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Welkom bij de 25ste BP-tocht! 

De 25ste BP-tocht wordt dit jaar door Scouting Polaris uit Heerenveen georgani-

seerd. Wij hebben veel plezier gehad in het voorbereiden van deze wandeltocht en 

wensen jullie dan ook heel veel wandelplezier!!! 

 

Op de komende pagina’s staan de routes in verschillende scoutingtechnieken. De 

routetechnieken worden allemaal uitgelegd. Soms is dit nog even wat puzzelen en 

andere spreken voor zich. Blijf altijd kijken of je de kruispunten in de route nog wel 

herkent, vooral kruispunten, bruggen, hekjes en posten zijn belangrijke hulpmidde-

len. 

Als je er echt niet meer uitkomt, dan kan je bellen naar het informatienummer (06 

83975062) en dan helpen wij je weer op weg. 

 

Tijdens de tocht moeten we ons houden aan de coronamaatregelen. Om contact 

met andere deelnemers zoveel mogelijk te voorkomen is het niet de bedoeling om 

elkaar in te halen of terug te lopen. Houdt zoveel mogelijk 1,5m afstand. Bij de pos-

ten met eten en drinken onderweg is het de bedoeling dat je langsloopt en gelijk 

weer doorloopt. Pauzeren is dus niet de bedoeling! 

 

Voor ongevallen onderweg is EHBO aanwezig die je kan bellen (06 30862086), zo-

dat ze bij je kunnen komen als dat nodig is.  Bij acuut levensbedreigende situaties 

bel je 112, maar ook altijd onze EHBO-post. Wij kunnen je helpen om uit te leggen 

waar je staat, zodat we ook de hulpdiensten naar de juiste plaats kunnen sturen. 

 

Noodsituaties 

EHBO  06 30862086 

Brandweer/Ambulance/Politie 112 

Informatienummer route   06 83975062 
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Vervolg het pad verder naar de parkeerplaats, daar bereik je het eindpunt van de  

25ste BP-tocht.  

Wij van de organisatie van de 25ste BP-tocht zijn blij dat je hebt meegelopen en ho-

pen dat je een leuke dag hebt gehad.  

Wij wensen je een veilige terugreis, goed weekend en blijf gezond. Tot bij de HIT 

tijdens Pasen of een andere scoutingactiviteit!!! 
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Routetechniek: Verhaal 

In het verhaal staat de route beschreven.  

 

Het dagboek van Robert Baden-Powell 

Eindelijk kan ik beginnen aan de fantastische wandeltocht dwars door de bossen van 

Oranjewoud. Ik sla rechtsaf langs de achterkant van het museum. Dit onverharde 

weggetje blijf ik volgen tot het begin van het voetgangersbruggetje, hier ga ik aan 

de linkerkant van het water lopen (ik steek dus niet de brug over). Nadat ik dit 

mooie paadje langs het water bewandel, kom ik bij een verharde weg. Deze verhar-

de weg steek ik schuin naar rechts over, het pad in (langs de balk). Dit pad is wat 

drassig en glad. Het eerste pad dat ik aan de rechterkant tegenkom, ga ik in. Dit pad 

gaat dieper het bos in. Terwijl ik dit pad volg laat ik alle wildpaadjes links en rechts 

liggen. Na verschillende takken te vermijden, kom ik op een kruispunt uit, hier ga ik 

linksaf. Genietend van het mooie bos kom ik al vrij snel bij een volgend kruispunt, 

hier ga ik naar rechts. Terwijl ik dit mooie paadje volgt, kom ik bij een mooie vijver 

aan. Wat een onverwachte plek voor een vijver is. Ik ga aan de rechterkant langs de 

vijver en ik ga rechtdoor. Ik laat het pad rechts van de vijver liggen. Aan het einde 

van dit pad loop ik op een heuvel af. Voor deze heuvel ga ik naar rechts, dit pad loop 

ik uit tot aan de T-splitsing. 
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Routetechniek: Klokroute 

Zet de digitale klokken eerst om in een klok met wijzers (analoog).  Draai je blaad-

je zo dat de uren de richting zijn waar je vandaan komt en de minuten de richting 

zijn waar je heen gaat.  Bijvoorbeeld:  

In dit voorbeeld ga je naar rechts. 

 

1- 

 

 

 

2- 

 

 

 

3- 

 

 

 

4- 

 

 

 

5- 
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Routetechniek: Kruispuntenroute 

De pijl op het kruispunt geeft aan welke kant je uit moet. Het plaatje van het 

kruispunt laat het soort kruispunt zien (kruispunt, Y-splitsing, T-splitsing). Let 

goed op de extra aanwijzingen die in de afbeelding van het kruispunt zijn ver-

werkt. 

 

1-  2-        3-

  

 

 

4-       5-   6-

  

  

  

   

 

7-       8-           9- 

           

    * Hier is een post 

 

10-   11-   12 - 

 

 

 

13-   14-   15-  
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15- ___________________ 

 

 

16- ___________________ 

 

 

17-  ___________________ 
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Routetechniek: SMS – code 

Vertaal de sms-codes naar letters. 

 7777 6 7777  

 __________ 

1- 555 444 66 55 7777 

________________________________________ 

2- 777 33 222 44 8 7777 

________________________________________ 

3- 777 33 222 44 8 3 666 666 777 

________________________________________ 

4- 555 444 66 55 7777 

________________________________________ 

5- 777 33 222 44 8 7777 

________________________________________ 

6- 555 2 66 4 777 44 33 55 

________________________________________ 

7- 22 444 5 44 33 55 555 444 66 55 7777 

________________________________________ 

8- 555 444 66 55 777 

________________________________________ 

9- 66 444 33 8 777 33 222 44 8 7777 

________________________________________ 

10- 66 444 33 8 777 33 222 44 8 3 666 666 777 

________________________________________ 
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Routetechniek: Oogjesroute 

Kijk naar de voorbeelden welke kant je op moet lopen.  

 

Rechtdoor Rechts Links 

                             

      

 Rechts laten   Links laten 

 liggen   liggen 

 

1-  ____________________ 

 

 

2-  ____________________ 

 

 

3-  ____________________ 

 

 

4-  ___________________ 

 

 

5-  ___________________ 

 

 

6-  ___________________ 
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7-  ____________________ 

 

 

8-  ____________________ 

 

 

9- ___________________ 

 

 

10-  ____________________ 

 

 

11- ____________________ 

 

 

12-  ____________________ 

 

 

13-  ____________________ 

 

 

14-  ____________________ 


