
Dag liefste jongverkennertjes, 

Vandaag kunnen jullie om ter meest punten verdienen door een super leuke, coole en toch wel lange 

fietstocht af te leggen! 

Hoe gaat dit nu in zijn werk? 

1) Je mag deze fietstocht alleen afleggen maar zeker ook met je eigen gezinsbubbel, of met 

maximum drie andere jongverkenners. 

- Je hebt dus drie opties: 

a) Je ziet het zitten om deze hele tocht af te leggen MET mondmasker: dan kan je 

samen met drie andere jongverkenners de route volgen. 

b) Als je geen zin hebt om de volledige route een mondmasker te dragen, dan doe 

je de tocht met mensen van je gezinsbubbel of knuffelcontact! 

Let er dus op dat je altijd een mondmasker aanhoudt in de stad en daarbuiten ook steeds als 

je de tocht niet met mensen van je vaste bubbel maakt! 

 

2) De fietstocht start aan de mortier, van hieruit zal je een route volgen (die hieronder duidelijk 

beschreven staat). De fietstocht stuurt je langs de huizen van de leiding. Hier zal er aan het 

juiste adres een opdracht te vinden zijn, het is voorlopig nog een verrassing wat deze 

opdrachten inhouden. Er zal telkens duidelijk aangeduid staan of je de opdracht moet filmen 

ofwel ergens met blad en papier iets moet oplossen en dit achter moet laten in de 

brievenbus. Na het uitvoeren van deze opdracht ga je naar het volgende huis enzovoort, tot 

je weer aan de mortier uitkomt. 

3) Hoe kan je punten verdienen? 

- Je verdient punten per geslaagde opdracht 

- Voor de jvg’s die de tocht het snelst uitvoeren vallen er bonuspunten te verdienen! Dit 

kunnen jullie aantonen door de tocht via Strava of dergelijke app’s te registreren. Let er 

wel op dat dit duidelijk is. 

 

 
Benodigdheden 

- Enkele blaadjes en schrijfgerief 

- Een gsm of een camera. Opdrachten die gefilmd moeten worden stuur je door naar 

ofwel de instagram van de jvg’s ofwel naar onze email jongverkenners2021@gmail.com 

- Een app zoals Strava of dergelijke zodat je jouw tocht en de tijd waarin je deze uitvoert 

kan registreren. Vergeet dit niet! Zo kan je bonuspunten verdienen (als je met een 

groepje jvg’s de route doet is het voldoende dat 1 iemand via Strava de tocht 

registreert, zorg wel dat we dan duidelijk weten wie allemaal in je groepje zat) 

- Een goed werkende fiets met alles erop en eraan (vergeet geen werkende fietslichten) 

- Zorg dat je goeie kleren aanhebt voor alle weersomstandigheden, jullie zullen wel 

eventjes onderweg zijn! 

 

 

 

 

 
 
 
 

mailto:jongverkenners2021@gmail.com


We herhalen nog eventjes de belangrijkste dingen 

- Je mag deze fietstocht ook met je gezinsbubbel uitvoeren 

- Als je de tocht iets te ver vindt mag je er altijd voor kiezen bepaalde tussenstops (huizen) 

over te slaan. Dan krijg je gewoon geen punten omdat je de opdrachten hier niet gedaan 

hebt. 

- Vergeet zeker je filmpjes niet door te sturen naar ons zodat we jullie zeker punten 

kunnen geven of briefjes waarop je een opdracht hebt uitgevoerd in de juiste brievenbus 

achter te laten. 

- Als je bonuspunten wilt verdienen, stuur ons dan ook een screenshot van jouw route en 

de daar bijhorende tijd waarin je de route hebt uitgevoerd 

- Hou er rekening mee dat het een lange tocht is en plan hier zeker 2u30min-3u voor in. 

- Als het groepje voor jou nog bezig is met een opdracht, dan wacht je geduldig je beurt 

af tot de vorige groep weg is. We willen de coronaregels zoveel als mogelijk volgen dus 

vermijden we een samenscholing! 

- We vertrouwen op jullie om de coronamaatregelen na te volgen, dit is jullie eigen 

verantwoordelijkheid! 



De route 

1) Mortierstraat 31 

2) Verbrand Nieuwland 35 

3) Generaal Lemanlaan 91 

4) Greinschuurstraat 21 

5) Wittebeerstraat 7 

6) Dikmuidseheerweg 259 

7) ’t Hoge 10 

8) Molenaarsstraat 21 

9) Rode-Kruisstraat 5 

10) Meiboomlaan 4 

11) Langendorpweg 3 

12) Koningin Elisabethlaan 28 

13) Mortierstraat 31 

 
De route kunnen jullie ook online terugvinden via 

https://www.komoot.nl/tour/305531058?share_token=aWkJuWQBFT5y3rZhjXk1zD2bjfcOnjR8wmZO

D1Ma4C1a3NqfDX&ref=  
 

https://www.komoot.nl/tour/305531058?share_token=aWkJuWQBFT5y3rZhjXk1zD2bjfcOnjR8wmZOD1Ma4C1a3NqfDX&ref=
https://www.komoot.nl/tour/305531058?share_token=aWkJuWQBFT5y3rZhjXk1zD2bjfcOnjR8wmZOD1Ma4C1a3NqfDX&ref=


Hier zie je een overzicht van de route maar het is misschien gemakkelijker om via de link hierboven 

de route vooraf af te printen of op te slaan in je smartphone! Het kan zijn dat je de 

tussenbestemmingen niet kan zien als je de route wil afprinten. Als je de optie Waypoints aanduidt 

zie je een gedetailleerde routeplanning. 

 
Héééééééél veel plezier!!! 

Groetjes van jullie leiding 

😊 


