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Doelen 
 

 

Je kent de werking van het kompas, de belangrijkste windstreken, je 
kunt graden schieten en kent de eerste routetechnieken. Je weet je 
positie op de kaart te bepalen tijdens een tocht en je kunt zelfs een tocht 
van 15 km of meer goed volhouden.  

 
Om dit insigne te behalen, moet je de bovenstaande doelen bereiken. Dit doe je door een aantal 
challenges uit te voeren. Deze challenges kunnen door je leiding zelf bedacht worden. Je leiding kan 
er ook voor kiezen gebruik te maken van de voorbeeld challenges die hieronder beschreven staan. 
Vraag dus aan je leiding welke challenges je moet doen om dit insigne te behalen. 
 
 
Challenges 
Voer minimaal drie van de vijf onderstaande challenges uit: 
 
1. Teken, wanneer je weet waar het noorden is, een kompasroos met de 16 windstreken en vul deze 

aan met de kompasgraden van 8 windstreken. 
 

2. Laat tijdens een dropping zien dat je je positie in de omgeving op de kaart kunt vinden. Dus laat 
zien dat je weet waar je bent op de kaart in een vreemde omgeving. 
 

3. Laat aan je leiding zien dat je weet hoe een kompas werkt en loop met je kompas in de richting 
van het noorden. Demonstreer ook aan je leiding dat je een richting kunt schieten met het 
kompas. Waterscouts houden rekening met de invloed van de vlet op het kompas en laten zien 
dat ze op het water een kaart op het noorden kunnen leggen en graden kunnen schieten. 
Waterscouts kennen de termen bakboord en stuurboord en weten aan welke zijde van de 
vaargeul groene en rode tonnen liggen.  
 

4. Neem deel aan een hike van 15 km of meer. 
 

5. Loop een korte hike in de eigen omgeving en demonstreer daarbij je kennis van de 
volgende routetechnieken: ogenroute, bolletjesroute, strippenkaart en verschillende varianten van 
de kruispuntenroute. 

  


