
 

WOORD VOORAF … 

                                  
 

Beste sportliefhebber, 

Beste organisator, initiatiefnemer, verenigings- of 

ploegverantwoordelijke, school- of bedrijfsmedewerker… 

 

Hier volgt de uitleg van een totaal vrij aangeboden opdrachtenpakket bij de 

 V-ROUTE - FIETSTOCHT of  WANDELING  van  12  of  25 km ! 

 

Deze V-route kan je volgen via de bestaande, zeshoekige route-borden langs het parcours.  

Start en Aankomst : Parking Het Jeugdcentrum – Zuiderlaan 46 – 8790 Waregem 

Je kan een keuze maken tussen de heuvelachtige omloop van 25 km of de vlakke V-Route4Kids van 12 km. 

 

En dan is er de vrijblijvende FOTO-opdracht die zowel aan een enkeling als in groep kan aangeboden worden. 

Er kunnen ook opdrachten door jullie verwijderd of toegevoegd worden… 

 

Vooraf moet natuurlijk de af te leggen weg eens goed gecontroleerd worden om te zien of deze  

voldoende haal- en bereikbaar is. En ook vooral om de juiste oplossingen te hebben of na te checken.  

Als organisator kan je bij twijfel of wegens tijdgebrek via mail naar ron.verbeke@telenet.be de oplossingen bekomen ! 

 

Het is dan ook de bedoeling dat de antwoordformulieren door jullie, organisatoren, verbeterd worden.  

En …. dat de eventuele uit te reiken prijzen ook door jullie aangeschaft en geschonken worden ! 

 

Veel fiets - of wandelgenot  ! 
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Materiaal:  aangepaste fietskledij  -  balpen  - Iphone of fototoestel -  lunchpakket… 

NAAM : 

GSM  of  MAILADRES : 

DATUM : 

V- ROUTE   (12 of 25 km) 

F O T O  - Z O E K T O C H T 
 

1. Maak tijdens de tocht een (groeps)selfie bij een huisnummer of brievenbus “ 35 ” (5 ptn) 

én vermeld hieronder de bijhorende STRAATNAAM (5 ptn) !  
 

…………………………………………………………………..……………..                     /10 
 

2. Maak met de 15 letters van  V-R-O-U-T-E-Z-O-E-K-T-O-C-H-T        
een zo lang mogelijk, ander Nederlandstalig woord. Je mag elke letter 1x gebruiken!            
Géén eigennamen! De woorden  tocht - route - zoek  mag je ook niet in je antwoord hebben.    
Je krijgt 5 ptn per gebruikte letter. 
 

         …………………………………………………….. 
 

3. Op deze fiets- of wandeltocht passeer je foto’s die op de achterzijde door elkaar staan…  

          ZET DE FOTO’S IN DE JUISTE CHRONOLOGISCHE VOLGORDE, VOLGENS HET TRAJECT VAN DE GEKOZEN AFSTAND !        
 

 

0 Ik volg de kleine V-route (12 km) en ontdek deze  5 foto’s !  (8 ptn per juist geplaatste letter) 
 

 

 

 

    

/40 
 

0 Ik volg de grote V-route (25 km) en ontdek deze  8 foto’s !  (5 ptn per juist geplaatste  letter)  
 

 

 

 

       

/40 

 

TOTAALSCORE:              
 

Bij ex-aequo: Stel een schiftingsvraag ! vb: Hoeveel graden is het nu ? Hoe oud zijn de jongste én oudste deelnemer samen ? …. 
Of geef een vlugge spelopdracht ! vb: Gooi met 3 dobbelstenen tegelijk zoveel mogelijk punten in 1 worp ! Trek een zo hoog 

mogelijke kaart uit een kaartenspel… 



Hier de 8 foto’s, door elkaar geplaatst ! Plaats deze in chronologische volgorde ! 

 
 

 
 

                       

A         B      C  
  

              

           D      E      F 

 

                              

           G           H      


