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Basisonderdelen

Soorten Hikes

Er zijn meerdere soorten hikes, veel van de hikes lijken op
elkaar maar er zijn verschillen.
Zwerfhike: Een hike waarbij je alleen een kaart hebt met
daarop aangegeven waar de posten zijn. Je mag zelf de volgorde en route bepalen.
Trappershike:
Een hike waarbij je een route krijgt en
soms een kaart. De posten zijn bij een trappershike altijd
fysieke opdrachten. (Een trappersbaan bijvoorbeeld)
Speedhike: Een hike waarbij je een route krijgt en soms een
kaart. Zoals de naam suggereert krijg je bij deze hike extra
punten voor snelheid. De winnaars van een speedhike
hebben vaak de hele route gerend.
GPS-hike: Een hike die je loopt m.b.v. een GPS. Een GPShike lijkt veel op een zwerfhike. Je ziet op de GPS vaak een
kaart - maar niet altijd - en de locatie waar je heen moet
lopen. Je mag zelf kiezen welke wegen je neemt om daar te
komen. Soms zie je alle posten al op de GPS staan, andere
keren krijg je bij elke post een nieuw coördinaat voor de
volgende post.
Dropping: Een hike waar je niet weet waar je bent en zelf
de weg maar terug moet vinden.
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Basisonderdelen

Kaartlezen

Er zijn veel symbolen op kaarten die nuttige betekenissen
hebben. Door ze te leren kan je gemakkelijker een route uitstippelen, ook kom je dan minder vaak voor nare verrassingen te staan.
Puntsymbolen:

Wegen:

Vlaksymbolen:

Voor alle symbolen ga naar:
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Basisonderdelen

Kompas

Een kompas is het gereedschap dat je altijd bij je wilt hebben
als je op hike bent. Op je mobiel een kompas app installeren
werkt grofweg wel maar kan niet makkelijk ‘exact‘ genoemd
worden. Voor goede en duidelijke metingen heb je een daadwerkelijk kompas nodig.
Onderdelen:
Een kompas is een vaak kleine capsule waar water in zit, in
het kompas drijft of is een klein metalen pijl gebalanceerd.
De ijzeren pijl is gemagnetiseerd en wordt daarom beïnvloed
door het magnetisch veld van de aarde. Het wijst altijd naar
de polen van de aarde, de magnetische Noordpool wordt
aangeduid met de rode kant van de pijl. Het kompas wijst
dus altijd naar het noorden.
Graden & Windrichtingen:
Een standaard kompas heeft 360˚graden. De cirkel wordt dus
opgedeeld in 360 kleine stukjes die elk een kant op wijzen.
Als je je inbeeldt zelf in het midden van het kompas te staan,
zou je met elke graad een richting om jou heen aan kunnen
wijzen.
Noord:
Oost:

360˚graden (en 0˚graden).
90˚graden.

Zuid:
West:

180˚graden.
270˚graden.

Elk van deze windrichtingen is ¼ van de cirkel. Vaak is één
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windrichting niet precies genoeg, stel je moet richting 45°
lopen. Dan deel je die 90˚ door de helft om 45˚ te krijgen.
Dan krijg je dus ⅛ van de cirkel, en ook die hebben hun eigen
windrichtingen.
Noordoost:
Zuidoost:

45˚
135˚

Zuidwest:
Noordwest:

225˚
315˚

Misschien is het je al opgevallen dat je best gemakkelijk zo
kan rekenen. Door telkens 22.5,̊ 45,̊ 90,̊ of zelfs enkele graden
erbij of eraf te trekken kan je de richting aanpassen.
(+1° + 5° +22.5° +45° +90°)

&

(-1° -5° -22.5° -45° - 90°)
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Kompas Aflezen:
Het kompas is opgedeeld in windrichtingen en 360 graden
en heeft een gradencirkel waar dat op wordt aangegeven,
dat is de verdraaibare schijf rondom en op het kompas.
Als je de gradencirkel bijdraait tot de 0° gelijkstaat met de
draaiende rode pijl, kan je beginnen met graden aflezen. Dit
doe je door als eerst het kompas strak voor je te houden en
je hele lichaam te draaien tot de rode pijl recht naar voren
wijst (van je af). Als de gradencirkel daarna niet goed staat,
draai er dan aan tot het wel zo is.
Op dat moment kloppen alle windrichtingen en graden op
het kompas. En kan je de goede richting aflezen van het
kompas.
Kompas Schieten:
Als alternatief op - in het algemeen de gradencirkel afstellen
op het noorden - kan je de gradencirkel afstellen op een bepaald aantal graden. Als je dan draait met het kompas wijs je
niet naar het Noorden, maar naar de richting die je wilt inlopen.
Aan de voorkant van het kompas is een klein pijltje te zien.
Draai de gradencirkel net zo lang totdat het graad dat je wilt
schieten gelijkstaat met het pijltje. Houd nu weer het kompas strak voor je en draai je lichaam tot dat de rode pijl van
het kompas tussen de 2 witte lijnen staat op het glas van het
kompas. Waar het kompas op dat moment heen wijst is het
aantal graden wat je ingesteld had.
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Oost-om en West-om:
Graden lees je over het algemeen met de klok mee af. Dat is
rechtsom, in de oostelijke richting, Oost-om dus.
Soms wordt er bij gegeven graden een W neergezet. W voor
West, linksom dus.
Dat wordt gedaan zodat je sneller kan rekenen. 340 graden
Oost-om is hetzelfde als 20 graden West-om. 20 graden is
makkelijker te doen dan 340.
Let hier goed op! Als je een w’tje mist kan dat zomaar
betekenen dat je rechtstreeks de verkeerde kant op loopt.
Voorbeeld:
50° 90°

210° 70°w 90°w 110° 190° 10°w
290°

270°

350°
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Coördinaten

Kaartsystemen

Coördinaten zijn altijd 2 cijfers die samen een plek kunnen
aanduiden. Er zijn veel verschillende coördinaatsystemen
maar ze zijn allemaal samen te vatten binnen 3 soorten:
Kaart-, Nationaal- en Globaalsystemen.
Kaartsystemen:
De kaartsystemen zijn de coördinaatsystemen die het meest
gebruikt worden binnen scouting. En ze zijn een goed begin
voor het begrijpen van de volgende twee.
Een kaartsysteem is gelijk aan een wiskundig coördinatensysteem. Met 2 assen, links verticaal is de Y-as, onder horizontaal is de X-as. Door een getal van beide assen te weten kan
je een punt aanwijzen op de kaart. Met meerdere punten
kan je een lijn of een vlak bepalen.
Een coördinaat kan op meerdere manieren worden geschreven. Ze zijn niet allemaal goed, maar wel herkenbaar als een
coördinaat. Een aantal voorbeelden van hetzelfde punt:
(007.11;023.85)
007,11-023,85

(7.11,23.85)
007.11:023.85

In één van de coördinaten heb ik 2 kleuren toegevoegd. De
oranje cijfers zijn de X- & Y-coördinaten van de gehele kaart.
Ze duiden het 0-punt aan van één hokje op de kaart. De
blauwe cijfers zijn de kleinere coördinaten van dat hokje zelf.
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Je zou de twee blauwe cijfers kunnen zien als een nieuw
coördinaat, namelijk de coördinaten in het hokje. Het hokje
op de kaart is dus eigenlijk zelf ook een kaart, alleen kleiner.
De hokjes op een kaart:
Maar hoe weet je dan het coördinatensysteem van het
hokje? Je kan het simpelweg inschatten natuurlijk, dat is
sneller en vaak precies genoeg. Helaas is dat niet altijd zo.
Voor gemak en extra precisie hebben we een kaarthoekmeter. Een kaarthoekmeter is doorzichtig zodat je het op een
kaart kan leggen. Er staat een gradencirkel op zodat je handig
de een richting kan uitstippelen. Maar ook 2 verschillende
grootte hoekjes met 0 tot 100 daarin aangegeven. Die hoekjes kan je gebruiken om op een hokje te leggen en zo, heel
precies het coördinaat te bepalen.

Kaarthoekmeter

Je kan natuurlijk in het hokje nog een hokje maken en daar
opnieuw proberen coördinaten in te tekenen. Op een fysieke
kaart is dat bijna onmogelijk maar op online kaarten gebeurt
dat vaak. Coördinaten zouden dus heel gedetailleerd kunnen
zijn als je maar meer cijfers aan het eind blijft toevoegen.
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Hierboven zie je een kaart van het scouting terrein, met een
coördinatensysteem. Dit zijn de coördinaten van de voorbeeld punten en vlakken aangegeven op de kaart:
A:
B:
C:
DEF:

(139.00;017.00)
(145.00;019.00)
(142.20;013.45)  let op de kleinere coördinaten
(145.00;14.00)
(147.00;12.00)
(142.00;10.00)

Oefening: Probeer zelf een coördinaat van het houthok te vinden.
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Coördinaten

Nationaal

Veel landen hebben een nationaal coördinatensysteem. Dat
komt omdat dat er vroeger voor militaire en nationaal huishoudelijke redenen al nodig was. Maar omdat GPS toen nog
niet bestond en de politiek voor het meeste mensen niet verder ging dan hun eigen land was een groter coördinatensysteem niet nodig. Pas na de tweede wereldoorlog is dat begonnen.
Nederland is geen uitzondering en gebruikt een systeem genaamd de Rijks-Driehoek, ook wel: RD-coördinaten.
In principe is het niet nodig om te leren hoe dit systeem
werkt en is het ook niet nodig om het te gebruiken. Maar de
wetenschap dat dit soort systemen bestaan is wel belangrijk.
Aangezien sommige coördinaten die je tegenkomt simpelweg niet op kaarten of GPS werken, puur omdat het een
landelijk coördinaat is.
Nederlandse GPS’n werken vaak met de Rijks-Driehoek i.p.v.
een normaal GPS-coördinaat. Ook wordt er door de overheid
en gemeentes nog gewerkt met de
Rijks-Driehoek voor het plannen van
gebieden en nieuwe gebouwen.

Als het middelpunt van de Nederlandse
Rijks-Driehoek, heeft de kerk van Amersfoort
dit plakkaat onder haar torenspits:
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Coördinaten

Globaal (GPS)

Onze planeet is een bol, en kan worden opgedeeld in
verticale en horizontale lijnen, net als een kaart. Maar waar
is dan het 0-punt?

Verticaal (longitude)

Horizontaal (latitude)

Omdat een bol geen 0-punt heeft is er een Noord & Zuid
variant en een Oost & West variant besloten. In een globaal
coördinaat wordt dat aangegeven met een letter.
De Evenaar is het Noord-Zuid nulpunt en wordt aangegeven
met een N of een S. De verticale lijn boven een dorpje in Engeland is het nulpunt voor Oost-West en wordt aangegeven
met een E of een W.
Nederland ligt ten Noorden van de Evenaar en ten Oosten
van Engeland en zal dus een coördinaat hebben met een N
en een E op het einde.
Zo bijvoorbeeld: 52°22'22.8"N 4°53'34.9"E
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Elk coördinaat in Nederland zit tussen de
Noordpool en de Evenaar. Als je daar
twee lijnen tussen trekt maakt het een
90° hoek en kan dus worden dus opgedeeld in 90 vakjes.
Elk van die 90 vakjes wordt weer opgedeeld in 60 minuten en die kunnen opnieuw worden opgedeeld in 60 seconden
voor nog meer precisie.
(De minuten en seconden hebben verder
niks met de werking te maken, dat is
simpelweg hoe ze heten).
Natuurlijk is hetzelfde waar voor het
Zuidelijk halfrond en de horizontale
Oost-West richting.
Alleen in de Oost-West richting is het dorpje in Engeland de
nullijn in plaats van de Evenaar. En gaat het coördinaat 180
graden over de helft van de planeet, i.p.v. een kwart.
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Inhoud

Blinde vlek
Bolletje pijltje & varianten
Coördinatenroute
Doolhof
Fluisterroute & varianten
Fotoroute & varianten
Geur- en smaaksporen
Helikopterroute
Hoofdpijnkaart
Kluisslotroute
Knopenroute & varianten
Kruispeiling
Kruispuntenroute
Lantarenpaalroute
Oleaat
Spoortekens & varianten
Schaakroute
Strippenkaart/Visgraat
Tijdenroute
Quizroute
Vliegkoers
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Tochttechnieken

Blinde vlek

De blinde vlek is een gedeelte van de kaart die is uitgevaagd.
Het hoeft niet persé een gedeelte van de route te zijn. Soms
wordt het gebruikt als afleiding of simpelweg om irritant te
zijn.
Vaak is het wel zo dat een route recht door de blinde vlek
loopt. Dat betekent dat je aan de hand van omliggende
wegen en punten moet gokken wat er normaal in die blinde
vlek zou staan.
Een blinde vlek wordt vaak samen met andere
routetechnieken gebruikt.
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Bolletje pijltje +var.

Bolletje pijltje is één van de eerste routetechnieken die de
meeste mensen leren. Het is veruit de simpelste routetechniek die er is.
Je loopt simpelweg in de richting waar de pijl naartoe wijst.
Links, rechts, rechtdoor etc.
Omdat bolletje pijltje zo simpel is zijn er veel varianten op
gemaakt. Elk van de varianten werken in principe hetzelfde.
Hieronder een paar voorbeelden. (Links, rechts, links).

Bolletje pijltje

Kabouterroute

Ogenroute

Smileyroute
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Coördinatenroute

Een coördinatenroute is een reeks coördinaten waar je langs
loopt. Over het algemeen wordt een coördinatenroute gebruikt wanneer de hikestaf je langs een heel specifieke route
wilt hebben.
Nou vraag je je misschien af waarom je niet direct naar het
laatste coördinaat zou lopen?
Vaak is dat omdat er een post tussen de coördinaten zit verstopt of omdat bij elk coördinaat iets moet gebeuren. Maar
soms is het omdat je anders makkelijk verdwaald raakt, of
zelfs omdat de route anders gevaarlijk is.

Bijvoorbeeld:
(10.88 – 33.41)
(03.00 – 15.00)
(04.30 – 07.00)
(04.25 – 19.55)
(04.00 – 21.90)
(05.70 – 21.21)
(07.00 – 77.60)
(07.00 – 76.00)
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Tochttechnieken

Doolhof

Een doolhof is vergelijkbaar met een strippenkaart, maar
dan in de vorm van een doolhof. Los het doolhof op en laat
daarna elke afslag die je in het doolhof laat liggen, liggen.
Elke afslag in het doolhof is een afslag in het echt.
Let op dat bochten in het doolhof (zonder dat je een andere
kant op kan) niet afslagen zijn, en ook geen bochten in de
echte wereld. Die horen simpelweg bij het doolhof.
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Fluisterroute +var.

Een fluisterroute is bedoeld om de patrouille hun alertheid
& geheugen te testen. Deze kunnen soms gemeen zijn.
Bij een fluisterroute wordt namelijk aan het begin van de
hike of aan het einde van één van de posten mondeling de
route gegeven.
De route zelf is vaak duidelijk (links, rechts, rechtdoor). Maar
de hoeveelheid kan ervoor zorgen dat je niet alles onthoudt.
Wees daarom altijd alert. Het kan zijn dat je de route maar
één keer te horen krijgt!
Bij een gesprokenroute krijgt iemand van de patrouille een
mp3-bestand doorgestuurd, en is het dus veel simpeler. Aangezien je die altijd terug kan luisteren.
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Fotoroute +var.

Een fotoroute of een situatieschets bestaat uit foto’s of
tekeningen van de richting waar je in moet lopen bij een
afslag. De tekeningen of foto’s kunnen soms oud zijn, of uit
een ander seizoen en dus niet direct herkenbaar. Vergelijk de
foto met alle afslagen; totdat je de juiste afslag hebt gevonden.
De foto’s en tekeningen kunnen ook van dichtstbijzijnde of
welbekende herkenningspunten zijn. Vaak zijn die te zien
vanaf de route waar je loopt. Het kunnen ook herkenningspunten zijn die de patrouille al kent, of punten waar je naar
moet vragen bij de lokale bewoners. Je loopt naar het
herkenningspunt toe.
Omgekeerde Fotoroute:
Dit zijn foto’s van plekken waar je langs moet lopen, maar gefotografeerd van de richting waar je naar toe loopt. Je ziet
dus de achterkant van de objecten of afslagen waar je heen
moet.
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Geur & smaakspoor

Een geur of smaakspoor is soortgelijk aan de knopenroute.
Van tevoren krijg je te weten wat elke smaak of geur betekent. Op afslagen zijn vaak potjes of bakjes te vinden waar
een geur of smaak in zit. Daaraan herken je dan welke afslag
je moet nemen.
Bijvoorbeeld:
Banaan
=
Citroen
=
Aardbei
=

Links
Rechts
Rechtdoor
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Helikopterroute

Een helikopterroute is eigenlijk heel simpel. Kort gezegd zijn
het meerdere bolletje pijltjes bovenop elkaar gestapeld.
Oplopende nummers of de lengte van de pijlen geven aan in
welke volgorde je de pijltjes loopt.
Het kan zijn dat er een noordpijl bij de helikopter staat. In
dat geval betekent het dat de pijlen niet gelopen worden
alsof je voor de afslag staat.
Maar bij elke afslag moet je
eerst het Noorden vinden en de Noordpijl van de helikopter
daaraan gelijkstellen. Pas daarna kan je de richting van de pijl
aflezen en de goeie afslag inlopen.
Soms worden er in plaats van cijfers, letters gebruikt en soms
rekensommen.
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Hoofdpijnkaart

Een hoofdpijnkaart is een simpele tochttechniek, maar
tegelijk kan het een moeilijke opgave zijn. Je krijgt in dit geval
twee kaarten, of twee routes. Eén van de twee is goed. De
ander stuurt je het verkeerde pad op. Je moet daar als
patrouille zo snel mogelijk achter zien te komen.
De hoofdpijnkaart (de slechte dus) heeft vaak een aantal
punten verkeerd op de kaart staan. Misschien een gebouw
die er niet is, misschien staat het gebouw aan de andere kant
van het veld. Vergelijk de echte wereld met beide kaarten en
bepaal welke verkeerd is.
In het geval dat je twee routes krijgt, moet je proberen zo
snel mogelijk naar een post zien te komen. Of herkennen dat
één van de tochttechnieken niet klopt met de werkelijkheid.
Let wel op dat je verkeerd lopen niet verward met een
verkeerde tochttechniek.
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Kluisslotroute

Een kluisslotroute of een bankroute moet een draaiend slot
voorstellen op een kluis. Je ziet 3 cirkels, waarvan de middelste twee samen kunnen draaien. Op de buitenste cirkel staan
codes en de graden van een kompas. Op de binnenste twee
cirkels zie je 3 lijnen staan. De buitenste 2 staan wijzen naar
de code, de middelste stippellijn wijst de looprichting aan.
Bij deze tochttechniek krijg je een rij codes. Elk van de codes
is één looprichting. In het slot hieronder staat het draaibare
gedeelte van het slot op de code: P4-P7 en wijst naar 45°.
Bijvoorbeeld:
A2-L3 = 337,5°

I8-N2 = 202,5°

K6-H0 =157,5°
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Knopenroute +var.

Tochttechnieken

De knopenroute of kralenroute heeft 2 variaties. Het kan
- zoals eerder verwezen - ongeveer hetzelfde zijn als een
geur- en smaakspoor. In dat geval weet je van tevoren wat
elke knoop of kraal betekent. En hangt er één bij elke afslag.
Bijvoorbeeld:
Mastworp
Vierkante kraal
Dubbele knoop

=
=
=

Links
Rechts
Rechtdoor

Maar, vaak is een knopenroute dat niet. Bij een normale knopenroute krijg je een stuk touw, met knopen erin of kralen
eraan. Net als hierboven weet je van tevoren wat elke knoop
of kraal betekent.
Bij elke afslag bekijk je het touw om te kijken wat je moet
doen. In principe is dit een heel makkelijke routetechniek en
wordt het alleen fout gedaan omdat de patrouille vergeet bij
welke kraal ze zijn gebleven.
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Kruispeiling

Een kruispeiling is één punt waar je heen moet lopen. Het
punt wordt aangegeven door 4 coördinaten. Van de 4 coördinaten zijn er 2 paren van 2 coördinaten waar je een lijn tussen kan trekken. Op de kruising van de 2 lijnen is het punt
wat je zoekt.
Dit is een populaire tochttechniek waarvoor je goed met
coördinaten overweg moet kunnen.
Het komt soms voor dat i.p.v. 2 paren, je 3 paren hebt
(6 coördinaten). Dat kan 2 dingen betekenen:
o Het is een meervoudige kruispeiling. Wat eigenlijk inhoudt dat er 2 kruispeilingen zijn. Die beide gebruik
maken van 1 dezelfde lijn om een kruising te maken.
o I.p.v. één punt heb je een driehoekig vlak waar de
post of punt van interesse in ligt.
Een coördinatenpaar wordt aangegeven door 3 streepjes tussen 2 coördinaten. Soms wordt simpelweg verteld dat het
een kruispeiling is, en dan moet je zelf maar de paren zien te
vinden.
Bijvoorbeeld:
010.35;018.80---002.70;012.20
020.40;011.50---005.10;016.50
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Kruispuntenroute

Een kruispuntenroute is soortgelijk aan bolletje pijltje en een
strippenkaart. Het vertelt je simpelweg welke afslag je moet
nemen. Maar met vaak meer informatie dan bolletje pijltje
of een strippenkaart.
Waar je op moet letten is dat de kruispunten vaak aan elkaar
vast zijn gemaakt. Terwijl er in de echte wereld soms kilometers tussen de verschillende afslagen zitten.
En net als bij de knopenroute, moet je niet vergeten bij
welke stap je gebleven bent.
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Lantarenpaalroute

De lantarenpaalroute is een lijst van codes. Op elke lantarenpaal in Nederland (niet altijd in andere landen) staat een
code. Die wordt gebruikt om de lantarenpaal te vinden en te
repareren als dat nodig is.
De lantarenpalen waar je naar zoekt staan altijd op of vlak bij
een kruispunt. De afslag waar de lantarenpaal met de juiste
code in staat, moet je inlopen.
De snelste manier om dit te doen is voor de PL om patrouille
leden aan te wijzen die elk een kant van het kruispunt op lopen om de code te checken. 2 links, 2 rechtdoor, 2 rechts etc.
Op kampen zoals NPK zul je deze tochttechniek niet gauw tegenkomen, aangezien daar weinig tot geen lantarenpalen
staan.
De lengte van de lantarenpaalcode verschilt per gemeente.
Bijvoorbeeld:
6123
6139
6498
7021
7029
7085
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Oleaat

Een Oleaat is een doorzichtig vel, met daarop de te lopen
route. Dat kunnen punten zijn, aanwijzingen of daadwerkelijk
een lijn die exact de route afbeeldt.
Het doel van een oleaat is om de route/aanwijzingen zo op je
kaart neer te leggen dat het oleaat overeenkomt met de wegen of punten op de kaart.
Vaak is een oleaat met stift op een geplastificeerd vel getekend. Maar soms ook schetspapier, bakpapier of normaal
papier. Die elk moeilijker zijn dan de vorige, omdat je er minder goed doorheen kunt kijken.
Soms staan er op een oleaat aanwijzingen over de manier
hoe je het op de kaart moet leggen:
o Nummers, lijnen en vakjes komen vaak overeen met
coördinaten, horizontale of verticale lijnen of hokjes
op de kaart.
o Soms staan er meerdere routes op een oleaat, dat zijn
andere wegen die je niet nodig hebt. Maar wel overeenkomen met de juiste plaatsing.
Let op dat een oleaat volledig kan ronddraaien op een kaart.
Maar ook achterstevoren werkt.
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Tochttechnieken

Spoortekens +var.

Spoortekens, een natuurspoor, een Steenman en een
Inuksuk zijn allemaal namen voor ongeveer dezelfde tochttechniek.
Spoortekens zijn objecten die thuishoren in de omgeving,
maar zo zijn neergelegd dat voor een kenner duidelijk is dat
het een aanwijzing is, terwijl een leek er zo langs zou lopen.
Een stapel eikeltjes, een blad op een stokje gedrukt, een
takje in de grond die gebroken is in een bepaalde richting.
Dit zijn dat voorbeelden van een natuurspoor, maar spoortekens kunnen net zo goed in de stad voorkomen. De ene keer
is het zoekwerk en de andere keer is het heel duidelijk.
Over het algemeen worden de tekens van tevoren uitgelegd
of enigszins cryptisch als aanwijzing gegeven op de routekaart.
Spoortekens worden ook gebruikt als informatiebron. Door
tekens in hout te snijden. Dat kunnen bestaande bomen of
palen zijn, maar ook stokken of planken die worden achtergelaten door de verkenners die vooruit trekken.
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Tochttechnieken

Schaakroute

De schaakroute is een reeks aanwijzingen die je op een specifieke volgorde moet uitvoeren. Het is een raster van 3x3
hokjes waarbij de middelste niet gebruikt wordt. Vaak staat
daarin welk vakje het beginvak is.
Je moet direct in het eerste vakje de eerste aanwijzing volgen en daarna kan je de eerste ‘paardensprong’ maken. Een
paard in schaak springt in een L-vorm (zoals in het rechter
plaatje)
De eerste sprong is het belangrijkste, je mag namelijk niet 2
keer hetzelfde vakje gebruiken. Bij de eerste sprong moet je
dus kiezen, daarna niet meer. Kijk naar de echte situatie om
te beslissen welk vakje de juiste is.
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Hoe een paard mag springen in schaak.

Scouting Vinchem - 2019

Tochttechnieken

Strippenkaart

De strippenkaart of de visgraat is één van de meest
gebruikte tochttechnieken die er is. Het bestaat uit een
lijn met meerdere kortere lijnen aan de zijkanten. Elk
van de kortere lijnen is een afslag die je niet in gaat,
of: ‘laat liggen’.
Je leest een strippenkaart van links naar rechts, of van
onder naar boven. Tenzij er met A en B wordt aangegeven wat het begin en het einde is.
Er zijn 2 varianten van de strippenkaart. De oude variant en de nieuwe variant. De meeste routes werken
met beide, maar omdat dat niet altijd zo is, is het is
handig om van tevoren te vragen welke gebruikt is.
Er zijn veel scouting groepen die er maar één van de
twee gebruiken. Dus het is handig om beide te kennen.
De oude variant is het simpelst, maar ook het onhandigst.
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De oude variant geeft met de streepjes aan welke richting je
niet in moet. De oude variant geeft rechtdoor aan als een
schuine streep omhoog. De strepen richten dus echt in de
richting van de niet te nemen afslag.
De nieuwe variant geeft met de streepjes aan welke afslag je
niet in moet. De nieuwe variant heeft strepen aan de linkerof rechterkant, je begint met tellen vanaf daar. Als er twee
strepen aan de rechterkant staan, dan tel je vanaf rechts
twee afslagen (die sla je dus over) en dan neem je de 3rde afslag. Op een kruispunt zou dat dus linksaf zijn.

Hieronder zie je de reden dat de nieuwe variant bestaat.
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Tochttechnieken

Tijdenroute

De tijdenroute is een reeks aan digitale kloktijden waaruit je
de richting kan bepalen. De digitale tijden moet je omdenken
tot een analoge klok.
o De korte uurwijzer geeft daarbij Noord aan.
o De lange minutenwijzer geeft de looprichting.
Hiervoor heb je dus een goed idee nodig waar Noord is, of
een kompas meehebben.
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Tochttechnieken

Quizroute

De quizroute ook wel de triviantenroute genoemd, is een
lijst met meerkeuze vragen. Waarbij A, B, C en D, links,
rechts, rechtdoor, en terug moeten voorstellen.
Vaak wordt van tevoren of bij elke vraag gespecificeerd welk
antwoord welke afslag is.
Over het algemeen zijn de vragen in een triviantenroute op
een thema gebaseerd. Of vragen waarvan iedereen het antwoord kent/op locatie achter kan komen.
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Tochttechnieken

Vectorroute

Een vectorroute is een combinatie tussen een strippenkaart
en een tijdenroute. Het is een lijn met aan de bovenkant een
Noordpijl. Je begint vanaf de Noordpijl en volgt vanaf daar de
pijlen.
Het duidelijke verschil met de strippenkaart is dat dit juist de
wegen zijn waar je heen moet, i.p.v. dat je die laat liggen.
De beste manier om dit te doen is om een kompas op de
routekaart te leggen naast de vectorroute, en daarna met je
hele lichaam te draaien tot de Noordpijl van het kompas en
de vectorroute gelijkliggen. Loop daarna de afslag in waar de
vectorpijl naar wijst.
Net als bij de strippenkaart moet je niet vergeten waar je gebleven bent.
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Tochttechnieken

Vliegkoers

De vliegkoers is de manier hoe piloten vroeger vlogen. Je
leest vanaf onderen naar boven. Elke horizontale lijn moet
ook echt een horizon voorstellen, waar je telkens naartoe
vliegt.
Aan de linker kant staan graden of windrichtingen. Aan de
rechterkant staat de afstand die je moet afleggen met die
graden. Bij de piloten vroeger zou dat kilometers zijn geweest, maar tenzij dat anders wordt aangegeven is het bij
een gelopen vliegkoers in meters.
Vaak kom je een vliegkoers tegen op open vlaktes waar weinig wegen of herkenningspunten zijn.
Voorbeeld:
o Eerste:
o Tweede:
o Derde:

1100 meter met 90°
1050 meter met 260°
125 meter met 350°
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