
Tochttechnieken bundel 
 

Hieronder vind je alle tochttechnieken die je nodig hebt om je wandeling succesvol te volbrengen zit je toch vast en 

geraak je niet meer verder blader dan naar de laatste pagina en zoek daar naar hulp. 

1. Blinde Kaart 
Korte uitleg: Je krijgt onderstaand kaartje. Je start bij het bolletje en je wandelt in de richting van de pijl. Zijstraten 

staan er niet op, veldwegjes en onverharde paden (de paden in een park      ) worden weergegeven door 

stippenlijntjes. 

 

2. Raadsels 
Korte uitleg: Aan elk kruispunt krijg je een raadseltjes dat je moet oplossen, de oplossing van het raadsel is de 

richting die je uit moet. 

• Raadsel 1: Ontcijfer onderstaande code om te weten naar waar je moet gaan. 

Tip: A = 8 

20   17   22   19   1 

 

• Raadsel 2: .neglov dap tid fjilb ,luurb ed raan tien aG 

 

• Raadsel 3: Zoek X in onderstaande rekensom het antwoord geeft je de juiste staat 

die je moet inslaan. Je komt normaalgezien van de rode pijl, als je nog niet bent 

misgelopen. 

𝑥 =  
12²

72
+

51

17
− 2 

 

• Raadsel 4: Beyoncé – Irreplaceable 

Hier is ook een QR-code naar het liedje: 

 

• Raadsel 5: Je krijgt van ons een rebus los hem op en vind waar je naartoe moet gaan. 

 



• Raadsel 6: Sometimes the right path, is the wrong path. Just head straight for your destination. 

 

• Raadsel 7: Suivez le chemin tout droit. 

 

• Raadsel 8: Lotj ons nor Oilsjt goan, oever t water! 

3. Bolleke-Pijlke 
Korte uitleg: Elk kruispunt staat aangegeven, pas op want je slaat snel al eens een baantje over. Veldwegjes en 

onverharde paden worden weergegeven door stippenlijntjes. Je komt van het bolletje en de straat die je moet 

inslaan wordt weergegeven door de pijl. 

 

4. Tire votre plan 
Korte uitleg: Nu is het aan jou, kies zelf welke weg je neemt. Je moet zo snel mogelijk aan de bib van Haaltert zien te 

geraken. 

Tip: Als je even rondom je kijkt kan je misschien de kerk van Haaltert zien de bib is daar dichtbij. 

5. Stripverhaaltjes 
Korte uitleg: Je krijgt een leuk stripverhaal te zien waarin beschreven staat welke weg je moet afleggen. 



6. Extra hulp voor als je echt vast zit 
Hieronder vind je een kaart van je wandeling gebruik hem enkel als je echt vast zit of je denkt dat je verloren bent 

gelopen. Elk vlagje toont de start van een nieuwe tochttechniek, het rode vlagje is De Kouter het begin en einde van 

je wandeltocht. 

Heb je bij raadsel Nr. 4 geen internet hier is de lyrics van Beyoncé – Irreplaceable: 

To the left, to the left 
To the left, to the left 
To the left, to the left 

Everything you own in the box to the left 
In the closet that's my stuff, yes 
If I bought it please don't touch 

 

Zit je nog altijd vast en weet je echt niet waar je bent dan kan je zaterdag en zondag altijd naar 0472/03.05.06 bellen 

en dan helpt Bert je graag verder op je tocht. 
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