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Route linksom
eerste post: Post 1

Steam train and Indianpunk 4D
RSW hike 2019



Voorwoord

Tijdens deze reis door het Wilde Westen kom je een groot aantal
uitdagingen tegen die je moet zien te overwinnen. Niet verdwalen,
want de prairie 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:
passer, kompas, kaarthoekmeter, pen,
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



Hemani

Hedani

Route linksom
vanaf post 0Boogschieten

De indianen Hemani & Hedani doen een wedstrijdje boogschieten.

- Hemani schiet 11,5 cm naar de huidige post en 8 cm naar de volgende post.

- Hedani schiet 7 cm naar de huidige post en 6 cm naar de volgende post.

Tip: gebruik je passer!
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Route linksom
vanaf post 1Gebroken pijlen

Deze indiaan zal weinig raak schieten. Al zijn pijlen zijn gebroken!
Maar misschien lukt het wel om er de volgende post mee te vinden.



Route linksom
vanaf post 2

Je moet van Fort Griffin naar de Red River
Het laatste stukje route is een graspad
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Route Linksom
vanaf post 3Fotoroute

Indianen staan bekend om hun goede spoorzoek kwaliteiten. Volg het spoor (88) naar
de volgende post!



start NW

Route linksom
vanaf post 0Doolhof

Indianen zijn dol op het maken van
mooie patronen op hun tipi’s en hun
kleding. Volgens sommigen zitten er
verborgen aanwijzingen in, zoals de
route naar een belangrijke post. 
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2. Volgende post

1. Oversteekpost

Route linksom
vanaf post 4Richting aangeven

Indianen gebruiken soms pijl en boog om een richting aan te geven.
Het lijkt erop dat ze dat hier ook gedaan hebben. 



De volgende post ligt op:
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Route linksom
vanaf post 5Poolcoördinaat



Zoek de veilige route: 
 
1. Bandieten beginnen bij E1 en zakken de Heideweg af, hierbij vernietigen ze alle 
kampen in de aangrenzende hokjes. 
2. Door een ongeluk onstaat er bij A2 een brand, de wind duwt hem helemaal naar 
het zuiden, alles verbrandend op zijn pad.
3. Een losgeslagen kudde gaat vanaf E1 in zuidwestelijke richting de weg af, geluk-
kig worden ze voor C3 tegengehouden.
4. De nieuwe spoorlijn, waarvoor alles moet wijken, van “Grave Creak” naar “Clear 
Springs” komt bij F6 de kaart binnen, gaat 2 hokjes naar het noorden, 3 hokjes naar 
het westen en weer 2 hokjes naar het zuiden, om daar van de kaart te verdwijnen.
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Route linksom
vanaf post 6



Namens het Hiketeam,

Wij hopen dat jullie veel plezier aan deze tocht hebben beleefd!

Er is 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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