Sportieve Wandeling
De Herenthoutse atletiekclub richt elk jaar een gezellige familieclubwandeling in.
Normaal reizen we dan met de bus naar een unieke locatie en wandelen we doorheen
ongekend mooie stukjes natuur. Na de inbegrepen lunch bezoeken we dan steevast een
naburig stadje waarin kleine groepjes het tegen elkaar opnemen tijdens een leerrijke
fotozoektocht. Een echt gezellig moment waarbij we de mensen van onze club dichter bij
elkaar kunnen brengen.
Dit jaar is dat in die vorm helaas niet mogelijk maar we willen onze leden en alle andere geïnteresseerden toch
aan het bewegen houden en werkten voor jullie een ‘Doe het zelf’ wandeling en zoektocht uit.

De fotozoektocht vertrekt aan sportcentrum ’t Kapelleke en volgt
de reeds bestaande route van de gemeentelijke wandeling
‘Stapvoets’.

Vertrek: Sportcentrum ’t Kapelleke, Herenthout

Onderweg ga je op zoek naar de locatie waar de foto’s op het wedstrijdformulier gemaakt zijn. Bij elke foto hoort
een ‘sportieve’ vraag waarvan je het antwoord in de buurt van de foto kan terugvinden.
Juiste oplossingen worden ingezonden naar contact@herenthoutseac.be.

De winnaar ontvangt een gezonde ‘deluxe’ ontbijtmand voor 2 personen!

De actie loopt van zondag 4 april tot en met zondag 18 april 2021.
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Instructie + foto’s
Alle foto’s staan in volgorde zoals je ze tegenkomt op de wandeling.
Telkens je een foto ziet in werkelijkheid, moet je in de directe buurt ervan op zoek naar getallen die het antwoord
vormen op de bijhorende vragen. Alle vragen zijn in principe oplosbaar en er zijn geen strikvragen. Gebruik van
bronnen toegelaten. Succes!!!

De vragen?
1. Het aantal % van de loopomloop Herenthout dat onverhard is?
2. De verjaardag die de Herenthoutse Atletiekclub viert op vrijdag 18 en zaterdag 19 maart 2022?
3. De tijd in minuten en seconden die de voorlaatste loper liep over de 5km bij het wereldrecord Ekiden
aflossing?
4. Het gewicht in kg van de regerende olympische kampioene zevenkamp?
5. Momenteel het lidgeld in euro voor de kangoeroes (geb. 2015-2014) bij de Herenthoutse Atletiekclub?
6. Aantal voorzitters van de Herenthoutse Atletiekclub vóór de huidige?
7. Volledige meters die de kogel hamerslingeren vloog tijdens het huidige wereldrecord bij de vrouwen?
8. Op één na het aantal deelnemers aan de interne oefencross afgelopen oktober?
9. Ongeveer het aantal aangesloten Herenthoutse jeugdatleten (tot geb. 2008) dat op woensdag kan komen
trainen (buiten coronaperiode!)?
10. Aantal ingeschreven gezinnen (van 4 personen) op onze laatste ‘Gezinskilometer’ voor het goede doel?
11. De datum in november 1971 waarop Louis Lens, Sooi Wagemans, Jos Veris en burgemeester Nest
Vercammen samen het oprichten van een onze sportclub bespraken?
12. Op één na het aantal trainers binnen onze club?
13. In dit jaar vestigde Jos Van Looy (nog steeds kinesist in Herenthout) een Belgisch record op de 1500m voor
visueel gehandicapten? In het jaar 19..
14. Vanaf deze leeftijd kom je in de categorie Masters terecht?
15. Eerste 2 cijfers van de postcode van het dorp waaruit de meeste van onze leden afkomstig zijn?
16. Aantal disciplines bij een meerkamp indoor voor mannen, categorie Senioren?
17. Maximum aantal pogingen voor Benjamins (geb. 2013-2012) op eenzelfde hoogte bij het hoogspringen?
18. Aantal leeftijdscategorieën in de Vlaamse atletieksport?

De antwoorden van:

………………………………………..………………………………… (vul hier je naam in!)
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Schiftingsvraag: Hoeveel foto’s werden in totaal gemaakt door onze wandelaar/fotograaf om zeker
genoeg exemplaren te hebben om deze zoektocht in elkaar te steken?

Neem een foto van de antwoorden en mail die door naar contact@herenthoutseac.be

