Herfstzoektocht HV Uilenspiegel

Geen wedstrijden, geen trainingen, een verlengde herfstvakantie...
Dus hebben we voor jullie een leuke HV uilenspiegel Handbal wandel/fiets zoektocht in
elkaar gebokst voor de 2de week van de herfstvakantie. Bewegen is de boodschap …
Lees even de richtlijnen alvorens er meteen in te vliegen!
De aanwijzingen zijn zichtbaar van 07/11/20 tem 15/11/20.
De zoektocht is ongeveer 2 x 6,5 km, ja hoor die 10000 stappen kan je afvinken, en geschikt voor
voetgangers (ook met buggy) en fietsers. Wel opletten dat je alles opmerkt als je snel fietst.
Doe de tocht in gezinsverband (niet in groep) of met max. 3 ploeggenoten, vergeet je mondmasker
niet en hou steeds voldoende afstand van andere wandelaars en fietsers.
Respecteer steeds de geldende coronamaatregelen en verkeersregels aub!
Alle dingen de we zoeken zijn zichtbaar vanop de openbare weg, respecteer dus andermans privacy.
Hierbij vind je de 2 parcours met vragenbundel, fotobundel en antwoordbundel. (je kan ze ook
downloaden van de website.
Allemaal mee te nemen op je tocht + een balpen + smartphone om QR-code te scannen ( het kan
ook zonder maar handig voor een paar tips) en een leuke foto te maken + een handbal.
Voorzie een plastic mapje bij regenweer.
Let op! De fotobundel heb je tijdens je Wilrijkse tocht nodig: lees vooraf vraag 15 !
We starten op de parking aan het universiteitsplein in Wilrijk .
Je hebt 3 keuzes
1. Je kiest Edegem voor de zoektocht( +/- 7km)
2. Je kiest Wilrijk voor de zoektocht (+/- 6km)
3. Je hebt veel tijd en plakt beide tochten achter elkaar
De deelnemer die de hoogste score behaalt, belonen we met een HV Uilenspiegel-pretpakket en een
uniek cadeau gesponsord door Teamfashion.
Tip van de dag : Tijdens deze lockdown is het misschien ook het ideale moment om cadeautjes te
bestellen bij teamfashion. Wie is er nu niet blij met een nieuwe clubtrui, trainingspak, sporttas , bal
enz.. onder de kerstboom of gebracht door de Sint . https://www.uilenspiegel.be/uilenshop/
De schiftingsvraag zal voor de beslissing zorgen bij gelijke stand. De jury is streng maar rechtvaardig
en heeft altijd gelijk.
Vergeet zeker niet jullie naam, telefoonnummer en e-mailadres te noteren op elk antwoordblad.
Sfeer- en actiefoto’s zijn uiteraard zeer welkom! Je mag deze doorsturen via whatsapp ( els Gonthier
0494/047375 ) of via mail els.gonthier@gmail.com

We wensen jullie heel veel plezier met de eerste HV uilenspiegel zoektocht !
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Wandelzoektocht Wilrijk ( start aan het universiteitsplein)
1. Ga richting Doornstraat en sla linksaf aan café den uil.
Vraag 1 : Hoeveel uilen tel je aan het café den uil ?
2. Sla rechtsaf voor de paarden ( door het houten poortje) en wandel/fiets tot aan het
eerste speeltuintje aan de rechterkant.
FIT-OPDRACHT 1: Ga op de rups zitten en gooi je handbal vanop de rups 5 x in de grote
schommelmand. Gelukt? Dan mag je verder gaan op je tocht
3. Ga het padje verder af en sla links af na het petanqueveld en na de grote picknicktafel.
4. Wandel tot aan de picknicktafel op het grasveld.
FIT-OPDRACHT 2 : Ga aan de picknicktafel staan en probeer zo snel mogelijk 10 verschillende
bomen te tikken . Je tijd stopt als je terug aan de picknicktafel bent. Noteer je tijd
5. Sla op het T-kruispunt rechts af ( volg → 51)
Vraag 2 : Hoeveel jaar bestaat Uilenspiegel dit seizoen ? Weet je het niet spiek dan even op
de website www.uilenspiegel.be
FIT-OPDRACHT 3 : Loop over de balken heen en weer en noteer je tijd
6. Sla op het kruipunt rechts af
7. Sla de Flor Huysmansstraat in
Vraag 3 Hoeveel houten tuinpoortjes zijn er in deze straat ?
X + 5 = … de uitkomst is meteen het stamnummer van onze club . Schrijf dit nummer op het
antwoordblad
8. Aan de koe draai je rechtsaf
Vraag 4 : Hoeveel blauwe bloempotten/manden heeft de man op de hoek aan de straatkant
staan ?
9. Steek voorzichtig de Krijgsbaan over ga de Boekstraat in en sla rechtsaf naar de speeltuin
FIT-OPDRACHT 4 :Klim op de toren met de glijbaan en gooi je handbal vanop de toren 5 x
in de grote schommelmand. Gelukt ? Dan mag je verder gaan op je tocht
10. Ga terug naar d boekveldstraat en vervolg je tocht richting Bist
Vraag 5 : Wie is de tekenaar van de striphelden op de elektriciteitskastjes op de hoek ?
11. Steek de Oudestraat over
Vraag 6 :Tel de bomen ( aan de kant van de weg ) in de Jan – Vianneystraat .
12. Steek de boekstraat over en vervolg het pad rechts naast de kerk
Vraag 7 : Welke dagen van de week kan je hier nog naar de mis komen?
13. Sla rechtsaf en volg Neerbist (wie zoekt die vindt)
14. Ga bij Fancy hair de straat in en stap tot huisnummer 44
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Vraag 8 : Hier zie je jeugdfoto's van een paar van onze trainers. Herken jij ze ? Noteer hun
namen op het antwoordenblad.
15. Wandel naar de sporthal
Vraag 9 : Hoeveel ploegen heeft HV Uilenspiegel ? Tip ( scan de QR code naaste de deur als
je een tip wil om te tellen)
Fit- opdracht 5 : Kruip 5x over en onder het fietsenrekje aan de sporthal en noteer je tijd
16. Ga verder richting en sla links af naar de kapper
17. Wandel tot aan het basketveld
FIT-OPDRACHT 6 : We spelen handbal-basket .Gooi je bal door het basketnet. Gelukt ? Ga
een stap achteruit.. .Tot hoeveel stappen geraak je tot je er niet meer kan ingooien ?
Vraag 10 :Het appartementsgebouw op de hoek van de kern heeft graffiti op beide “zuilen”
.Hoeveel muggen tel je in totaal ? PS .het gebouw heeft 2 kanten
18. Steek de Heistraat over naar de Sint-Camillusstraat
Vraag 11 : Wie draagt er 4 sokken ?
FIT-OPDRACHT 7 : Gooi vanuit de toren 5 x in het spinnenweb
19. Wandel verder in de Sint-Camillustraat
20. Ga rechtsaf de kerkhofstraat in
21. Ga op het einde van de straat het park in en loop tot aan het handbalveld
FIT-OPDRACHT 8 : Zet iemand van je ouders/ploeggenoten in de goal en scoor 5 penalty’s
22. Na het handbalveld t.h.v de bij rechts afslaan
23. Volg het pas naast het kerkhof naar de Pieter van Yperweg
Fit-opdracht 9: Spurt van het fietsslalompunt ( begin Yperweg) tot het volgende
fietsslalompunt (einde Yperweg). Noteer je tijd

Vraag 12 : Kijk goed uit bij huisnummer 34 want hier hangt ergens nog een uilenvraag…
24. Vervolg je weg en draai de Kerkeveldstraat in naar rechts
Vraag 13 :Hoeveel km. per uur mag je hier rijden ?
25. Stap de parking van de Lindekens op en zoek volgende opdracht en vraag
Fit-opdracht 10 : De laatste fit-opdracht ie eigenlijk een doe-opdracht.
neem een originele handbalselfie van je team en stuur deze door naar
els.gonthier@gmail.com of via whatsapp : 0494/047375 .Vermeld ook even of deze mag
gebruikt worden op sociale media
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Vraag 14 : Los de rebus op en schrijf het antwoord op het antwoordblad ( een getal)

VRAAG 15 : Noteer de volgorde in welke je de foto’s van het fotoblad tegenkomt, te
beginnen aan de startplaats universiteitsplein
Je hebt nu 3 keuzes
1. Je duwt op de bel in de Doornstraat 115 → iemand doet open en je geeft je
antwoordblad af en misschien win je al wel een uilenprijsje en dan ga je terug naar
het vertrekpunt en doet de zoektocht van Edegem.
2. Je steekt je antwoordblad in de brievenbus ( want niemand thuis ) en dan ga je terug
naar het vertrekpunt en doet de zoektocht van Edegem.
3. Je doet 1 en/of 2 en dan ga je naar huis, deel 2 is voor een andere keer ..

Bonusvraag: Hoeveel mobiele toiletten ben je tegengekomen op deze tocht door Wilrijk
Schiftingsvraag : Wat is het leeftijdsverschil in dagen tussen oudste en jongste uil volgens
ledenlijst VHV
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Antwoordformulier van ( naam- email- GSM)
…………………………………………………………………………………………………………………….
Vraag 1 : Aantal uilen
Vraag 2 : leeftijd Uilenspiegel
Vraag 3 : stamboeknummer
Vraag 4 : aantal bloempotten
Vraag 5 : tekenaar
Vraag 6 : bomen
Vraag 7 : dagen van de week
Vraag 8 :jeugdtrainers

1.

6.

2.

7.

11.

3.

8.

12.

4.

9.

5.

10.

Vraag 9 :aantal ploegen Uilenspiegel
Vraag 10 : muggen
Vraag 11 : sokken ??
Vraag 12 : Wie scoort er ?

1.

2.

3.J

Vraag 13 : km/u
Vraag 14 : rebus
Vraag 15 :

In volgorde van de tocht, vul de letter aan !

1.

2.

3.

8.

9.

10.

4.

5.

6.

7.

BONUSVRAAG: aantal mobiele Wc’s
Naam :
Fitopdracht 2
Fitopdracht 3
Fitopdracht 5
Fitopdracht 9
Schiftingsvraag

Naam :

Naam :

Naam :
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