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Routetechnieken
Op deze pagina vinden jullie uitleg over de meest gebruikte route technieken.

Bolletjepijltje en kruispunten route
In de basis zijn bolletjepijltje en kruispunten route het zelfde. Je begint bij het bolletje en loopt in de richting van het pijltje. Een
kruispunten route geeft daarnaast weer hoe de wegen van een kruisput er bij liggen. Stippellijntjes op een route zijn altijd "vage" paadjes.

De strippenkaart
De strippenkaart zijn eigenlijk meerdere bolletje/pijltjes aan elkaar vast geplakt. Je loopt ook hier van het bolletje naar het pijltje. De streepjes aan de zijkant zijn
paden die "je laat liggen / niet in gaat". Kom je op een kruispunt, en staat er een streepje bijvoorbeeld links, maar is er alleen een paadje rechts. Dan betekend
dat je het eerste pad linksom moet laten liggen. Je gaat dan rechtsaf..

Werken met kompas
Er zitten een aantal belangrijke dingen op het kompas. De rode kant van de “naald” (1) wijst altijd naar het noorden. De zwarte ring (4) gebruik je om de koers in
te stellen je zet het aangegeven aantal graden gelijk aan het begin van de pijl (6). De rode pijl (8) geeft aan waar de rode kant van de naald moet staan zodat
de zwarte pijl (2) je de richting verteld.
Om een richting te bepalen vanaf een route (bijvoorbeeld 200°) heb je altijd twee stappen.

Kaart en Coördinaten
Als je bij scouting een kaart krijgt staan hier altijd cijfers langs de rand. We noemen die coördinaten en zo kan je een plek op de kaart aangeven. Op je route
staat dan bijvoorbeeld loop naar 221.10, 576.60. Je kijkt dan eerst langs de boven kant waar 221 staat en gaat 1/10 de deel van het hokje naar rechts.
Vervolgens kijk je langs de zijkant waar 576 staat en gaat 6/10 de veel van het hokje naar boven. Je ziet dat hier ons clubgebouw staat.
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