
Isolatiespel 1: Fotozoektocht fiets. 
Blijf in uw kot, tenzij om een frisse neus te halen en te sporten. Daar willen we als KLJ mee helpen, 

als eerste activiteit hebben we een fotozoektocht gemaakt. De bedoeling is dat jullie zoveel mogelijk 

vragen bij de bijhorende foto oplossen. De routebeschrijving vind u in het andere bestand. 

Spelregels 
• Ga op zoek naar zoveel mogelijk antwoorden op de vragen bij de foto’s, degene met de 

meeste juiste antwoorden wint een leuk KLJ-après-quarantaine-pakket. 

• Bij een Ex aequo telt de schiftingsvraag: de dichtste wint. 

• Ga max. met 1 gezinslid op pad. Houd zoveel mogelijk afstand van voorbijgangers. 

• Was je handen voor en na de tocht, volg ook de andere hygiënische maatregelen. 

• Houd het veilig, naast het coronavirus is het verkeer heel gevaarlijk. Bij de drukke 

kruispunten werden geen foto’s genomen dus neem je tijd om over te steken en fiets altijd 

op het fietspad.  

 
1) Adres? Tip: de hond luistert 

naar de naam Flappie (als je 
luid roept komt zij) 

 
2) Adres? 

 
3) Welke leden zwemmen hier? 

 
4) Achterkant van welk gebouw? 

 
5) Straatnaam + huisnummer? 

 
6) Adres? 



 
7) Welke plaats? 

 
8) Adres? 

 
9) Hoeveel km. tot Viersel? 

 
10) Straatnaam? 

 
11) Hoeveel tegels vind je onder 

dit bankje? 

 
12) Hoeveel treden tot aan de 

beek? 

 
13) Prijs grote fles appel-kers? 

 
14) Bijhorende nummerplaat? 

 
15) Aantal afritten van deze 

rotonde? 



 
16) Aantal km. op bijhorend 

paaltje? 

 
17) Adres?  

 
18) Welke nummer is bedekt? 

 
19) Adres? 

 
20) Bijhorende fietskruispunt? 

 
21) Aantal infoborden op 

werpafstand? 

 
22) Adres? 

Hint volgorde:  
Beschrijf volgend getal om de 
volgorde te weten. 
Vb.: 66666666111 → 8631 = Eerst 
foto 8 → 6 → 3 → 1 
 
Uiteraard is dit zeer moeilijk door de 
getallen groter dan 10, mits wat 
creativiteit vind je zo de volgorde: 
 
77211861111111170022 
95044444139994222222 
 

Antwoorden mag je doorsturen naar 
volgend mailadres: 
maarten.sluyts@outlook.com 
 
De wedstrijd sluit 26 april.  
 

 

Schiftingsvraag: Hoe lang fietste leider Maarten over deze tocht? (incl. foto’s nemen) 

mailto:maarten.sluyts@outlook.com

