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Voorwoord

Tijdens deze reis door de jungle kom je een groot aantal
uitdagingen tegen die je moet zien te overwinnen. Niet verdwalen,
want de jungle 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:
schaar, lijm/plakband, 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



P l a k s t r o o k

De hoed van Bearine Grylls
De hoed van Bearine Grylls zal je nodig hebben om één van
de posten te kunnen vinden.
Knip de hoed uit en vouw hem in elkaar. Je moet ook nog iets
met het stokje doen...
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Route linksom
vanaf post 0Coördinaat

Ga op zoek naar de coördinaten van
de volgende post



Route Linksom
vanaf post 1De hoed van Bearine Grylls

wijst je de weg naar de volgende post



Bloemenroute
Deze bloem groeit niet naar de zon, maar van de grond
naar het zuidwesten, dat is raar.

Route Linksom
vanaf post 2
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vanaf post 3



verlaat post 0 in oostelijke richting

post

Route linksom
vanaf post 0Doolhof

De weg vinden door de jungle is
behoorlijk lastig, het lijkt wel een
doolhof! 



Route Linksom
vanaf post 4

De kortste route

De kortste route is niet altijd de snelste, maar misschien
nu wel. Het is wel een zware route, zo dwars door de
jungle. Als je de kortste route wilt proberen, kom je niet
helemaal goed uit. Bij de eerste splitsing moet je nog
een stukje naar het oosten.

In ieder geval, hier is de langere route:

 0,5 km naar het oosten
 0,6 km naar het zuiden



Vogelvlucht
Twee vogels hebben afgesproken op de volgende post
De linker moet richting 165° vliegen, de rechter richting
233°.

Route Linksom
vanaf post 5



start

N

Route linksom
vanaf post 6Lianen

Maak gebruik van de juiste
liaan om de volgende post
te bereiken! 



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

Danny Schattevoet - Karel de Stoute
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