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Route rechtsom
eerste post: Post 1

Planet Big Bang
RSW hike 2018





Voorwoord

Tijdens deze ruimtereis kom je een groot aantal uitdagingen tegen
die je moet zien te overwinnen! Niet verdwalen, want de ruimte is groot!

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 door 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, schaar, lijm,
mok en lunchpakket.

Succes namens de tochtleiding!

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



Route rechtsom
vanaf post 0Kruispeiling

Je huidige positie ligt op 220 graden vanaf planeet Rika en 330 graden vanaf
planeet Zianië.
De volgende bestemming ligt op 240 graden vanaf planeet Rika en 330 graden vanaf
planeet Zianië.
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Route rechtsom
vanaf post 1Sterrenbeeld

Jullie vervolgen de ruimtereis via dit sterrenbeeld.
Op iedere ster is een kruising.

post 1



Route rechtsom
vanaf post 2Fotoroute

Reis via planeet 81 naar de volgende post.
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We hebben de kompasrichting naar de volgende post 
gevraagd aan onze “Magic 8-ball”. Hij gaf als antwoord :


1047º 
We vonden dat, als organisatie, wel een raar getal voor een 
kompasrichting. Het bleek dat onze “Magic 8-ball” alleen maar tot 
8 kon tellen en soms een kompas doortelt. Gelukkig hadden we 
goed opgelet met rekenen en wisten we het volgende over

8-tallige rekenstelsels:

 
  - 8 en 9 bestaan niet 
  - 10 is gelijk aan 8 
  - 100 is gelijk aan 64 
  - 1000 is gelijk aan 512  

Met die informatie konden we het gelukkig omrekenen. 
 

Route rechtsom  

vanaf post 3 Magic 8-ball 
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Route rechtsom  

vanaf post 0 Robottaal



Route rechtsom
vanaf post 4Muizentrap

Knip beide gestippelde 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 elkaar raken. Vouw daarna om en om de stroken over elkaar heen, zodat ook de
driehoekjes en kruisjes elkaar raken. Plak de kruisjes aan elkaar vast. Je muizentrap is nu
klaar voor gebruik.
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Route rechtsom  

vanaf post 5 Verknipte kaart

Helaas is mijn 4-jarige nichtje langsgekomen en heeft ze de 
kaarten voor deze post kapot geknipt. Na wat puzzelwerk hebben 
we wat stukken aan elkaar geplakt, we denken dat het aardig 
klopt, want allebei de posten staan erop. 



We hebben een oud coördinaat gevonden. 
Het coördinaat is echter door cirkelvormige 
aliens bedacht en die gebruikten naast 
afstanden ook graden.


Na een jarenlange studie vermoeden we dat 
de ufo’s landingplaats te vinden is op (11, 77º)

Route rechtsom  

vanaf post 6 Landingsplaats
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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
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