
De Hike 
  
De hike is een actieve en sprankelende activiteit voor de leeftijdsgroep van ongeveer elf jaar. Het is 
een tocht vol hindernissen, waarbij de route tussen twee van te voren vastgestelde punten bepaald 
kan worden met behulp van een kompas, kaart of  anderszins. Deelnemers bepalen dus zelf hoe ze 
van post naar post lopen, waarbij enige aansturing natuurlijk geen kwaad kan. Bij de posten 
kunnen opdrachten worden uitgevoerd die als het kan in verband zijn met de aard van de tocht, 
dus avontuurlijk, uitdagend en wellicht grensverleggend. Scouting en outdoor-organisaties hebben 
veel ervaring met het uitzetten van  dit soort tochten. Met wat oefening en vindingrijkheid moet 
het ook leiding binnen andersoortig jeugdwerk lukken zo’n tocht in elkaar te zetten.  
 
Uitzetten  
Bij het uitzetten van een hike maak je gebruik van  staf- of topografische kaarten met een schaal van 
1 : 25.000. Hierop kun je veel van de omgeving zien, zoals bebouwing, meertjes en bospaadjes. Deze 
kaarten zijn te koop bij de plaatselijke VVV of te bestellen bij de topografische dienst in Emmen 
(kosten ca. 6,50 per kaart). Op de kaart kun je alvast markante plaatsen uitzoeken, zoals een meertje, 
een bijzonder monument, heuveltjes of een oude spoorlijn. Ter plaatse ga je al deze plaatsen 
opzoeken en bekijk je of ze makkelijk te bereiken zijn (geen afgesloten gebied). Kijk ook creatief naar 
de omgeving: Wat is hier allemaal mogelijk, zijn er vragen over te stellen of is een hindernisbaan te 
realiseren? Noteer al deze plaatsen op je kaart. Bepaal nu een route, waarbij een vuistregel is, dat je 
over 2 kilometer op de kaart ongeveer een uur doet (inclusief ijsje kopen, zoeken, vragen en opnieuw 
oriënteren). Ook is het mogelijk om gedeeltes van de tocht per fiets te laten afleggen. Je hebt dan 
vanzelfsprekend meer mogelijkheden.   
 
Routes  
Je kunt op verschillende manieren een routeaanduiding geven:   

o Een gekopieerd kaartfragment meegeven en daarop de volgende post aangeven. Deelnemers 
tekenen zelf op de kaart aan, waar de huidige post is en bepalen hun route met behulp van 
de plattegrond. 

o De coördinaten aangeven van de volgende post. Deelnemers berekenen aan de hand van 
deze coördinaten het punt waar deze post zich zou moeten bevinden en kunnen dan hun 
route weer maken, zoals in de vorige beschrijving verteld. Het is handig om deze coördinaten 
op de huidige post te laten uitrekenen. De leiding kan dan wat helpen en eventueel 
corrigeren. Vuistregel is dat je per post in ieder geval duidelijk hebt, dat ze het goede punt op 
de kaart hebben aangegeven, of de juiste weg inslaan!  

o Foto’s meegeven van markante punten onderweg. Deelnemers vragen aan voorbijgangers of 
ze deze punten herkennen en vinden zo hun route.  

o Een oleaat. Op een transparant worden twee markante wegkruisingen overgenomen van een 
stafkaart en het punt waar ze heen moeten. Op de post leggen ze het transparant over de 
kaart en draaien en schuiven net zo lang, totdat het transparant op de juiste wijze op de 
kaart ligt. Nu kunnen ze zo zien, waar de volgende post is gesitueerd.  

o Een kompasstand aangeven en een afstand in meters. Met behulp van het kompas is het nu 
mogelijk een en ander te berekenen en dit op de kaart aan te geven. Ook nu kan de volgende 
post weer bepaald worden.  

o Je kunt deelnemers ook met behulp van het kompas laten lopen over een overzichtelijk 
terrein (zandvlakte, weiland of heidegebied). Let trouwens op, dat je niet overal zomaar 
doorheen mag banjeren! Deelnemers krijgen op de post een kompasstand op en moeten in 
die richting lopen. Als ze het goed doen, vinden ze automatisch de volgende post.  

 



Route-aanduidingen  
Je kunt de route natuurlijk duidelijk uitleggen op je post, maar leuker is het om ze via een opdracht 
de omschrijving te laten vinden. Mogelijkheden daarbij zijn:  

o Een rebus opgeven. De oplossing levert de naam van het perceel op, waar de post zich 
bevindt.  

o De coördinaten drijven in het water. Met een klaarliggende rubberboot, moeten ze deze 
vinden.  

o Met een kleine kompas-opdracht vinden de deelnemers de letters en ook deze letters 
leveren weer de juiste richting.  

o Via jouw internet-site. Voeg thuis maar een pagina toe, waarop de route staat en laat de 
deelnemers zelf maar een adres opzoeken, waar ze kunnen internetten. Je moet ze wel het 
juiste internet-adres opgeven.  

o Deelnemers krijgen een telefoonnummer (cijfers kunnen eventueel ook weer door een 
opdracht worden bepaald) en moeten dat bellen. Als ze hun wachtwoord (opdracht) 
doorgeven, krijgen ze de juiste route verteld.  

 
Opdrachten  

• Hindernisbaan (touwen, klimnet, kruiptunnel – dekzeil -, helling, banden). Een vrij 
pittige opdracht. Las deze dan ook niet te laat in je tocht in. Materiaal dat je niet zelf 
hebt, kun je ook ‘inhuren’. Een plaatselijke scoutinggroep wil je best ter wille zijn.  

• Gipsafdrukken maken van dierensporen. Een rondje vouwen van een strook karton, 
dat rond het spoor leggen en daar gips in gieten.  

• Zelf eten laten klaar maken. Materiaal daarvoor (branders en pannetjes) neem je 
mee. Deelnemers kunnen desnoods in het dorp ingrediënten kopen, of je hebt ook 
deze al op de post klaar liggen.  

• Een panorama schilderen. Geef twee kompasrichtingen op, waarbinnen ze de 
horizon moeten schilderen. Als ieder groepslid een gedeelte doet, krijg je een 
prachtig panorama.  

• Een vlot laten bouwen en erop varen!  

• Een touwbrug oversteken (goed gespannen ondertouw en een boventouw als steun).  

• Vragen over de omgeving laten beantwoorden.  

• Een trimparcours in het bos.  

• De hoogte van een boom bepalen  

• Planten, struiken of bomen determineren.  

• Met takken, stokken en touwen een brancard latten bouwen met als mogelijke 
opdracht: Vervoer een mededeelnemer over een afstand van honderd meter.  

• Een onderkomen bouwen voor de nacht met hulp van touwen, (landbouw)zeil en 
stokken. 

 
De aankleding  

• Heel belangrijk bij deze tocht is de aankleding ervan en een uitstekende voorbereiding. Je 
zult je posten op de juiste wijze moeten inzetten. Dat vraagt een goede logistieke planning.  

• Probeer in de je uitleg en aanwijzingen strak en duidelijk over te komen. Dat verhoogt de 
spanning en daardoor ook de spelvreugde. Voorbeeld: Morgenochtend om exact 7.00 uur 
vertrekt de eerste ploeg. De volgende ploeg om 7.20 uur. Je zorgt er zelf voor, dat je op tijd 
kunt vertrekken. Leiding wekt je niet. Het werkt, echt! Als je deze manier van werken tijdens 
de gehele tocht aanhoudt, zul je zien dat de deelnemers een onvergetelijke tocht 
meemaken!   

• Geef spectaculaire namen aan de onderdelen: Postzen zijn checkpoints, routes heten tracks. 
Een post in het bos heet checkpoint Bravo, bij een meertje checkpoint Mike.   



• Laat de deelnemers met een puntenkaart tevoren aangeven wat ze mee willen nemen. Per 
groep hebben ze een maximaal puntenaantal tot beschikking. Ze moeten een keuze maken 
uit de aangegeven attributen. Niet kiezen voor peddels houdt in, dat je op het meer je 
rubberboot met je handen moet voortbewegen etc. 

 
Tips  

• Geef de groepen een noodtelefoonnummer bij dat ze bij nood kunnen bellen (levert wel 
strafsecondes op).  

• Check van  tevoren of ze de naam en het adres van de accommodatie kennen.  

• Noteer kleding die deelnemers bij vertrek aan hebben (kun je eventueel doorgeven bij een 
wanhopige zoekactie).  

• Denk onderweg aan verbandmiddelen of geef elke groep een setje mee; denk ook aan eigen 
medicaties van deelnemers, zoals een epipen).  

• Geef deelnemers een ‘voedselpakket’ mee. Sommige posten waar eten en drinken 
beschikbaar is, bereiken ze misschien erg laat. 

• Spreek tijden af waarop deelnemers een bepaalde post bereikt moeten hebben. Als ze dat 
niet gelukt is, moeten ze contact opnemen met de hoofdpost.  

 


