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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.

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

Beste scouts,

Vandaag ga ik samen met jullie op zoek naar

de afstammeling van de Tsaar. Daarvoor moeten

wij eerst het sieraad vinden waar deze foto in

staat. Ik heb een hele mooie route gemaakt om

samen met jullie door onze Siberische jungle

te trekken.

Hopelijk gaat alles goed en komen wij geen

opstoppingen tegen. 

Mocht er iets onoplosbaar mis gaan probeer dan

zo snel mogelijk een telefoon te vinden en ons

te bellen.

Bij verdwaling wordt aangeraden de noodenvelop

open te maken, dan wordt je zo snel mogelijk weer

op het juiste pad gezet op zoek naar het sieraad.

Met vriendelijke groet,

De oom van de familie

en namens het hiketeam
Regeltjes van de oom:

* 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.

Als je niet op de eerste pagina 
begint met de route, moet je op het 

eind terug naar pagina 1 om de 
route voort te  zetten.
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Blind Siberian MOUNTAIN
Jullie moeten deze berg
over om bij de volgende 
post te komen. Volg de 
blinde lijn en het komt

helemaal goed
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eindbegin

Siberian Mouse
Een siberian mouse is een heel mooi sieraad. Wij zijn op zoek naar een sieraad dus komen jullie er met deze
route vast wel uit. Lees de instructie en het komt helemaal goed!
Knip beide rechthoeken uit en vouw ze over de lengte dubbel. Plak elke strook met de rug tegen zichzelf vast.
Plak vervolgens de hokjes met de rondjes zó op elkaar dat de rondjes precies op elkaar liggen. Vouw daarna
om en om de stroken over elkaar heen, op het eind komen ook de kruisjes op elkaar te liggen. Plak deze vast.
Je muizentrap is nu klaar voor gebruik.
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Gevallen globe, 

OEPS! onze globe is gevallen! Als jullie de

stukken aan elkaar kunnen lijmen of plakken

vinden jullie de volgende post. Weer een stap

dichter bij het sieraad!

3



start

75 m
100 m
50 m

160 m
90 m

90 m
175 m

175 m

108
52

100
52

134
44

136
226

CRASH!!!
Jullie siberische vliegtuig heeft een noodlanding

moeten maken. Het enige wat jullie uit het vliegtuig

gevonden hebben is de vliegkoers die het vliegtuig

nog moest vliegen.

Jullie moeten nu te voet verder, succes!
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Het gecodeerde radiobericht

Op ons pad vinden wij een radio ontvanger. Wat wij niet weten is dat wij hiermee gecodeerde berichten kunnen ontvangen.
Als wij het juist decoderen komt er een route uit waardoor wij dichter bij het sieraad komen.

Uitleg:

Voorbeeld: Het signaal wordt gelezen van links naar rechts. De middelhoge golven geven de
scheidingen tussen de kruispunten aan.

Bij elk kruispunt geeft de hoge golf de weg aan waar je in moet en de lage golven 
de wegen die je moet laten liggen. Het voorbeeld bestaat dus uit dit kruispunt. 
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De skytale

Siberianen gebruiken bij het schrijven van hun geheime boodschappen

een ronde stok. Knip de stroken uit en ontcijfer m.b.t. de wc-rollen

de boodschap. Zo kom je op de volgende post.
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triploesaki, ene
bitralikoesma

troemapas, 
uno doe presca

atroe die par
moetro des
gasas boeka!

una poetre,
dikanota...

una poetre,
dikanota...

una poetre,
dikanota...

ojatata,
asmakata...

oewapapama....
hik!@$^&%

heb je even.. hik #1@
voor mij.. !%#$hik!

kapoerta moe
kartatalanaza!

tresimoeta, 
mortaginala!

ieade boerak, 
so du gemakka.

labroeka di
sa trakanat!

prokata da mis,
oelapatpa ka?

Een greep uit het leven van Libo en Lexo

                     
                En Dommel natuurlijk!

                    V
olg de strip en je komt op de volgende post
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Slingertouw in de jungle.

Jullie moeten van tak tot tak springen,
echter... het punt waar de touwen elkaar

raken is het juiste punt waar je naar toe moet.
Let op het schanierpunt en het zwarte bandje

onderaan het touw. Alleen zo kom je er.
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Semafoor alfabet

morse alfabet
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Even Voorstellen. RSW Hike 2008, 
de zoektocht naar de afstammeling van de Tsaar

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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