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De geheimen van Anansi
RSW hike 2015

Route linksom, eerste post: Post 1



Voorwoord

Anansi de spin neemt jullie mee op een tocht door donker Afrika 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 Anansi:
- loop altijd met je groepje bij elkaar
- zorg goed voor de natuur
- bezorg geen overlast
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Route Linksom

Post 0 naar Post 1
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Route Linksom

Post 1 naar Post 2



Route Linksom

Post 2 naar Post 3Doolhof

Wanneer je Anansi vraagt om een routebeschrijving weet je nooit wat je krijgt. Dit keer heeft
hij alleen dit web achtergelaten...

Vanaf post 2 vertrek je in zuidelijke richting.

Post 2

Post 3



Route Linksom

Post 3 naar Post 0Safari

Jullie gaan op safari naar post 0, dus pas goed op voor de wilde dieren!
Tip van Anansi: Steek bij de zebra de Savanne over!

D e  S a v a n n e

H e t  O e r w o u d

D e  Z e e

S a

Post 0



Route Linksom

Post 0 naar Post 4Cursus web-weven

Om te zorgen dat je de beste vliegen kan vangen is een goed web nodig en de juiste locatie,
Als je dit goed leest kan je de ideale positie vinden om het web te beginnen.

Je begint met een vierkant, de linkerdraad moet precies 267 cm zijn, de onderste draad moet
precies 311 cm zijn. Om te zorgen dat deze draden stevig worden is het van belang om een
draad te spannen aan de linkerkant  en trek je deze exact 05 cm naar binnen toe en 1 draad
exact 60 cm naar boven vanaf de onderste draad.

Waar je ook rekening mee moet houden is dat de draden een temperatuur moeten hebben
van 100 graden.

 Als je dit hebt heb je de basislijn. Voor het volgende deel begin je weer met een vierkant.
Echter is deze keer de linkerdraad precies 268 cm en de onderste draad precies 310 cm. Om
te zorgen dat deze draden stevig worden is het van belang om een draad te spannen aan de
linkerkant  en trek je deze exact 56 cm naar binnen toe en 1 draad exact 35 cm naar boven
vanaf de onderste draad.

Waar je ook rekening mee moet houden is dat deze draden een temperatuur moeten hebben
van 338 graden.

Als je naar dit snijpunt gaat kan je beginnen met je web.

Anansi
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Route Linksom

Post 4 naar Post 5Het web van Anansi

Vind de weg uit het web!

Anansi zit boven op post 4.
Vanaf post 4 vertrek je in zuidoostelijke richting.



Route Linksom

Post 5 naar Post 6Harige poten

Anansi moet nodig zijn poten scheren. Zijn poot-haren worden echt veel te lang!
Maar hij wil niet, want anders kan hij de volgende post niet meer vinden.
Begrijp jij er iets van?
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Route Linksom

Post 6 naar Post 0Waargebeurd verhaal!

Lang lang geleden heeft het onderstaande verhaal zich hier in Nistelrode afgespeeld. Van de
zee en het bos is niet veel meer over, maar de sporen van de strijd die zich hier heeft
afgespeeld zijn nog steeds te vinden! Volg de sporen en je vindt de volgende post.

Wie niet sterk is...
Op een dag wandelt Anansi de Spin vrolijk het bos in. Hij zet er flink de pas in tot hij opeens bijna zijn

hoofd stoot tegen een grijze plaat, midden op het pad. Anansi kijkt omhoog en ziet de slurf van een

olifant. Hij is tegen Olifant aangelopen."He, Olifant, ben jij dat?" "Anansi, klein mormel, ga uit de weg of ik trap je dood", trompettert een stem boven hem. 

"Wel ja, is het weer zover?" schettert de stem van Anansi terug. "Moeten de kleintjes weer opzij voor de

groten? Vergeet het maar, Olifant, ik ga niet opzij.""Anansi, zorg dat ik door kan lopen of ik vermorzel je. Hoe durf je zo’n grote mond tegen me op te zetten!" 

"Olifant, zal ik jou eens wat vertellen. Jij bent groot en sterk. Maar ik ben nog veel sterker. Durf jij het aan

om je krachten met mij te meten? Kom hier dan morgenochtend om tien uur terug. We zullen

touwtrekken. We binden onszelf vast aan een touw. Ieder aan een uiteinde. We trekken een streep over de

grond. Wie de ander over de streep trekt heeft gewonnen. Ik zal voor een dik touw zorgen. En breng

vooral je familie mee, om ze te laten zien hoe ik je over de streep trek."
Olifant wil zich niet langer laten beledigen."Ik zal je morgen leren, klein scharminkel", mompelt hij, terwijl hij zich omdraait en wegloopt. 

Anansi loopt het bos door naar de kust. Daar voelt hij dat hij moet plassen. Hij klimt op een rots die in zee

uitsteekt en plast met een boog in zee. Daar zijn juist de walvissen aan het dartelen en spelen. 

"Jij viezerik, je bevuilt onze zee", schreeuwen ze boos. "Waag het niet dat nog eens te doen."

"Als ik zo nodig moet, doe ik het weer", schreeuwt Anansi terug. "Denken jullie de baas over mij te zijn

omdat je groot en sterk bent? Ik zal jullie eens wat laten zien! Kom morgenochtend om tien uur hier

allemaal terug. We zullen een spelletje spelen." Anansi doet aan de walvissen hetzelfde voorstel als hij aan Olifant gedaan heeft. De leider van de

walvissen vindt het een goed plan. Hij zal wel eens afrekenen met die brutale spin. Hij zegt tegen de

andere walvissen: "Een rukje aan dat touw en hij verdrinkt in zee, die praatjesmaker". 

Hoe zal het aflopen met Anansi? Is hij sterker dan Olifant en de walvissen? Of heeft hij weer een slim plan

bedacht?............. 

De volgende morgen ziet het zwart van de walvissen voor de kust. Allemaal zijn ze gekomen om te zien

hoe Anansi zijn verdiende loon krijgt. In het bos is het ook een hele drukte. Olifant zal aantonen, dat hij en

zijn familie zich niet laten beledigen door een spin. Om tien uur verschijnt Anansi met een lang, dik kabeltouw. Hij rolt het uit en geeft een uiteinde aan

Olifant. "Bind het goed vast om je hele lichaam en om je poten, want ik ga verschrikkelijk hard trekken.

Hier zet ik de streep. Wie er overheen gaat heeft verloren. Ik neem het andere uiteinde. Als ik fluit, gaan we

trekken." 
Anansi rolt het touw uit, zo ver, dat de olifanten hem niet meer kunnen zien. Hij loopt naar zee en gooit

het uiteinde in het water naar Walvis. "Doe eerst wat zand om je glibberige lichaam, dan glijdt het touw niet zo erg", roept hij nog

plagerig. "Wacht met trekken tot ik fluit."Dan kruipt Anansi op een plekje waar de beide dieren hem niet kunnen zien. Hij fluit. Olifant en Walvis

beginnen te trekken.Walvis denkt: "Die opschepper zal ik eens gauw kopje onder laten gaan." Maar hij voelt een grote

trekkracht. Olifant voelt ook grote weerstand. Hij trekt en trekt en plant zijn voorpoten tegen een boom.

De boom kraakt... en valt om. Hij zoekt een dikkere boom om zich nog beter schrap te zetten. Zelfs die

boom breekt. Langzaam wordt Olifant naar de streep toe getrokken. 
Ook Walvis verbaast zich steeds meer over de sterke kracht. Hij komt amper vooruit... Hoe is dat mogelijk?

De anderen zwemmen verschrikt om hem heen. Wat gebeurt hier?
Dan... plotseling, breekt het touw. Anansi ziet het. Zo snel hij kan, loopt hij naar de zee en roept: "Walvis!"

Geen walvis te zien. Geen enkele. Ze zijn onder water gedoken en ver de zee in gezwommen, beschaamd

dat ze door die kleine Anansi zo vernederd zijn. Dan loopt Anansi terug naar het bos. De olifanten staan

wat stilletjes bij elkaar. Hun koppen naar beneden. Wie had dat gedacht? Dan lopen ze een voor een

bedeesd en verlegen weg. Voortaan leren ze hun kinderen om Anansi met veel respect te behandelen.



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 / Explorer begeleiding Scouting Beuningen

Daniel van Bennekom - Explorer Scouting Beuningen
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