is de blaar al open, dan moet je de omgeving ontsmetten en de blaar 
zelf reinigen. Breng een dikke laag ontsmettende zalf op de wond; dek 
af met een kussentje van steriel gaas en een pleister. Omdat alles wat 
pluist niet gebruikt moet worden. 
 
Insectenbeet: eventueel angel met pincet verwijderen. Leg een nat 
kompres (washandje, theedoek,gaasje) op de steekplaats. Dit 
vermindert de pijn. 
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Kleine snijwonden: worden ontsmet met sterilon en met een pleister 
verbonden. 
 

Kneuzingen 
Een kneuzing ontstaat doordat iemand zich stoot, valt, klemt enz. Er 
ontstaat vaak een onderhuidse bloeding en/of beschadiging. De 
kenmerken zijn pijn, zwelling, verkleuring en soms functieverlies. 
Koelen voorkomt een zwelling. Het beste kun je de tochtleiding 
raadplegen. Je moet nooit gaan forceren. 
 
Kneuzing van enkel, pols of knie: drukverband: Als de mogelijkheden 
aanwezig zijn direct het getroffen lichaamsdeel onder stromend water 
afkoelen om inwendige bloedingen zoveel mogelijk tegen te gaan. Leg 
hierna, of als je niet kunt afkoelen, een drukverband aan: 
♦ leg een flinke laag synthetische watten rondom het getroffen 

lichaamsdeel 
♦ kies een cambric of ideaal-zwachtel en zwachtel gelijkmatig van 

dun naar dik 
♦ bedek elke vorige slag voor tweederde van de breedte 
♦ laat aan beide kanten twee vingerbreedten sythetische watten vrij. 

Bij een gekneusde elleboog nooit een drukverband aanleggen, daar 
liggen de zenuwen en bloedvaten namelijk te dicht aan de oppervlakte 
en deze zouden door een drukverband afgekneld worden. Geef in dit 
geval alleen steun met een mitella. 
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Mitella: Leg de driekante doek 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 omloopt. Nooit naar beneden laten 
wijzen. 
 

Onderhuidse bloedingen: kunnen een gevolg 
zijn van een kneuzing, verstuiking, 
ontwrichting of botbreuk. Kijk bij 
kneuzingen of botbreuken wat je eraan kunt doen. 
 
Schaafwonden: worden zo goed mogelijk schoongemaakt, 
gedesinfecteerd en met steriel verband verbonden. Als er veel straatvuil 
in de wond is gedrongen is het verstandig in het ziekenhuis of bij een 
arts een tetanusinjectie te halen. 
 

Splinter: Altijd met pincet in de lengte richting uittrekken, 
desinfecteren met sterilon en pleister op de wond plakken. 
 
Vingerwond: Wond ontsmetten met sterilon en afdekken met een 
steriel gaasje. Neem hydrofiel zwachtel en leg dit twee keer heen en 
weer over de vingertop en zwachtel van boven naar beneden, wikkel 
altijd in de richting van de meeste vingers. Leid daarna via de 
bovenhand het verband naar de pols en zwachtel 2 à 3 keer om de pols 
en zet het verband vast. 
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Grote ongevallen 
 
In dit gedeelte wordt behandeld welke hulp je zou kunnen bieden bij 
een groter ongeluk. Beschouw dit gedeelte als nuttige informatie voor 
een EHBO-post onderweg. Mocht je echter onderweg een ernstig 
ongeluk meemaken, dan geldt vooral: Bezint eer ge begint. Als je geen 
geoefend EHBO-er bent, laat eerste hulp dan over aan anderen. 
 

Ongeluk: Er gebeurt een ongeluk, dit heeft meestal een bepaalde 
oorzaak, zorg dat door deze oorzaak niet meer slachtoffers kunnen 
vallen. Denk vooral ook aan je eigen veiligheid. 
 

Benadering slachtoffer: Er zijn twee belangrijk levensbedreigende 
factoren voor een slachtoffer, namelijk ademhalingsstoornissen en 
bloed- en vochtverlies. Als het slachtoffer niet op jouw aanspreken 
reageert, stel dan de ademhaling veilig. Maak eventueel knellende 
kleding los. Is het slachtoffer niet buiten bewustzijn, of je hebt door 
beademen de ademhaling veiliggesteld, stelp dan de ernstige 
bloedingen. Verplaats het slachtoffer nooit, het zou botbreuken 
kunnen hebben en door ondeskundig verplaatsen zou je het slachtoffer 
inwendige letsels kunnen toebrengen. Tenslotte moet je zorgen dat een 
arts of liever nog de ambulance gewaarschuwd wordt. Hoewel die uit 
Zwolle moet komen is de ambulance vaak sneller ter plekke dan een 
arts en in een ambulance is beter gespecialiseerde apparatuur 
aanwezig dan een dokter bij zich kan hebben. 
 

Ademhalingsstoornissen: Als een bewusteloze niet of niet voldoende 
ademt, pas je mond op mond-beademing toe. Is dit niet mogelijk dan 
mond op neus-beademing toepassen: 
♦ Het bewusteloze slachtoffer op de rug leggen 
♦ Het hoofd zo ver mogelijk naar achteren gebogen, de schouders 

een beetje omhoog 
♦ Ademhalingswegen vrijmaken en hoofd in gestrekte stand 
♦ Met een hand de kin grijpen en het onderste kaakbeen tegen het 

bovenste kaakbeen drukken, met de andere hand de neusgaten 
dichtknijpen 

♦ Diep inademen 
♦ Je mond dwars en hermetisch op de mond van het slachtoffer 

drukken 
♦ Lucht inblazen, en nagaan of de borstkast uitzet (als het een kind 

is minder krachtig inblazen) 
♦ Je oprichten 
♦ Opnieuw inblazen als de borstkast is ingezakt 
Doorgaan in een normaal ademhalingsritme (12-15 keer inblazen per 
minuut). Niet stoppen tot gespecialiseerde hulp is komen opdagen. 
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Bloed en vochtverlies: We onderscheiden vele soorten bloedingen, doch 
de slagaderlijke bloedingen en de grotere aderlijke bloedingen zijn 
direct levensbedreigend. 
 

Slagaderlijke bloedingen: 
Het bloed spuit 
stootsgewijs uit de wond 
en de kleur van het bloed 
is helder rood. 
Slagaderlijke bloedingen 
moeten afgedrukt worden 
op de plaats van de wond. 
 

Aderlijke bloeding: Hierbij 
stroomt het bloed 
gelijkmatig weg uit de 
wond en de kleur is 
donkerrood. Hiervoor 
hebben we de volgende 
verbandmiddelen tot onze 
beschikking:  
� de gewone pleister, 

voor kleine wondjes 
� steriel gaas 

verkrijgbaar in 5*5 cm 
en 10*10 cm  

� witte watten: zacht, nemen veel vocht op  
� synthetische  watten: zacht, veerkrachtig, nemen geen vocht op  
� zwachtels meestal 4 meter lang, 6, 8 of 10 cm breed er zijn 2 

soorten: 
� hydrofiel zwachtel; los geweven en niet sterk. 
� cambric zwachtel; sterker dan hydrofiel zwachtel.  
� ideaal zwachtel; als cambric maar dan elastisch. 

 
Een aderlijke bloeding kan meestal met verband gestelpt worden. 
1 verwijder vuil uit de wond 
2 ontsmet de wond met sterilon 
3 de wond afdekken met een steriel gaagje, hierop een laagje witte 

watten  en daarna verbinden met een hydrofiel zwachtel. 
Gemakkelijker in het gebruik is een snelverband. Dit bestaat uit: 
steriel gaas, witte watten en zwachtel in één. Snelverband is te 
verkrijgen in vier maten nr 1 is uitgevouwen 12*12 cm; nr 2: 
18*18 cm; nr 3: 18*28 cm en nr 4 is 28*28 cm. 
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Beoordeel de wond en kies een maat snelverband die deze wond ruim 
bedekt. Pak het snelverband uit en neem in elke hand een zwachtel, 
houd het verband ±30 cm boven de wond. Beweeg je handen uit elkaar 
waardoor het verband openslaat, breng nu het verband op de wond en 
zwachtel het vast. Zorg er daarbij voor dat je met de zwachtels het 
verband aan alle kanten “afsluit” zodat er geen vuil in de wond kan 
komen. 
 
Wonddrukverband. Als na het verbinden met 
een snelverband een wond flink blijft bloeden 
is het noodzakelijk om over het snelverband 
een wonddrukverband aan te leggen. Dit gaat 
als volgt: 
1 Leg over het wondverband enkele lagen 

synthetische watten. 
2 Zorg er voor dat de sythetische watten aan 

beide kanten ruim voorbij het wondverband 
liggen. 

3 Neem een cambric of ideaal zwachtel en 
neem deze zo in de hand dat je in de rol 
kijkt. Zwachtel in de richting van de romp en 
trek de slagen stevig aan. 

4 Zorg dat iedere nieuwe slag de vorige voor 
2/3 bedekt. 

5 Zet het einde van de zwachtel vast met 
verbandklemmetjes of stukjes kleefpleister. 
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Flauwte of shock: Shock en flauwte lijken erg op elkaar. Flauwte is een 
ongevaarlijke stoornis ten gevolge van een kortdurend tekort aan bloed 
in de hersenen, veroorzaakt door gebrek aan frisse lucht, pijn, angst, 
schrik, honger en uitputting en/of zwakte na ziekte. Leg iemand die 
flauw gevallen is plat neer, maak knellende kleding los en leg het 
slachtoffer in de stabiele zijligging. Binnen enkele minuten zal het 
slachtoffer weer bijkomen. Laat het dan echter nog 10 minuten liggen 
anders valt het opnieuw flauw of krijgt zware hoofdpijn. 
 

Een shock is een levensbedreigende stoornis die ontstaat door een 
gebrek aan bloed waardoor de organen een tekort aan zuurstof krijgen. 
Mogelijke oorzaken zijn: 
� zeer ernstig bloedverlies, méér dan 1 liter in korte tijd  
� het bloed hoopt zich op in een bepaald gedeelte van het lichaam, 

bijv. door verbrijzeling van een arm of been 
� ernstig vochtverlies door langdurige diarree of braken 
 

Dit leidt tot de volgende uiterlijk kenmerken: 
� snelle oppervlakkige en onregelmatige ademhaling 
� slachtoffer ziet bleek 
� zweet op het voorhoofd 
� huid voelt klam aan 
� neus voelt koud aan 
� ogen lijken dieper in de oogkassen te liggen 
� slachtoffer: 

� is dorstig 
� kan braakneigingen hebben 
� voelt zich lusteloos, geeuwen 

 

Leg het slachtoffer plat neer, hoofd opzij, stelp de bloedingen en zorg 
voor lichamelijke rust. Geef het slachtoffer geen drinken, ook niet als 
hij daar om vraagt. Waak tegen afkoeling. Bel 112 vertel wat je nodig 
hebt (politie, brandweer of ambulance) en waar. Vooral voor de 
hersenen is een shock erg gevaarlijk, deze organen kunnen snel door 
zuurstof gebrek onherstelbaar beschadigd worden.  
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Stabiele zijligging: Haalt het slachtoffer zelf 
(weer) adem, maar is het nog steeds 
bewusteloos, leg het dan in de stabiele 
zijligging 
1 Kniel naast het slachtoffer. 
2 Pak de arm van het slachtoffer die het 

dichtst bij je is vast bij de elleboog en 
pols en breng deze omhoog zodat de 
arm bijna haaks op het lichaam staat. 
Niet forceren. (plaatje A) 

3 Pak de knie van het been dat het verst 
van je afligt en til die op. 

4 De voet van het dat been onder de 
knie van het andere been en het been 
vasthouden (anders valt het met 
mogelijk letsel als gevolg). 

5 Pak de hand die het verst van je afligt. 
(plaatje B) 

6 Leg die hand over de buik onder het 
oor aan jous kant. 

7 Draai de knie nu voorzichtig naar de 
grond (naar je toe) en vang het hoofd 
op. (plaatje C) 

 
Brandwonden 
Herkennen van brandwonden en behandeling 
 
1e graad: roodgekleurde licht opgezwollen huid. 

Behandeling: koelen. 
 
2e graad  roodgekleurde opgezwollen huid en blaarvorming. 

Behandeling: koelen, blaren steriel afdekken en naar de 
arts. 

 
3e graad: Huid is grauw-wit(gekookt) of zwart (verkoold). 

Behandeling: langdurig koelen, wonden steriel afdekken en 
naar ziekenhuis. 

 
BIJ BRANDWONDEN DE BLAREN NOOIT DOORPRIKKEN. 
 
Als iemand in brand staat, doof dan gelijk de vlammen met water, is 
dit niet bij de hand, laat het slachtoffer dan snel gaan liggen en rollen 
tot de vlammen gedoofd zijn. Ook kun je een deken of jas gebruiken 
om de vlammen te doven, gebruik hiervoor nooit nylon kledingstukken. 
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Verse brandwonden moeten direct 15-30 minuten gekoeld worden. 
Liefst met lauw stromend leiding water. Koud water kan bij een langere 
periode van koelen zorgen voor een plaatselijke onderkoeling. Bij 
kortere koeling zijn alleen de bovenste huidlagen afgekoeld. Laat 
kleding altijd zitten, door kleding los te trekken kun je namelijk blaren 
opentrekken, met de kans op infectie. Gebruik nooit brandzalf, dit is 
nooit steriel en kan meer kwaad dan goed doen.  
 

Bij 1e en 2e graads verbrandingen is Burnshield zeer geschikt. Bij 
ernstige verbrandingen zo snel mogelijk de ambulance waarschuwen. 
Bij 2e en 3e graads verbrandingen die meer dan 9% van het lichaam 
beslaan, is het gevaar voor een shock zeer reëel. 
 
Bij het drinken van bijtende stoffen kunnen bepaalde ingewanden 
verbranden. Laat het slachtoffer zoveel mogelijk spoelen met water. Als 
je Norit bij de hand hebt, mag je het slachtoffer hiervan 20 tabletten 
toedienen. Bel gelijk de ambulance en vermeld dat het om vergiftiging 
gaat. 
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Houthakken 
 
 

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 als voldoende. 
Maar in ondeskundige 
handen is een bijl een 
gevaarlijk wapen. Let op de 
volgende dingen: 
� Maak altijd gebruik van 

een hakblok en zorg dat je 
hakt op een steunpunt. 

� Houd iedereen op een veilige afstand (afstand van je arm + 2* de 
afstand van de bijl). 

� Pas de juiste techniek toe (d.w.z.):  
� houd de benen gespreid  
� hak met één hand  
� hak altijd in v- vorm (dus afwisselend schuin links en schuin 

rechts.)  
� Stammetjes ontdoen van zijtakken. Je begint bij de onderste takken 

en hakt naar de top. Hak in ieder geval nooit in de oksel van de tak. 
� Hakken kan alleen maar succes hebben als je deugdelijk 

gereedschap gebruikt en dit goed onderhoudt. 
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Morse en semafoor 
 
 

Onderweg zou je een bericht in morse kunnen krijgen. Dit systeem 
werkt met punten en strepen. Houd je hoofd er goed bij als je een 
bericht in morse opkrijgt. Je noteert een morse bericht als volgt: 
 

   -- / --- / .-. /… / . /-.- / .- / .- / .-. / - 
   m     o       r      s     e     k     a      a      r      t 
 

oproepteken: -.-.- 
wachtteken: .-… 
vergissing:  …….. 
vraagteken: ..---. 
sluit:   .-.-. 
 
 

A  . - 
B  – . . . 
C  - . - . 
D  - . . 
E  . 
F  . . - . 
G  - - . 
H  . . . . 
I  . .  
J . - - - 
K - . – 

L . - . . 
M - -             

N - . 
O - - - 
P  . - - . 
Q  - - . – 

R  . - . 
S  . . . 
T  – 
U . . – 
V . . . – 

W . - - 
X  - . . – 
Y  - . - - 
Z  - - . . 

  

0 - - - - - 
1 . - - - - 
2 . . - - - 
3 . . . - - 
4 . . . . - 

5 . . . . . 
6 - . . . . 
7 - - . . . 
8 - - - . .  
9 - - - - . 
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Semafoor werkt met vlaggen die diagonaal verdeeld zijn in een rood en 
een geel vlak. Hieronder staat het semafooralfabet. 

 
 
 
 

INTERVAL 
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