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Deelnemersinformatie
HIT 2019 kent geen grenzen!

Groepshike

HIT Harderwijk
Hallo HIT-ganger,

Hallo Groepshiker!

Nog een paar weken en dan, eindelijk, is het
zover, HIT Harderwijk gaat van start.
Ieder jaar weer is het spannend hoeveel
deelnemers er voor de Harderwijker Hikes en
Interessekampen kiezen. Gelukkig kunnen we
ook dit jaar weer rekenen op een groot aantal
deelnemers uit het hele land.
Al maanden zijn er voorbereidingen aan de
gang om ook dit jaar HIT Harderwijk, weer, tot
een succes te maken. De staf- en
ondersteuningsteams zijn er helemaal klaar
voor. Nu nog een beetje zon met Pasen, dan
word het helemaal een top HIT.
Voordat HIT Harderwijk begint willen we in
deze algemene informatie een paar belangrijke
dingen aan je kwijt. Je ontvangt van de
activiteit waaraan je deel gaat nemen ook nog
informatie. Lees het allemaal goed door, dat
voorkomt teleurstelling.

Te gek dat jij het met je groepje aandurft om
dit Paasweekend met ons door te brengen!
Hierbij ontvang je de laatste en zeer
belangrijke informatie over de komende
Groepshike van HIT Harderwijk waarvoor jij je
hebt ingeschreven.
Lees de onderstaande info goed door, zodat je
goed voorbereid aan de start kunt verschijnen.
En dat is nodig, want er staat heel wat op
stapel!
Onze eigen voorbereidingen zijn in volle gang.
Het wordt hartstikke tof en we hebben er super
veel zin in!!
Tot vrijdag 19 april op de carpoolplaats in ‘t
Harde,
De staf van Groepshike 2019: Scary sHIT!

Wat gaan we nou precies doen?
Tot ziens op HIT Harderwijk.
Jasper Wienk
Algemeen coördinator

Harderwijk heeft het!
Ook dit jaar is er in Harderwijk weer van alles
te beleven voor verschillende leeftijden. Van
grensverleggend op survival tot knus bij het
kampvuur. Hiken, pionieren, paardrijden,
koken, gamen. We hopen dat ongeacht welk
onderdeel je gekozen hebt om aan mee te
doen, het je een ervaring zal opleveren die je
lang bij zal blijven en die je hopelijk zal
stimuleren om volgend jaar opnieuw deel te
nemen aan een gaaf HIT onderdeel.
Heel veel plezier deze HIT,
Het C-team
HIT Harderwijk
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Drie dagen lang trek je samen met je
groepje bepakt over de Veluwe van de ene
uitdaging naar de andere. Je kunt hierbij niet
zonder je smartphone!
Overnachten doe je in je eigen tentje op een
nog geheime locatie. ’s Avonds kook je samen
met je eigen groepje je eten en kun je gezellig
chillen bij het kampvuur. We hebben ook hele
gave avondprogramma’s in petto… En dat
allemaal in thema!
Dit jaar is ons thema “Scary sHIT!”.
Drie dagen Hunted meets Fear Factor en
Haunted meets Weerwolven van Wakkerdam.
Een wereld waarin niemand is wie hij lijkt en
waarin nachtmerries werkelijkheid dreigen te
worden. Met vermommingen, vluchtroutes,
louche figuren… En verder verklappen we
natuurlijk niets ;)
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Voorbereiding

Bepakking

1. Bedenk een naam voor je groepje en zorg
ervoor dat je als groep in outfit herkenbaar
bent. Hoe je dat doet, maakt niet uit... Hoe
gekker hoe beter!

Alles moet stevig in een rugzak verpakt zijn,
want je moet het hele zaakje op je rug dragen.
Dus geen koffers of patrouillekisten!!!! Houd
verder in de gaten dat 10 à 12 kilo op je rug al
erg zwaar is. Verdeel de spullen zo eerlijk
mogelijk over alle leden van je groepje. En
vergeet van te voren niet een keer op de
weegschaal te staan met je rugzak, dan heb je
een idee van hoeveel je het hele weekend
moet dragen.
Met je groepje neem je je eigen tentje(s) mee
om met zijn allen in te slapen. Bedenk dat je
de tent moet meedragen tijdens de hike. Niet
een te zware tent dus.

2. Naast de gebruikelijke zaken die je onder
het kopje "Paklijst" aantreft, moet je zorgen
voor een OV-Chipkaart met 10 euro
tegoed. Dit is voor het vervoer tijdens de
HIT, heb je dit niet bij je, kun je de
Groepshike helaas niet voltooien. En dat
wil je natuurlijk niet!
3. Tijdens het lopen heb je een smartphone
nodig die verbinding kan maken met
mobiel internet (vergeet de lader niet!). Op
je telefoon moet je een aantal (gratis) apps
installeren. Deze apps moet je thuis
downloaden en installeren. Kijk thuis
alvast goed hoe de apps werken, en wat je
ermee kunt doen. Dat scheelt straks
behoorlijk wat tijd! Het gaat om de
volgende apps:



4.

Telegram (kies de nieuwste versie van
deze chatapp)
Maps.ME (Download meteen de kaart
“Gelderland – Apeldoorn”)
Een QR-code reader

Als je Maps.ME hebt geïnstalleerd, moet
je (ook thuis!) de kaart GelderlandApeldoorn in deze app downloaden (58
MB).

Eten en drinken







Voor vrijdag moet je zelf een lunchpakket
en voldoende drinken meenemen.
Op de vrijdagavond kook je met je groepje
een warme maaltijd. De ingrediënten voor
deze maaltijd moeten jullie zelf
meenemen!
Wij zorgen voor de ingrediënten voor de
avondmaaltijd op zaterdag, die hoeven
jullie dus niet mee te sjouwen 
Het ontbijt en de lunch op zaterdag en
zondag verzorgen wij voor jullie, evenals
het drinken.
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Medicijnen
Gebruik je medicijnen, neem deze dan mee in
een medicatie-verdeeldoos, met daarop je
naam en de momenten waarop deze
medicijnen moeten worden ingenomen. Neem
ook (een kopie van) de bijsluiters van de
medicatie mee. Je kunt de medicijnen bij
aankomst inleveren bij de staf.

Bagage
Bagagelijst per persoon
 Uniform
 Broodtrommel of –zakjes
 Makkelijke vrijetijdskleding
 Regenkleding
 Goede, stevige en ingelopen schoenen
(geen laarzen)
 Goede sokken (3 paar)
 Dikke trui
 Zwemspullen
 Slaapzak, matje en pyjama en eventueel
muts en isolatiematje
 Toiletspullen, medicijnen (als je die
gebruikt) en handdoek
 Eetgerei (bord, mok, bestek)
 Een OV chipkaart (of eventueel pinpas)
met €10 tegoed.
 Lunchpakket en drinken voor de vrijdag
 Apple of Android smartphone met toegang
tot internet (met voldoende accucapaciteit/
extra battery pack en acculader voor ‘s
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Routebeschrijving naar de startlocatie

avonds), met daarop de volgende apps:
Telegram, Maps.ME (met de kaart
“Gelderland – Apeldoorn”) en een QRcode reader.
Bagagelijst per Groepje
 Eén tent of meerdere tenten waar jullie
met z’n allen in kunnen slapen. Bedenk dat
je de tent moet meedragen tijdens de hike.
Niet een te zware tent dus
 1 of 2 gasbrandertjes. (dat is dus met gas,
dit verzorgen wij niet)
 Een paar pannen en wat algemeen
kookgerei. (mesje, plankje, spatel)
 Een kompas en een kaarthoekmeter. Zorg
dat je de algemene technieken kent en kan
toepassen. Wij zorgen voor een kaart.
 Pen en papier.
 (basis) EHBO materiaal.
 1 avondmaaltijd voor vrijdag
 Rolmaat (5 meter of meer) of duimstok
 Kompas
Wat verder handig is..
 Zaklamp
 Zonnebrand
 Klein, eenvoudig rugzakje
 Toiletpapier
 Zakmes
 Sisaltouw
 Lucifers
 en wat zakgeld.

Met de auto is het vanaf de A28 richting Zwolle
en richting Amersfoort: afslag 16 naar N309
richting ’t Harde/ Elburg/ Dronten/ Oldebroek.
Volg de borden Carpoolplaats. De
carpoolplaats bevindt zich direct naast de
snelwegafslag.
Als het goed is, zie je ons dan vanzelf!
Als je met de trein komt, kun je gemakkelijk
lopen vanaf treinstation ’t Harde.
Kaartje route naar startlocatie vanaf de A28:

Eindlocatie en eindtijd:
Op zondag 21 april eindigt de Groepshike om
17:00 uur bij de ingang van de hoofdlocatie
van HIT Harderwijk. Spreek daar bijvoorbeeld
met je ouders af of zorg ervoor dat je met
iemand anders mee kunt rijden naar huis.
Het adres van de eindlocatie is:

Startlocatie en starttijd:
Scoutingterrein De Veldhorst
Strokelweg 4 in Harderwijk.

Let op:
De Groepshike start niet op de hoofdlocatie
van HIT Harderwijk, maar in ‘t Harde!!!
Op vrijdag 19 april word je met je groepje
verwacht om 10.00 uur op de carpoolplaats
in ‘t Harde.
(De coördinaten zijn: 52.4114, 5.89058)
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Op de Veldhorst vindt om 17:00 uur de
gezamenlijke sluiting plaats van alle andere
hikes, interesse- en trapperskampen van HIT
Harderwijk. Als je de gezamenlijke sluiting van
HIT Harderwijk wilt bezoeken, is daar de
ruimte voor. Wij doen dit niet in
groeps(hike)verband.
Familie en/of vrienden mogen de sluiting ook
bijwonen en zijn daarom vanaf 16:30 uur
welkom. De mobiele Scout Shop is ook dit jaar
weer aanwezig.

Deelnemersinformatie
HIT 2019 kent geen grenzen!

Badge
De algemene badges van de HIT kosten € 1,per stuk, de "speciale" HIT Harderwijk badge
kost € 2,- per stuk. Op de hoofdlocatie van HIT
Harderwijk (scoutingterrein De Veldhorst in
Harderwijk) kun je tijdens de markt op
zondagmiddag tussen 16:00 en 17:00 uur
badges kopen.

2. Ga vriendelijk om met de andere HITdeelnemers
3. Pakje bagage goed in; voor hikes en
expedities is het nodig dat alles
waterdicht in een rugzak zit

Contact
Vóór de HIT

Kleine lettertjes
Verzekering
De HIT is een landelijke leden activiteit van
Scouting Nederland. Voor deelnemers is
daarom de collectieve secundaire ongevallenen WA-verzekering van Scouting Nederland
van
kracht.
Een
reisverzekering
en
ziektekostenverzekering dien je zelf af te
sluiten. De HIT is niet aansprakelijk voor
verlies of diefstal van bagage.

Drugs en alcohol
Gebruik van drugs (soft- en harddrugs) door
deelnemers of medewerkers is niet toegestaan
en leidt tot uitsluiting van (verdere) deelname.
Ook alcohol gebruik door deelnemers ouder
dan 18 jaar is niet toegestaan.

Voor algemene vragen, bijvoorbeeld over de
inschrijving of betaling, kun je terecht bij de
HIT Helpdesk via http://hit.scouting.nl.
Voor vragen over de Groepshike zelf, kun je
voorafgaand aan de HIT contact opnemen met
Het Groepshike Team via
groepshike@hitharderwijk.scouting.nl

Tijdens de HIT (alleen in noodgevallen)
Tijdens de HIT is de staf niet bereikbaar. In
uiterste noodgevallen is het voor thuisblijvers
mogelijk om contact op te nemen met de
deelnemers via het hieronder vermelde
noodnummer.

========================

Wees Voorbereid
Ongeacht of je nu aan een Hike, Interesse of
Trainingskamp deelneemt, kan het weer altijd
tegenvallen. Zorg altijd voor voldoende warme
kleding, goed slaapgerei (en eventueel isolatie
materiaal) en goed schoeisel.
Zelfs de onderdelen die binnen slapen hebben
in het verleden ondervonden hoe koud een
betonnen vloer kan op trekken.

Brandveiligheid
Veel van onze onderdelen gebruiken (open)
vuren om te koken en om warm te blijven.
Houd zo veel mogelijk rekening door geen
brandgevaarlijke kledij mee te geven/nemen.
Kampregels
1. Wees zuinig op onze natuur; loop
alleen op de wegen en paden die daar
voor zijn bestemd.
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Thuisblijverscoupon
Ik ben naar De Groepshike van HIT
Harderwijk. In uiterste noodgevallen kan
contact worden opgenomen via het
noodtelefoonnummer: 06-26240162
Zondag is de HIT om 17:00 uur afgelopen.
Vanaf 16:30 uur zijn jullie welkom op Scouting
terrein De Veldhorst, Strokelweg 4 in
Harderwijk.
========================
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ScoutShop aanbieding HIT 2019
Bij besteding van minimaal € 50,00* bij de
ScoutShop ontvang je een outdoorjack of
fleecejack in een maat naar keuze. Om gebruik
te maken van deze actie vul je bij het afronden
van je bestelling de juiste code in en jouw
gratis jas wordt automatisch toegevoegd aan
je bestelling. Deze actie geldt tot en met 30
april 2019 en is ook geldig in onze winkels
of mobiele ScoutShop. Voor deze actie geldt
zolang de voorraad strekt.
*Verenigingsartikelen zoals ScoutFit, insignes
en officiële Scoutingboeken zijn uitgesloten
van deelname.
Ouddoorjack

Fleecejack

Gebruik code:
OutdoorjackS
OutdoorjackM
OutdoorjackL
OutdoorjackXL
OutdoorjackXXL

Gebruik code:
FleecejackS
FleecejackM
FleecejackL
FleecejackXL
FleecejackXXL
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