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De Toekomstboom
RSW hike 2016

Route linksom, eerste post: Post 1



Voorwoord

De tocht die jullie gaan lopen leidt naar de Toekomstboom!

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

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, passer, pen, papier,
mok en lunchpakket.

Succes namens de tochtleiding!

Regeltjes van de tochtleiding:

- zorg goed voor de natuur
- bezorg geen overlast

iding!



Route Linksom

Post 0 naar Post 1GPS-storing
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Route Linksom

Post 1 naar Post 2Boom zonder toekomst



Route Linksom

Post 2 naar Post 3



Route Linksom

Post 3 naar Post 0Route 88

Soms gaat het reizen makkelijk! Neem ‘route 88’ naar de volgende post.
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Route Linksom

Post 0 naar Post 4Toekomstboom?

Of dit “De Toekomstboom” is, is nog niet helemaal duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat deze boom
over bijzondere eigenschappen beschikt. De takken wijzen namelijk voor ieder kruispunt aan welke

lengte van de takken zegt iets over de afstand tot het volgende kruispunt.



Route Linksom

Post 4 naar Post 5Kompas
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Route Linksom

Post 5 naar Post 6Poolcoördinaat

De volgende post ligt op:
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Route Linksom

Post 6 naar Post 0Elementen

juiste elementen moeten leiden om de volgende post te kunnen vinden.
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Namens het Hiketeam,

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

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
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