
NEEM DEEL EN MAAK KANS OP EEN DAMESFIETS! 

ZOEKTOCHT BETEKOM | ROTSELAAR HEIKANT
17 km: fietsen of wandelen

ZOEKTOCHT  BAAL | BEGIJNENDIJK 
13 km: fietsen of wandelen

ZOEKTOCHT TREMELO | WERCHTER | ROTSELAAR
19 km: fietsen of wandelen*

 *

*

MEER INFO: www.begijnendijk.be | www.rotselaar.be | www.tremelo.be

BEGIJNENDIJK | ROTSELAAR | TREMELO 
ZOEKTOCHTEN ZOMER 2021



Deze ZOEKTOCHT BAAL | BEGIJNENDIJK is ongeveer 13 km. 

Je kan zowel fietsen als wandelen. 

Voor alle deelnemers is het aangeraden om onderstaande reglement zeker aandachtig te lezen. 

Als inrichters zijn we niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. 
Wees dus een voorzichtige en veilige deelnemer.

Respecteer de geldende coronamaatregelen van de overheid.

INHOUD VAN DEZE BUNDEL: *
p.2-3: Info | reglement | contact

p.4: Plan
p.5: Wegbeschrijving

p.6: Fotoblad
p.7: Vragenlijst  + 14 jaar (in combinatie met fotoblad en antwoordblad)

p.8: Antwoordblad + 14 jaar
p.9: Antwoop.9: Antwoordblad kinderen geboren vanaf 2007 t.e.m. 2015

INFO*

REGLEMENT*
WEGBESCHRIJVING:

De zoektocht kan op gelijk welke plaats van het parcours aangevat worden.
Gebruikte afkortingen:  R = naar rechts, RD = rechtdoor, L = naar links.
De wegbeschrijving bevat geen valstrikken. De te volgen weg staat ook op het plan.
Een straatnaam in vette letters en onderstreept, geeft aan dat je daar een foto kan vinden. 
(Straten die niet onderstreept zijn, bevatten geen foto’s)
Het is Het is niet nodig om private grond te betreden om foto’s te zoeken. 
Hou a.u.b. rekening met eigendom en vrijheid van anderen. 

FOTOBLAD:

De genummerde foto’s staan niet in volgorde zoals ze langs het traject genomen zijn. 
Het komt erop aan de plaats te vinden van waar de foto genomen is. 
Daar kan je dan de vraag beantwoorden, overeenkomstig met het nummer van de foto.
Er zijn geen vervalsingen of trucages gebeurd.
Er zijn geen foEr zijn geen foto’s genomen van vlaggen, spandoeken,…
De foto’s werden genomen in juni 2021 zodat het voorwerp van de foto’s intussen door de inwerking van de 
natuurelementen of door zijn gebruik, bepaalde veranderingen kan ondergaan hebben. 
Indien, door omstandigheden, het onderwerp van een foto niet meer overeenkomt met deze van het deelne-
mersmapje, wordt deze foto en de bijhorende vraag geannuleerd. Dit wordt gemeld op de websites van de 
3 gemeenten.
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VRAGENLIJST

De nummers van de vragen komen overeen met de nummers van de foto’s (Vraag 1 hoort bij foto 1, vraag 2 bij foto 2...)
De antwoorden zijn te vinden binnen een straal van 50 meter, vanaf de plaats op de straat van waar de foto genomen is. 
(In de hoogte beperkt tot het waarneembare)
Er zijn denk-, tel-, kijk-, weet- en opEr zijn denk-, tel-, kijk-, weet- en opmerkingsvragen, vragen met een cryptische omschrijving en twee schiftings-
vragen. 
Romeinse cijfers zijn: I=1, V=5, X=10, L=50, C=100, D=500, M=1000.
Als klinkers gelden enkel: a - e - i - o - u - y, ij zijn 2 letters. Ons alfabet telt 26 letters.
Er is geen enkele vraag met als antwoord: geen, onbepaald, onmogelijk.
Bij de vraag “hoeveel”, moet je alles optellen, zelfs gelijke zaken.
Bij vragen gevolgd door “kies uit” is slechts 1 antwoord mogelijk.
Bij vragen gevolgd door “mogelijke antwoorden” kunnen er 1 of meerdere juiste antwoorden zijn.
Wanneer “hier” voorkomt in een vraag, heeft dit nooit betrekking op de zoektochtenbundel.
Bijgeschreven letters of cijfers met krijt/balpen e.a. worden niet meegeteld. (bv. Op een verkeersbord,…)
Een tekst (woord, letter, cijfer, leesteken en/of getal) tussen aanhalingstekens (“ “), is letterlijk bedoeld.
Lettertype, grootte en kleur van de letters spelen geen rol. Leestekens mogen hierbij worden weggedacht. 
Er is spraEr is sprake van twee afzonderlijke woorden indien er tussen twee letters een grotere spatie is dan tussen de 
andere letters. Voorbeeld: ”KERK”=”kerk”is gelijk aan ”K E R K.” maar is niet gelijk aan “KE  RK”.
Een voorwerp (of dier, of mens), is het voorwerp (of dier, of mens) zelf of een afbeelding ervan. 
Een deel van het geheel waaraan men duidelijk het geheel herkent is geldig voor het geheel.
Het antwoord op een vraag bevindt zich nooit achter glas, glazen ruiten of uitstalramen. 
Vlaggen, Vlaggen, vaandels, spandoeken, dropflags, affiches, stickers (van alle soort), graffiti en tijdelijk aangebrachte panelen 
tellen niet mee (hetzij in de vraagstelling anders vermeld). Antwoorden achter/in plexiglas daarentegen tellen wel mee.

ANTWOORDBLAD + 14 jaar

Deelnemen kan vanaf 14 jaar (geboortejaar 2007).
Er mag slechts één antwoordblad per deelnemer ingediend worden.
Je verdient 1 punt per juist antwoord.
Als er één letter, kleur of cijfer gevraagd wordt, dan wordt een opsomming van letters, kleuren of cijfers, als verkeerd 
bescbeschouwd. 
De antwoorden op de schiftingsvragen komen enkel in aanmerking om, bij gelijk puntenaantal, de deelnemers te 
rangschikken.
Voor die gevallen waarin het reglement niet voorziet, handelt de jury in de geest van dit reglement. Door deelname 
aan deze zoektochten erkent iedere deelnemer dit reglement en legt zich sportief neer bij iedere beslissing van de jury.
Het antwoordblad moet ten laatste op woensdag 1 september 2021 ingediend worden aan de diensten vrije tijd van 
BegijBegijnendijk, Tremelo of Rotselaar. Dit kan per post of via email. (Vergeet je naam, adres, telefoonnummer en email niet 
in te vullen)
Vanaf 8 september 2021 kunnen de oplossingen geraadpleegd worden op de websites van de 3 gemeenten. 
Er zijn leuke prijzen te winnen (max. 1 prijs per adres), de winnaars worden op de hoogte gebracht. 
Onder alle deelnemers wordt er één damesfiets verloot . 
(Ook al heb je enkele antwoorden niet gevonden, kan je toch je antwoordblad indienen) 

ANTWOORDBLAD KINDEREN
  
Enkel kinderen geboren vanaf 2008 t.e.m. 2015 kunnen hieraan deelnemen.
Er mag slechts één antwoordblad per deelnemer ingediend worden.
Je verdient 1 punt per juist antwoord.
De antwoorden op de schiftingsvragen komen enkel in aanmerking om, bij gelijk puntenaantal, de deelnemers te 
rangschikken. 
Het antwoordblad voor de fotowedstrijd moet ten laatste op woensdag 1 september 2021 ingediend worden aan de 
diensten vrije tijd diensten vrije tijd van Begijnendijk, Tremelo of Rotselaar. Dit kan per post of via email. (Vergeet je naam, adres, 
telefoonnummer en email niet in te vullen)
Vanaf 8 september 2021 kunnen de oplossingen geraadpleegd worden op de websites van de 3 gemeenten. 
Er zijn leuke prijzen te winnen, de winnaars worden op de hoogte gebracht. 
(Ook al heb je enkele antwoorden niet gevonden, dan kan je je antwoordblad toch indienen en eventueel prijzen 
winnen). 

De diensten Vrije Tijd van Begijnendijk, Tremelo en Rotselaar wensen u aangename zoektochten en veel succes!

                                                                                            
 

Dienst vrije tijd Begijnendijk | Pastoor Pitetlaan 30, 3130 Begijnendijk | vrijetijd@begijnendijk.be | 016 56 66 75 
Dienst vrije tijd Rotselaar | Provinciebaan 2, 3110 Rotselaar | toerisme@rotselaar.be | 016 61 64 15 
Dienst vrije tijd Tremelo | Werchtersebaan 1, 3120 Tremelo | vrijetijd@tremelo.be | 016 52 54 40
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4.

PLAN*
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5.

WEGBESCHRIJVING: *
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FOTOBLAD*

ZOEKTOCHT BAAL | BEGIJNENDIJK

6.



Welke straat in de gemeente Baudour wordt hier vermeld?

Geef de verschillende afkortingen die hier aanwezig zijn en die uit minstens 2 letters bestaan.

Welke 2 woorden, die zich hier bevinden, doen denken aan verwarmen van voedsel?

Hoeveel spaken, in totaal, hebben de twee wielen? 

Wat staat er op de plaats van de sterretjes  * * * * A 7 1 volgens hier te vinden gegevens?

Welke voet van de vrouw is hier zichtbaar?
Kies uit: linKies uit: linkervoet – rechtervoet – beide voeten.

Op welke letter komt hier een accent voor?

Hoeveel betonpalen bevinden er zich hier in de richting van de pijl?

Welke letter komt hier voor tussen B en F? 

:Hoeveel is de som van de getallen op het bordje van de waterleiding?

Neem de laatste 4 letters van één van de woorden die zich hier bevinden. Scrabbel met deze 4 letters 
om de naam van een lichaamsdeel te vinden.

HoHoeveel glasstenen komen er voor op de voorgevel van de woning waar deze letters te vinden zijn?

Welk 9-letterwoord is hier te vinden?

Hoeveel van dergelijke pijlen bevinden er zich hier?

Van welk jaartal is de som van de cijfers 27?

Hoeveel muurankers bevinden er zich aan de woning aan de overzijde van de straat? (zonder privaat 
eigendom te betreden)? 
Kies uit: minder dan 18 – 18 – 19 – 20 – 21 – meer dan 21. 
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VRAGENLIJST +14 JAAR (IN COMBINATIE MET ANTWOORDBLAD)*
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VRAAG 2.

VRAAG 1.

VRAAG 3.

VRAAG 4.

VRAAG 5.

VRAAG 6.

VRAAG 7.

VRAAG 8.

VRAAG 9.

VRAAG 10.

VRAAG 11.

VRAAG 12.

VRAAG 13.

VRAAG 14.

VRAAG 15.

VRAAG 16.

SCHIFTINGSVRAAG 1: Welk is de som van de getallen (inclusief reservegetal) van de nationale lottotrekking
van zaterdag 04-09-2021?

SCHIFTINGSVRAAG 2: Welk is het reservegetal van de nationale lottotrekking van zaterdag 04-09-2021?

NAAM:.........................................................................................................................................................................................      
ADRES:........................................................................................................................................................................................
TELEFOON:................................................................................................................................................................................             
EMAIL:EMAIL:.........................................................................................................................................................................................
GEBOORTEDATUM:................................................................................................................................................................

ANTWOORDBLAD +14 JAAR *
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HANNEKENSSTRAAT

SOLHEIDE

BALENBERGSTRAATJE

PASTORIESTRAAT

CAMILLE HUYSMANSSTRAAT

BONTEN OSSTRAAT

MOORSEMSESTRAAT

ZANDSTRAAT

PANDHOEVESTRAAT

MERESTRAAT

HEISTRAAT

PEUTERSTRAAT

OPGELET! OP 4 PLAATSEN ZIJN ER 2 FOTO’S GENOMEN!

SCHIFTINGSVRAAG 1: Welk is de som van de getallen (inclusief reservegetal) van de nationale lottotrekking
van zaterdag 04-09-2021?

NR. FOTO:

NR. FOTO:

NR. FOTO:

NR. FOTO:

NR. FOTO:

NR. FOTO:

NR. FOTO:

NR. FOTO:

NR. FOTO:

NR. FOTO:

NR. FOTO:

NR. FOTO:

SCHIFTINGSVRAAG 2: Welk is het reservegetal van de nationale lottotrekking van zaterdag 04-09-2021?

NAAM:.........................................................................................................................................................................................      
ADRES:........................................................................................................................................................................................
TELEFOON:................................................................................................................................................................................             
EMAIL:EMAIL:.........................................................................................................................................................................................
GEBOORTEDATUM:................................................................................................................................................................

* ANTWOORDBLAD KINDEREN
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