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Fietszoektocht 2021 

Afstand: 10 km 
georganiseerd door voetbalclub K.ESK Leopoldsburg  

 
Van harte welkom op onze fietszoektocht, voor het vertrek toch enkele 
afspraken:  
 
1. Iedereen kan aan de zoektocht deelnemen, individueel of in groepsverband. De 

tocht is trouwens uiterst geschikt om met de familie te ondernemen. Hou wel 
rekening met de coronamaatregelen. 

2. Alle vragen kunnen op het parcours van de fietstocht opgelost worden. Je hoeft 
voor het oplossen van de vragen niemand te storen of andermans eigendom te 
betreden. 

3. Je kan meer dan één antwoordformulier inleveren. 
4. Deze zoektocht druk je zelf af. 
5. De ingevulde antwoordformulieren kan je elke dag tussen 13:00 en 18:00 

afgeven aan de verantwoordelijke van het terrascafé voor de kantine van K.ESK 
Leopoldsburg. 

6. Op het einde van elke maand wordt de verbetering aangevat. Voor elk juist 
antwoord wordt één punt toegekend. 

7. Indien het antwoord niet leesbaar is wordt het als fout aangerekend. 
8. Niet vergeten: de fotoronde. 
9. Alle personen met de meeste juiste antwoorden maken kans op één set van twee 

abonnementen op voetbalclub K.ESK Leopoldsburg voor het seizoen 2021-2022. 
Er wordt over deze zoektocht geen discussie gevoerd, alle niet voorziene 
geschillen worden door de organisatie beslecht. 

10. De deelnemers verklaren uitdrukkelijk af te zien van elk verhaal tegenover de 
organisatie in geval van ongeval of andere schade. 

11. De deelnemers dienen dit reglement te kennen en te aanvaarden. 
 
 

  



2 
 

 

Routebeschrijving en vragen: 
 
Bij het verlaten van de accommodatie van K.ESK Leopoldsburg sla je links af de 
Heidestraat in. 
 

Vraag 1 : Waarvoor staan de letters ESK ? 
 
Waar Heidestraat Groenstraat wordt, sla je links af, richting knooppunt 278. 
 

Vraag 2 : Noem 5 speeltuigen in de speeltuin De Merel. 
 
Vervolg je weg verder naar knooppunt 278. 
Op knooppunt 278 ga je even naar links voor de Schans van Gerhees. 
 

Vraag 3 : 
a) Wat is een boekenboom ? 
 
b) Geef een andere naam voor het pad dat door het veld loopt. 
 
c) Hoe lang is dit pad. Je kan een schatting maken of er even over lopen ? 

 
Je keert terug naar knooppunt 278 en volgt richting knooppunt 40. 
 
Tussen knooppunt 278 en 40 kom je een Mariakapel tegen. Los daar vraag 4 op. 
 

Vraag 4 : De firma met telefoonnummer 011 54 14 46 maakt banken en  
 tafels met bijzonder materiaal, welk ? 

 
Vervolg je weg naar knooppunt 40. 
 

Vraag 5 : Door welk land ben je aan het fietsen ? 
 
Je blijft richting knooppunt 40 volgen en je draait links de Tuinstraat in. Ongeveer 
300 m verder links in tot aan de aanduiding “ vuvezelapaadje”. 
 

Vraag 6 : Hoeveel kippen ben je tegengekomen ? 
 

Vraag 7 : Hoe ver ben je nu van Rome ? 
 
Keer terug d.w.z. naar rechts richting 270 en op de T–splitsing naar links = Gerhees 
 
Als deze straat ( Gerhees ) naar links draait rechtdoor het bos inrijden. Je stopt bij 
het infobord aan je linkerzijde. 
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Vraag 8 : 
a) Welke vogel wordt hier beschermd ? 
 
b) Hoeveel km bedraagt het wandelpad dat naar die vogel genoemd is ? 

 
De bosweg verder volgen en op het einde naar rechts. Daar waar de aanduiding 
van de ruiterroute naar links wijst ga je ook naar links. 
 
Verderop aan een afsluiting de bosweg links in, richting vijver of ven. 
 

Vraag 9 :  
a) Hoe heet dit plekje aan de vijver ? 
 
b) Hoe heet deze vijver of ven ? 

 
Terug naar de afsluiting en naar links. 
 
Voor je rechts de Bosstraat ingaat ga je iets verder tot je aan de rechterzijde 
gasbuizen boven de grond ziet. 
 

Vraag 10 : Welk noodnummer moet je bellen als er iets gebeurt ? 
 
Nu de Bosstraat in, blijven volgen richting Merel. 
 
Voor de Finse piste en het domein van de speeltuin: links. 
 
Bij de kruising met de aangelegde weg naar links. 
 

Vraag 11 : iets verder zie je aan de linkerzijde een groot gebouw tussen de 
bomen en struiken staan.  

 
a) Geef de naam van dit gebouw. 
 
b) Waarvoor wordt het gebruikt ? 
 
c) Wat betekent SGL ? 

 
Vervolg de weg en tegenover de Zwarte Spechtstraat rechts het bos in. 
 
Aan de klinkerverhoging rechts. 
 
Links. 
 
Rechts meedraaien en blijven volgen. 
 
Niet rechts meedraaien maar rechtdoor blijven rijden. 
 



4 
 

Links. 
 

Vraag 12 : Wat is de bedoeling van station 5 ? 
 
Pad blijven volgen en rechts meedraaien. 
 
Links houden en blijven volgen. 
 
Links. 
 
Rechtdoor blijven volgen. 
 
Links. 
 
Op het einde aan de T – splitsing naar links. 
 
Rechts. 
 

Vraag 13 : Wat is de naam van de hondenzone ? 
 
Rechts naar de kerkhofingang. 
 

Vraag 14 :  Welke groep heeft de omheining aangelegd ? 
 
 
 
Tegenover de  kerkhofingang ga je tussen de  voetbalvelden naar het Buurthuis. 
 
Voor de kleedkamerblok ga je links, er staan aanduidingen voor de fietsparking. 
 
De ingevulde antwoordformulieren kan je elke dag 
tussen 13:00 en 18:00 afgeven aan de verantwoordelijke 
 van het terrascafé voor de kantine 
van K.ESK Leopoldsburg. 
 
Vergeet zeker niet je gegevens en de 
de fotoronde in te vullen. 
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ANTWOORDFORMULIER.       

Je naam en voornaam : ______________________________________ 
 
Je gsmnummer : ______________________________________ 
 
emailadres : _________________________________ 
 
 
Vraag 1 : ____________________________________ 
 
Vraag 2 : ____________________________________ 
Vraag 3 : 

a) ____________________________________ 
 

b) ____________________________________ 
 

c) ____________________________________ 
 
Vraag 4 : ____________________________________ 
 
Vraag 5 : ____________________________________ 
 
Vraag 6 : ____________________________________ 
 
Vraag 7 : ____________________________________ 
Vraag 8 : 

a) ____________________________________ 
 

b) ____________________________________ 
Vraag 9 : 

a) ____________________________________ 
 

b) ____________________________________ 
 
Vraag 10 : ____________________________________ 
Vraag 11 : 

a) ____________________________________ 
 

b) ____________________________________ 
 

c) ____________________________________ 
 
Vraag 12 : ____________________________________ 
 
Vraag 13 : ____________________________________ 
 
Vraag 14 : ____________________________________ 
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Fotoronde:Schrijf naast elke foto het huisnummer van het huis waar deze beelden 
staan: 
 

…… ……

…… ……

…… ……

…… ……

….. 
 
Je naam en voornaam : ________________________ 


