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Gouden tip nummer 6. (volgens www.scoutnet.nl/users/lsw-hiketeam)

Sta open voor nieuwe technieken.
Iemand die een hike maakt zal naast de standaardtechnieken ook vaak andere 
technieken in de route verwerken. Raak als je iets nieuws ziet niet direct in paniek 
en wordt ook niet boos als je een techniek niet direct (her)kent. Waardeer de 
originaliteit van de maker(s) en ga er eens rustig voor zitten om zo'n techniek te 
doorgronden. Overigens komt je ook vaak variaties op bekende technieken tegen.

Het voorwoord. RSW Hike 2007, de route van Merlijn

Noodnummers: 06 45 223 872 of 06 44 068 879
(alleen in echte noodgevallen!!)

Beste Ridders in spe,

Vandaag probeer ik jullie te testen of jullie mijn route kunnen
lopen die ik vaak gebruik bij ridders in opleiding.

Alleen de echte ridders lopen de route helemaal goed en kunnen
straks met koning Arthur aan de ronde tafel zitten.

Ik heb Arthur zelf helemaal begeleid vanaf het moment dat
zijn vader stierf op jonge leeftijd. Nu vele jaren later wil hij
dat ik jullie begeleid om de beste ridders naar hem toe te
sturen tijdens de pinksterdagen.

Is er nood aan de man? Probeer ergens in de verre toekomst
een belding te vinden en probeer een van onderstaande 
nummers. Ik heb een antenne in mijn schoen die dat soort
signalen op kan vangen.

Ik wens jullie veel plezier en heel veel succes toe!

Merlijn de tovenaar

Regeltjes van Merlijn:

* Loop altijd met je groepje bijelkaar
* Zorg goed voor de natuur
* Bezorg geen overlast
* Je loopt in een bos, het is soms ook
voor de tochtleiding moeilijk om te
bepalen wat een pad is en wat niet.
Probeer hier rekening mee te houden,
we hebben zoveel mogelijk ge-
probeerd om duidelijke paden / padjes
te herkennen.
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van post0 naar post 1. RSW Hike 2007, de route van Merlijn

Het Doolhof.

Echte ridders kunnen met hun ogen dicht
door een doolhof lopen. Ik heb dit doolhof
voor jullie gemaakt. Vind de kortste route
en kom aan bij de volgende post.

Succes!



Gebruiksaanwijzing van de tijdmachine van Merlijn: 

Zoek in het linkerdeel van de tabel het jaartal op. Kijk op die regel in het rechterdeel van 
de tabel onder de maand die je zoekt. Daar staat de dag van de week waarop de eerste 
dag van de maand begint. (kijk naar de rode omtrekken) 

Probeer als voorbeeld eens 5 januari 1604. Als je alles goed doet, zul je zien dat 
1 januari 1604 op een donderdag valt en dus 5 januari op een maandag(dagen doortellen)
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De tijdmachine van Merlijn 

Voor dit tochtonderdeel hebben jullie niks aan technische 
kennis. Jullie moeten goed de gebruiksaanwijzing 
bestuderen om uiteindelijk met de tijdmachine van mij te 
kunnen reizen. 

Vorige ridders sneuvelden eerder tijdens deze route dus 
waak voor de vijanden! 

Let goed op! De kleine korte tussenpadjes die je tegenkomt 
zijn wel meegerekend ;) 

Doorlopen tot aan de post 

1 - 1 november 1601 
2 - 22 mei 1480 
3 - 13 maart 1506 
4 - 6 januari 1555 
5 - 7 juli 1532 
6 - 1 februari 1410 
7 - 2 maart 1645 
8 - 1 september 1401 
9 - 29 juli 1499 

10 - 7 oktober 1656 
11 - 3 april 1558 
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Korte uitleg:

Aan een kant van de lijn is een dubbele pijl getekend die aangeeft waar het noorden is. 
Langs de lijn geven de pijlen aan in welke richting ten opzichte van het noorden moet 

worden gelopen. 

van post 3 naar post 0.  RSW Hike 2007, de route van Merlijn

Het zwaard is een van de belangrijkste wapens die je als ridder
moet beheersen. Vandaar dat ik deze zwaardenroute voor jullie
heb ontwikkeld. Het zwaard wijst je altijd de goede weg!

Succes!
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van post 0 naar post 4.  RSW Hike 2007, de route van Merlijn

De Dodecëder 

Om de ronde tafel noemt men een twaalfvlak
een dodecaëder. Dit is een soort dobbelsteen.

Hier werken de ridders om de ronde tafel erg
vaak mee; het is dus noodzakelijk dat je dit kunt,
anders kan je de volgende post ook niet vinden.

Gebruik maar weer je schaar en lijm, en zoek 
de weg!

Succes!
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schaal 1:2000

100 meter

Vogelvlucht

Vanaf boven gezien is alles overzichtelijker. Helaas kunnen ook
ridders en koningen dat niet als ze niet hoog genoeg staan.

Je moet deze vogelvlucht dan ook op een andere manier gebruiken.
De noordpijl waar je je kompas mee kunt gebruiken is getekend met
een dubbele poot. De routepijlen met enkele poot.

De nummers geven de volgorde van de pijlen aan, de lengte staat
voor de afstand.

Het is dus noodzaak dat je hier goed in bent, anders kom je er 
echt niet!

Vliegse!

van post 4 naar post 5.  RSW Hike 2007, de route van Merlijn



van post 5 naar post 6.  RSW Hike 2007, de route van Merlijn
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van post 5 naar post 6.  RSW Hike 2007, de route van Merlijn6

Je kan mijn hoed voor velen doeleinden gebruiken.
Samen met het kleine maar zeer effectieve zwaard 
dat je hebt gekregen zijn ze zelfs magisch!

Je kan er namelijk de volgende post mee vinden!

Je moet hierbij je schaar en lijm gebruiken; jullie
creative gedachten zullen wel weten hoe je dit
moet gaan oplossen.

Een magisch succes toegewenst bij het vinden
van de volgende post!

Gebruik mijn hoed....

Mijn Hoed





van post 6 naar post 0.  RSW Hike 2007, de route van Merlijn6

Herkenning,

Een echte ridder kan goed verkennen en waarnemen. Zoek onderstaande foto’s 
op en loop zo naar de volgende post. Een echte ridder is daar zo!

Zoekse! Jullie kunnen het!

let op! ze staan niet op volgorde (ze zijn genummerd)
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De kaart van het rijk van Koning Arthur.  RSW Hike 2007, de route van Merlijn



Even Voorstellen. RSW Hike 2007, de route van Merlijn

Namens het Hiketeam,

Wij hopen dat jullie veel plezier aan deze hike hebben beleefd,
we hebben er met veel plezier een hoop tijd in gestoken om 
deze route te maken.

Wij wensen jullie nog erg veel succes met de rest van het weekend!

Peter Dekkers - Scouting Lindenholt
Frank Dentz - Scouting Lindenholt
Theo Spanjers - Scouting st. Andries groep Weurt
Kevin Fleuren - Scouting st. Andries groep Weurt
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