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ALGEMENE INFO 

Jammer genoeg hebben we heel wat van onze grabbelpassers 

moeten teleurstellen door het wegvallen van de activiteiten in 
de paasvakantie. 

Maar het coronavirus heeft geen vat op onze creativiteit en 

daarom werkte de dienst sport & jeugd maar liefst 5 leuke 
zoektochten uit. 

Tijdens deze zoektochten kan je op verschillende manieren 

(foto’s, opdrachten, QR-codes, GPS, …) op pad gaan met het 
gezin. Belangrijk is wel dat tijdens je speurtocht ook de 
coronamaatregelen worden nageleefd d.w.z.: 

 Je kan enkel op pad gaan met je gezinsleden  
 Je mag enkel met de fiets of te voet naar de startplaats van de zoektocht gaan. De 

auto blijft dus thuis als je op speurtocht trekt!  

 Kom je onderweg nog een andere gezin tegen, houd dan voldoende afstand en 
wacht eventueel even om een opdracht te vervullen 

 Was je handen onmiddellijk als je terug thuis bent 

Tijdens je tocht mag je uiteraard ook leuke foto’s nemen en die posten op sociale media 
met de #sportersbelevenmeer #inzandhoven #blijfbewegen of sturen naar 
sport@zandhoven.be. Zo kunnen wij vanop een veilige afstand ook een beetje mee 

genieten van onze speurneuzen op pad. 

De paaszoektochten zijn gratis beschikbaar vanaf 4/4/2020 tot en met 26/4/2020. 

Als je tijdens je zoektocht merkt dat er pijlen of codes verdwenen zijn dan horen wij dat 

graag. Je kan ons altijd contacteren op 03 410 16 65 of via sport@zandhoven.be.  

 

 

Veel plezier! 

Dienst sport & jeugd 
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PRAKTISCHE INFO OVER DE TOCHT IN PULLE 
 Startpunt: Aan het bord van het gemeentelijk looppad van Pulle. Dit staat 

in het begin van de straat “Bollaar” over de kerk. Zorg ervoor dat het bord 
aan je linkerzijde staat en kijk naar de kerk. Je vertrekt rechtdoor en daar 
staat een houten paaltje met een zwarte pijl op. Vanaf nu volg je deze 

pijlen. 
 
 Afstand = 5 km 

 
 Ideale leeftijd: voor alle leeftijden  
 

 Wat heb ik nodig tijdens mijn tocht en moet ik dus zeker mee nemen? 
o Een app op je GSM waarmee je een QR code kan inscannen 

o 1 tandenstoker/klein stokje per persoon 

o Sportieve kleren 

o Enkele balpennen + papier 

o Je roadbook (zie hieronder) 

 
 Wat kan ik verwachten? 

o Een tocht vol sportieve uitdagingen. 

o Het verloop van de tocht: op pagina 3 staat een uitgetekende route van de 

wandeling. Deze heb je nodig om te kijken waar je welke proef kan doen. De 

proeven staan beschreven vanaf pagina 4. Wie van jullie is de olympische kampioen 

van het gezin? 

o Tijdens de wandeling kan je ook nog een aantal vragen oplossen. Als het jullie lukt 

om alle vragen op te lossen dan krijg je een tip. Door deze tip kan je een QR code 

vinden. Als je de QR-code hebt gescand dan hebben jullie de wandeling voltooid. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 



 

PROEVEN 
1. Paard en ruiter: Klim op de rug van papa of mama en slalom tussen de rode paaltjes 

bij slagerij “Van Laer” 

 

 

 

2. 40 meter spurt: Rechts van onze route is een rustig straatje. In het begin van dit 

straatje (Verbindingsstraat) zit een lange kloof. Gebruik deze kloof als startlijn. Het is 

de bedoeling dat je zo snel mogelijk spurt tot aan de 1ste lantaarnpaal die je ziet. Wie is 

hier de snelste? Nadien kom je terug want dit is geen deel van de route!!! 

 

 

Wist je dat het olympisch record voor de 100 meter sprint 9.63 seconden is. Dit werd 

behaald door Usain Bolt. Uit welk land komt hij? 

A. Verenigde Staten B. Jamaica C. Frankrijk 

 



 

3. Pompen: Gebruik hier het kleine stukje gras aan je linkerzijde. Wie kan het meeste 

pompen met zijn neus tot tegen de grond? 

 

 

 

4. Rekenvraag: Aangekomen bij fietsknooppunt 97. Plaats de kleuren van de olympische 

ringen op de juiste plaatsen zo kan je de rekensom oplossen.  

Waarde van de kleuren: 

Blauw = 2 
Rood = 3 
Zwart = 4 

Groen = 5 
Geel = 6 
 

Waarde ring 1 x waarde ring 2 + waarde ring 3 – waarde ring 4 : waarde ring 5 = ??? 
 
 

 
5. Verspringen: Rechts van de baan vlak achter de houten omheining. Ga op gelijke 

hoogte met de eerste paal staan en probeer van uit stand met je 2 voeten samen zo 

ver mogelijk te springen. Wie geraakt het verste? 



 

Kan jij de afstand raden van het olympische record verspringen? 

A. 8.90 meter B. 12.30 meter C. 15.10 meter 

 

 

6. Zoekopdracht: In de buurt van ’t Groenhof zijn 7 bordjes met gekleurde dieren. 

Van welk dier kan je de kleur niet gebruiken bij het inkleuren van de olympische 

ringen?  Antwoord: ………………………………….. . 

 

 

7. Los de rebus op: Hier kan je rustig op het bankje gaan zitten bij de automaat van 

Juffra Toertjes. 

 

 

 

8. Turnen: links van de baan vind je een houten verhoogje. Wie kan er over dit 

verhoogje wandelen zonder een voet aan de grond te zetten? 

 

Voor de Olympische spelen in Tokyo 2020 was Nina 

Derwael onze grootste kans op een gouden medaille. 

Wat is haar beste turnonderdeel? 

A. De balk        B. De sprong       C. De brug 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

9. Speerwerpen: Links van jullie is een zandpad. Ga aan het begin van het zandpad 

staan en probeer je tandenstoker/stokje zo ver mogelijk te werpen. Best wel lastig he?  

 
Wat is volgens jullie het wereldrecord luciferwerpen? 
A. 16 meter B. 26 meter C. 36 meter                

 
 
10. Kruiwagenrace: rechts van het pad is een smalle grasstrook met daarnaast een beek. 

Je mama/papa pakt je beide bovenbenen vast terwijl jij op je handen steunt. Probeer 

dit grasstuk zo snel mogelijk te overbruggen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. Hoogspringen: In dit kleine padje staat een lantaarnpaal. Wat is de hoogste 

gekleurde ring die jij kan tikken? De hoogste ring is het olympisch record 

hoogspringen. Hoe hoog is dit volgens jou? 

A. 2.39 meter          B. 2.69 meter          C. 2.99 meter 

 
12.  Zoek de QR code:  

Tip 1:  Ontcijfer de code              hgzigkfmg ollkkzw 

 

Tip 2: Gebruik de uitkomst van proef 6. 
Zoveel stappen is de QR code van het bord met de looproute op verwijderd. 
 

 

VERBETERSLEUTEL VAN DE WEETJES 

 Usain Bolt is afkomstig van Jamaica. 

 Olympisch record verspringen = 8,90 meter. 

 De brug is het favoriete turnonderdeel van Nina Derwael. 

 Het wereldrecord luciferwerpen staat op 36 meter. 

 Olympisch record hoogspringen = 2,39 meter. 


