
Nieuwjaarstocht Scouting Titus Brandsma 2022 (***) 
 

Leuk dat je mee doet aan de nieuwjaar tocht om het 40ste jubileum jaar voor Scouting Titus Brandsma 
in te luiden. Het rondje is ongeveer 3,5 km en is dus te lopen in een tot anderhalf uur. De route is 
beschreven op drie verschillende niveaus, maar ze lopen hetzelfde rondje. Je kunt dus gerust 
verschillende technieken proberen met de verschillende personen in je gezelschap. 

Onderweg kom je zes posten tegen, waarbij de begin en eindpost dezelfde zijn, namelijk bij het grote 
hek van ons clubhuis. Een post is niet bemand, maar is een papiertje met onder anderen een QR-
code met de link naar de website waarop je de route kunt vinden. Als je deze tegenkomt weet je dus 
dat je op de goede route zit. Ook wissel je hier van route(techniek). 

Om de routes te volgen heb je geen materialen nodig behalve de route zelf. Je kunt deze van te 
voren printen en dan meenemen of op een telefoon bekijken door onderweg de QR-code met link 
naar de website te scannen. Daar vind je ook een uitgebreide uitleg van de routetechnieken, inclusief 
voorbeelden. Daarnaast zijn er op de website kaarten met de oplossing te vinden mocht je echt 
verdwaald zijn. 

Beschikbare routes: 
Route gemakkelijk (Aanbevolen voor bevers, welpen) 

Route gemiddeld (Aanbevolen voor welpen, scouts, sc_its)  

Route moeilijk (Aanbevolen voor sc_its, explorers, stam) (deze) 

Beschikbare hulpmiddelen: 
Uitleg routetechnieken 

Kaarten met oplossingen  



Route 1 - Blind oleaat (***) 
Een pijl geeft aan hoe de route loopt, met alleen een noordpijl en afstand schaal als referentie. Let 
goed op de vorm van de weg en wanneer je een bocht moet maken. 

Het blind oleaat eindigt op een bruggetje. Hoeveel planken heeft het bruggetje? We gaan op het 
bruggetje verder met een puzzelroute. 

  



Route 2 - Puzzelroute  (***) 
Een puzzel geeft aan welke kant je op moet, dit kan van alles zijn. 

Beantwoord de vraag om te bepalen welke kant je op moet op het kruispunt. Kom je niet de 
volgende getekende kruispunten tegen, dan had je waarschijnlijk niet het goede antwoord. 

 

1. Wat is de leukste vrijetijdsbesteding? 
a. Scouting 

2. Hoelang bestaat scouting Titus Brandsma dit Jubileumjaar? 
a. 25 jaar 
b. 40 jaar 

3. Hoeveel welpengroepen heeft scouting Titus Brandsma? 
a. 2 
b. 3 
c. 4 

4. Waarvoor staat ALV en waar is het voor? 
a. Avontuurlijke Leergierigheids Verklaring, een document dat traditioneel ondertekend 

werd tijdens de installatie van nieuwe leden 
b. Algemene Leden Vergadering, bijeenkomst waar nagedacht en besloten wordt over 

het reilen van de scoutingvereniging 
c. Actieve Leiding Verlof, een weekend waarin vaste leiding vakantie heeft en dus 

reserveleiding wordt ingezet om de opkomsten te draaien 
d. Anti-Lekkage Vet, een smeersel waarmee tenten worden ingesmeerd om ervoor te 

zorgen dat het niet binnen regent 



5. Wie is bij scouting Titus Brandsma verantwoordelijk voor het clubhuis? 
a. De stichting 
b. De vereniging 

6. Waarvoor gebruik je een kaarthoekmeter? 
a. Om te meten of de haringen langs de tent netjes in de grond staan 
b. Om de positie van coördinaten te bepalen op een stafkaart 
c. Om je locatie te vinden aan de hand van de sterren 

7. Hoeveel leden heeft scouting Titus Brandsma? 
a. 161 
b. 84 

8. Hoe heet de speltak met de oudste leden bij scouting Titus Brandsma? 
a. Dreamteam 
b. Sc_its 

9. Hoeveel graden zitten er tussen Zuid-Oost en West-Noord-West? 
a. 95o 
b. 157.5o 

10. Hoe heet het clubhuis van scouting Titus Brandsma? 
a. De Titusveste 
b. De Colmburg 
c. De Brandhaard 

11. Welke kleur heeft de blouse van de Bevers? 
a. Groen 
b. Rood 

Net voorbij de schommels gaan we verder met de vervormde kaart. Na de 3 bomen, tussen de 
struikjes bij het bloemenperk vind je een houten kistje, als je een wit touwtje ziet ben je heel dicht in 
de buurt. Daar mag iedere hiker 1 ding uitnemen. Zet je het kistje weer goed terug?  



Route 3 - Vervormde kaart (***) 
De route is aangegeven op de kaart, maar met de kaart is daarna iets geks gedaan. 

 De vervormde kaart eindigt bij de ingang naar de Ulebelt. Maak een selfie van alle hikers met het 
bordje Ulebelt. We gaan de Ulebelt niet op maar volgen het fietspad verder met een blind oleaat.  



Route 4 - Blind oleaat (***) 
Een pijl geeft aan hoe de route loopt, met alleen een noordpijl en afstand schaal als referentie. Let 
goed op de vorm van de weg en wanneer je een bocht moet maken. 

 

Het blind oleaat eindigt middenin het Gooikerpark tussen een paar bloemperkjes. Onder het bankje 
staat een houten kistje. Daar mag ieder 1 ding uitnemen. En zetten jullie m weer goed terug? Daarna 
gaat de route verder met de vervormde kaart, loop verder door tussen de bloemperken in zuidelijke 
richting. 

 
  



Route 5 - Vervormde kaart (***) 
De route is aangegeven op de kaart, maar met de kaart is daarna iets geks gedaan. 

 

De vervormde kaart eindigt bij een wit bord met rode pijlen, hoeveel pijlen zijn er? Voor het laatste 
stukje van de route gaan we verder met een puzzelroute. Ga hiervoor rechtsaf de Oostrikweg in. 



Route 6 – Puzzelroute (***) 
Een puzzel geeft aan welke kant je op moet, dit kan van alles zijn. 

Los het doolhof op. Alle zijwegen in het doolhof zijn ook zijwegen waar je niet in moet tijdens het 
lopen van de route. 

Deze route begint in de Oostrikweg 

 

Dit is het einde van de route. In het houten kistje achter de linker paal van het hek zit een boekje. 
Schrijf jullie namen in het kistje zodat we weten wie de hike hebben gelopen, dat vinden we leuk. En 
dan kunnen we jullie zodra die binnen zijn een welverdiend insigne bezorgen. Zet je het kistje weer 
goed terug? 

  


