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TOCHTTECHNIEKENBUNDEL 

In deze bundel vindt u een overzicht van de meest voorkomende tocht-
technieken. Ook de technieken die gebruikt zijn tijdens de dropping vindt u 
grotendeels hierin terug. 

Om er voor iedereen een geslaagde dropping van te maken, vindt u hieronder 
10 regels waaraan U en uw groep zich dienen aan te houden: 

1) Contact met andere groepen is verboden, tenzij een groep in nood 
verkeert. 

2) Signalisatie die onderweg verwijderd wordt, leidt onherroepelijk tot 
diskwalificatie. 

3) Men loopt steeds aan de rechterzijde van de weg.  
4) Elk groepslid heeft fluorescerende kledij aan. 
5) Men respecteert de wegcode. 
6) Overmatig alcoholgebruik is ten strengste verboden. 
7) Men heeft respect voor privé-eigendommen en de natuur en laat geen 

vuilnis achter. 
8) Een deadline-overtreding kan leiden tot diskwalificatie. 
9) Bij het beschadigen van geleend materiaal kan de groep geen aanspraak 

meer maken op de overgemaakte waarborg. 
10) Fairplay! 

 

The Challenge wenst iedereen veel succes!  
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Tochttechnieken 
 

 
De rechtewegschets (stripkaart) 
 De rechtewegschets geeft de wegen weer waar 
je niet heen moet. Je begint bij het zwarte 
bolletje, dus onderaan. Bij de eerste T-splitsing 
laat je een weg rechts liggen. Dit houdt in dat 

je rechtdoor moet lopen. Bij de tweede T-
splitsing laat je een weg links liggen en zal je 
wederom rechtdoor moeten lopen. 
Als je daarna bij de y-splitsing aan komt moet 

je de weg aan de linkerkant niet inslaan. En zo 
gaat het door tot je bij het einde van de 
stripkaart bent gekomen. 

De wegen, die door de streepjes worden 
weergegeven, zijn niet op schaal getekend en 
lopen in werkelijkheid natuurlijk verder door. 

  

 

Bolleke-Pijl 

Het bolleke-pijl systeem is gebaseerd op 

kaartlezen. Kleine schetsen geven je duidelijk 
een overzicht van de situatie. Het bolletje is de 
plaats waar je, je bevindt, de pijl geeft de 
richting aan die je moet volgen. 
  
 Even de voorbeelden verduidelijken: 

  

  

  

1: op viersprong 
rechtsaf 
2: einde weg linksaf 
3: op driesprong 
rechtsaf  

4: haaks linksaf 
5: scherp rechtsaf 

Bolleke-Pijl met kompas 
Een variatie die ook wel wordt gebruikt is een 
bolleke-pijl waar de te lopen richting niet wordt 
weergegeven door een pijl maar wel door het 

aantal graden dat je moet lopen, gemeten vanaf 
de plaats die overeenkomt met het bolletje… 

 
Opgelet: 90° is niet steeds rechts !!! 
Je MOET de richting op je KOMPAS aflezen !!!  
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Visgraat 
Visgraat kan je het best vergelijken met 
bolleke-pijl met dit verschil dat de 

situaties in volgorde na mekaar zijn 
getekend. (nog steeds beginnen vanaf 
het bolletje ) 
Let op : soms zijn er bepaalde straten 
niet op te zien zoals bv. rechts afslaan 
aan een "T" waar er dan enkel een pijl 

naar rechts wordt getekend. Hier wordt 
dus de nadruk gelegd op de wegen die 
je effectief moet volgen en NIET op de 

wegen die je moet laten liggen  

  

 
Helikopterroute 
De helikopterroute is een variant op de stripkaart. Het grote 

verschil schuilt in het feit dat de stripkaart is getekend langs 
een rechte lijn, terwijl deze route draait rondom een vast 
punt. 
Vanuit dat ene punt wijzen allerlei pijlen in de rondte. De pijl 
met een dubbele poot is de noordpijl. De andere pijlen staan 

elk voor een kruispunt langs de route. De richting van een pijl 
ten opzichte van de noordpijl geeft aan in welke 

kompasrichting je moet gaan op die kruising. 
Je begrijpt dat alle pijlen zijn genummerd aangezien de 
verschillende kruispunten kriskras door elkaar heen staan. 

 

 
NIET LINKS NIET RECHTS 
 
Voor elke kruising met één zij- of hoofdweg die je tegenkomt, wordt er ofwel NL (niet links) of 
NR (niet rechts) vermeld. 

Voorbeeld 1:Stap je op de rijbaan en je komt links een (veld)wegje of straat tegen en staat er 
NR vermeldt, dan dien je links af te slaan. In het geval er NL stond, dan dien je verder 
rechtdoor op de rijbaan te stappen. 
 
Voorbeeld 2:Stap je op de rijbaan en je komt aan een kruispunt en staat er NL/NR vermeldt, 
dan dien je rechtdoor verder te stappen. Staat er NL/NL  dan moet je rechts af te slaan en bij 
NR/NR sla je links af. 

 
Bij deze opdracht worden er ook op geregeld tips en herkennings- of referentiepunten bij in de 
tekst gezet zoals een huisnummer, nummer van elektriciteitscabine, een in het oog springende 
tekst (van reclamepaneel), een cryptische omschrijving, naam bushokje… zodat de deelnemers 
weten dat ze weldegelijk letterlijk en figuurlijk op de goede weg zitten. 
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Routekaart 
Onderstaande plaatjes spreken voor zich. De 
route loopt van je papier af en daarom gaat het 
op een ander deel van je papier of op een  nieuw 

vel verder. Geef opvallende objecten (een kerk, 
een brug etc.) duidelijk aan. Vermeld zonodig 
afstanden en vergeet de noordpijl niet. 

 

 
Kruispuntenroute  

 
De kruispuntenroute geeft het kruispunt weer, je 
gaat de richting op die het pijltje wijst, en het 
kruispunt is ook van bovenaf getekend. Vaak 

kom je van de weg onderaan het kruispunt. Als 
extra moeilijkheidsgraad is het kruispunt soms 
verdraaid, draai het kruispunt in gedachten zo 
dat de weg waarvan je vandaan komt onder aan 
het kruispunt zit.  
 

Oleaat: 
Bij een Oleaat is de route van kaart overgetrokken op een doorzichtig vel. Dit 
kan op twee manieren: met en zonder zijwegen, de laatste versie heet ook wel 
een blinde oleaat. Beide varianten kunnen met en zonder kaart door de hikers 

worden gebruikt. De oleaat is in principe altijd op schaal. Dat wil zeggen 
dezelfde schaal als de kaart waar deze van is overgetrokken.  

 

Als de hikers een kaart bij zich hebben (of tijdelijk ter beschikking krijgen) is 
het aan de hikers om op de route terug te vinden op de kaart. Om het 
eenvoudiger te maken zijn dan over het algemeen de begin en eindpunten 

Rechtdoor     Rechts af       Rechts af      rechtdoor 
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terug te vinden als knooppunten van wegen op de kaart. Varianten kunnen 
zijn:  

 Oleaat met zijwegen (zie onderstaande afbeelding ). Zijwegen kunnen 

ook aangegeven worden met streepjes. Dan lijkt deze meer op een 
stripkaart); 

 

 Oleaat met het eindpunt (en eventueel beginpunt) en een referentie in 
de vorm van een heel klein stukje kaart of een bepaalde vorm qua 

wegen die niet deel uitmaken van de route. Hieronder een voorbeeld van 
dit laatste type. 

 
 

 

  

https://nl.scoutwiki.org/Stripkaart
https://nl.scoutwiki.org/images/a/ab/Oleaatje2.gif
https://nl.scoutwiki.org/images/7/76/Hiketechnieken_-_Oleaat_1.png
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Fotoroute  
 

Bij een fotoroute krijg je een stapeltje foto's of kopietjes mee. Er zijn 
verschillende manieren om met foto's de route aan te geven. Je kunt van elk 

kruispunt een foto krijgen van de weg waar je naartoe moet gaan, maar het kan 
ook omgekeerd: dat je een foto krijgt van de weg waar je uitkomt, genomen 
vanaf de weg waar je heen moet.  

Bij een iets moeilijkere versie krijg je foto's van kenmerkende voorwerpen langs 
de route. Mogelijke voorwerpen zijn o.a.: een speciale boom, een huis, een 

plant, een paaltje, enz. ook liggen de foto`s niet altijd op de goede volgorde, 
kijk dus bij elk kruispunt of er een foto van is.  
 

  
 

Loop door tot hier en ga rechts af.     Hier moet je linksaf.  
 
 

Quizroute  
 

Het kruispunt is uitgetekend en elke weg heeft een eigen letter gekregen. Als er 
drie mogelijke wegen zijn dan zijn de letters bijvoorbeeld A, B en C. Bij dat 
kruispunt staat een quizvraag. Op die vraag zijn drie multiple-choice antwoorden 

gegeven, namelijk de antwoorden A, B en C. Afhankelijk van welk antwoord het 
goede is ga je een weg in.  

Een postbode bezorgd in een straat post op de even nummers 8 t/m 100.  
 
Hoeveel huizen zijn dat?  

 
A) 47 huizen  

B) 46 huizen    
C) 45 huizen 

 

 
Knopenroute  

 
Dit is een route die uitgetekend kan zijn op papier. Je kunt ook een touwtje 
krijgen met een lusje en knoopjes. De lus geeft het begin aan en de knoopjes de 

route.  
1 knoopje = rechtdoor  

2 knoopjes = rechtsaf  
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3 knoopjes = linksaf  
Op dezelfde manier werkt de kralentocht. Dan heeft iedere kleur een eigen 

betekenis  
(b.v. rood = links, geel = rechts, groen = rechtdoor). Mocht je verschillende 

soorten bier drinken tijdens een kamp, kun je de bierdopjes natuurlijk ook 
gebruiken.  
 

 
 

 
Tekst  
 

Je kunt natuurlijk gewoon in een tekst uitleg krijgen waarin staat hoe je moet 
lopen. Er wordt dan beschreven hoe de omgeving waar je loopt eruit ziet en 

waar je links, rechts, en rechtdoor moet gaan. Dit kan wat moeilijker worden 
gemaakt door valkuilen in zo'n tekst te verbergen. Ook kan het gebeuren dat er 
grote stukken tekst uit een magazine in worden verwerkt.  

 
 

Ogenroute  
 
Bij de ogenroute zeggen de ogen in getekende gezichtjes welke kant je op moet. 

Is in het gezichtje het linkeroog ingekleurd dan moet je linksaf en als het 

rechteroog is ingekleurd rechtsaf. Beide ogen gekleurd betekend rechtdoor. 

 

Links          Links    Rechts   Rechts 

 

Situatieschets 

Bij een situatieschets wordt er een tekening gemaakt van het kruispunt 
waarop van richting veranderd dient te worden. Dit kan heel simpel door enkele 

de wegen in de situatie te tekenen. Er kan ook gekozen worden om meer details 
aan te brengen in de tekening; stoepen, wegbelijning, verkeerstekens, bomen, 

bankjes, kleur of zwart-wit, zover je maar wilt gaan. Een situatieschets geeft in 
ieder geval meer detail van de omgeving dan een kruispuntenroute.  

https://nl.scoutwiki.org/Kruispuntenroute
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Door middel van een pijl wordt de te volgen richting aangegeven. Hierbij kunnen 
ook verschillende variaties worden toegepast; een bolletje-pijltje, enkel een pijl 

in de te volgen richting, maar ook slechts een kompaskoers in de hoek van de 
tekening.  

Desgewenst kan er een noordpijl worden toegevoegd aan de schets. De 

verschillende situatieschetsen volgen elkaar op en vormen een route. 

  

 

Je kunt er ook voor kiezen groter stuk van de route in een tekening te 

zetten. Het verschil met een stukje topografische kaart of een oleaat met 

zijwegen is dat hij niet op schaal is getekend. 

 

Urenlopen 

Bij deze techniek krijg je bij elk kruispunt een uur gegeven. Dat uur bepaalt de 

richting die u moet inslaan aan dat kruispunt op de volgende manier: het getal komt 

overeen met het aantal uur waarop u moet wandelen als u op het kruispunt staat 

met uw rug naar de weg waaruit je bent gekomen. 12u betekent rechtdoor, 6u zou 

betekenen dat je terug achteruit moet. 9u is naar links, 1u (of 13u) is rechtdoor 

maar een beetje naar rechts enz. Je plaatst als het ware een wijzerplaat op de grond 

met de 6 in de richting van de weg waaruit je komt.  

https://nl.scoutwiki.org/Bolletje-pijltje_(standaard)
https://nl.scoutwiki.org/Kompas
https://nl.scoutwiki.org/Topografische_kaart
https://nl.scoutwiki.org/Oleaat
https://nl.scoutwiki.org/Bestand:Situatieschets_eenvoudig.gif
https://nl.scoutwiki.org/Bestand:Situatieschets_meer_detail.gif
https://nl.scoutwiki.org/images/e/e3/Situatieschets_meer_kruispunten.gif
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Kompas 

Een kompas is een instrument waarmee je tijdens een 

speurtocht de richting ten opzichte van het noorden kunt 

bepalen. Het belangrijkste onderdeel van het kompas is de vrij 

draaiende magnetische naald die zich richt naar de noord-zuid lijnen van het 

magnetisch veld van de Aarde. Eén kant van die naald wijst altijd naar het 

magnetische noorden. Vaak is die kant van de naald rood gemaakt! Verder heeft 

ieder kompas een schaalverdeling waarop de vier windstreken staan 

aangegeven, dit wordt de kompasroos genoemd. Bij de meeste kompassen 

wordt gebruik gemaakt van booggraden als schaalverdeling.  

Omdat het magnetische noorden in Nederland/België bijna gelijk is aan het 

geografische noorden kun je hier heel gemakkelijk met een kompas je richting 

bepalen. Op andere plaatsen op de wereld kan het verschil tussen het 

magnetische en het geografische noorden veel groter zijn en bovendien 

schommelt dat verschil ook nog eens. Als dat zo is moet je daar rekening mee 

houden als je met kaart en kompas werkt. Dat verschil wordt de declinatie 

genoemd.  

https://nl.scoutwiki.org/Speurtocht
https://nl.scoutwiki.org/Windstreken
https://nl.scoutwiki.org/Kompasroos
https://nl.scoutwiki.org/Booggraden#Booggraad
https://nl.scoutwiki.org/Topografische_kaart
https://nl.scoutwiki.org/Kompasgebruik#Declinatie
https://nl.scoutwiki.org/Bestand:Windrose.svg
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Deviatie 

Nog iets waar je rekening mee moet houden is dat een kompas dus met 

magnetisme werkt. Dat betekent dat als je met een kompas te dicht in de buurt 

van metaal of een andere magnetische bron komt het kompas af gaat wijken. 

Op een ijzeren boot bijvoorbeeld kan een normaal kompas flink afwijken. Ook als 

er een marifoon of radar aan boord is bestaat de kans op afwijking. Deze 

afwijking noemen ze, "Deviatie". Met behulp van een kompassteller wordt deze 

deviatie geneutraliseerd. Kleine magneetjes corrigeren de kompasnaald. Als je 

bezig bent met het bepalen van je richting kan de deviatie zonder kompassteller 

je wel eens op een heel andere plaats kunnen brengen als eigenlijk de bedoeling 

was. Houd het kompas ook niet te dicht bij bv. een horloge of de gesp van een 

broeksriem. Bewaar een kompas ook niet in de nabijheid van sterke magneten.  

Kompaslopen 

De rode naald van je kompas wijst steeds naar het noorden, de witte naar het 

zuiden. 

Tenzij anders aangegeven, is elke hoek een azimut, d.w.z. ten opzichte van het 

magnetische noorden. 

Vizieren 

Om een doel of richting te zoeken met een gegeven azimut, draai je het 

kompashuis zodat het gegeven aantal graden aangegeven wordt op het 

afleespunt. In de volgende figuur is dit bv. 170 graden. 

https://nl.scoutwiki.org/index.php?title=Marifoon&action=edit&redlink=1
https://nl.scoutwiki.org/Bestand:Kompas.jpg
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Houd het kompas plat op je hand, ongeveer 15cm voor je oog. Draai rond tot je 

in de spiegel ziet dat de (rode) pijl overeenkomt met het noorden (0 graden) op 

het kompashuis. Het doel ligt dan op de lijn bepaald door de vizier en de 

viziergroef. 

 

 

 


