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De Vliegende Hollander
RSW hike 2014

Route rechtsom, eerste post: Post 1



Voorwoord

Jullie kiezen het ruime sop en beginnen aan een tocht vol spanning en
avontuur!

Volg de aanwijzingen goed op, als je niet meer weet waar je bent,
ga dan naar een punt terug waarvan je zeker wist dat je goed zat
(de laatste post bijvoorbeeld) en als je het echt niet meer weet,
raadpleeg dan de noodenvelop. Maar let op! Als je de noodenvelop
ongeschonden inlevert krijg je extra punten! Ook door op tijd terug te
zijn of alle posten gevonden te hebben verdien je bonuspunten!

Pas goed op onderweg, zorg goed voor elkaar en voor jezelf.

Vergeet niet mee te nemen:
kompas, kaarthoekmeter, pen, papier,
mok en lunchpakket.

Succes namens de tochtleiding!

Regeltjes van het hiketeam:
- loop altijd met je groepje bij elkaar
- zorg goed voor de natuur
- bezorg geen overlast



Route Rechtsom

Post 0 naar Post 1Kraaiennest

Vanuit het kraaiennest heb je een schitterend uitzicht over de omgeving!
De volgende post kan je nu van verre duidelijk zien liggen.
Zie jij hem ook?
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Route Rechtsom

Post 1 naar Post 2Verdwaald op zee

Het schip is in een storm van koers geraakt! Het enige wat de
stuurman nog weet is dat hij is vertrokken
in westnoordwestelijke richting.
Zie jij welke route het schip
heeft gevaren?



Route Rechtsom

Post 2 naar Post 3De schat van kapitein Roodbaard

De schat van kapitein Roodbaard ligt tussen “De Zeearend” en “De Dolfijn”
Er is weinig van bekend, alleen welke kant je op moet kijken vanuit de kraaiennesten.
Vanuit het kraaiennest van “De Zeearend” ligt de schat op 68º en vanuit het
kraaiennest van “De Dolfijn” gezien op 301º
Dit is alle informatie die Roodbaard gaf voordat hij stierf.

De Zeearend
De Dolfijn



Arrrr, stuurman zet de koers op 190º
Aye, aye kapitein.

Route Rechtsom

Post 3 naar Post 0



Route Rechtsom

Post 0 naar Post 6Zeeslag

A1, E6, F5, G1, A6, B2, F3, F4, C5, B4, G6, B6, E3,
C2, A5, C4, G3, C6, A2, F1, G4, E2, F6, B5, B3, E4,
G2, A4, A3, F2, G5, E1, E5, C1, B1
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Route Rechtsom

Post 6 naar Post 5Stuurwiel

Naar de volgende post moet regelmatig van koers worden
veranderd zoals je ziet. Maar wanneer je de aanwijzingen goed
opvolgt is dat geen enkel probleem!

Route naar Tortuga
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Route Rechtsom

Post 5 naar Post 4Het Want

Het want is een belangrijk onderdeel van een piratenschip. Het zorgt onder andere
voor versteviging van de mast. Maar nog belangrijker, de piraten klimmen er in
omhoog naar het kraaiennnest!

Maar dit want lijkt niet meer in orde...
Gaat het jouw lukken om als een
echte piraat je weg omhoog te
vinden?
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Route Rechtsom

Post 4 naar Post 0
Schatkaart
Ga opzoek naar de schat... en vind de volgende post!



Namens het Hiketeam,

Wij hopen dat jullie veel plezier aan deze hike hebben gehad,

we hebben er met veel plezier een hoop tijd in gestoken om

deze route te maken.

Wij wensen jullie nog erg veel succes,

met het opruimen en de uitslag!

Frank Dentz - Scoutsteam Regio ZON

Joost Vermeulen - Scoutsteam Regio ZON

Jeroen Hulsman - Welpenteam Regio ZON
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