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Wat we vandaag de dag meemaken is
ongezien. Door het coronavirus moeten we
voorlopig in ons kot blijven, en we weten
niet wat de nabije toekomst zal brengen.
Mogelijk moeten we de zomer in eigen
land doorbrengen en zullen verplaatsingen
nog geruime tijd beperkt blijven. Een
tegenvaller voor een vereniging als kwb,
die als doel heeft mensen samen te
brengen en buurten te doen bruisen.

Maar kwb zou kwb niet zijn als we niet op
zoek zouden gaan naar mogelijkheden om
in de komende maanden onze leden en
vrienden op een verantwoorde manier toch
te laten genieten van kwb.
Graag zetten we jullie op weg om in jullie
buurt een wandel- of fotozoektocht op
poten te zetten. De formule is niet nieuw
en werd al met succes georganiseerd in
minstens vijftig kwb-afdelingen.

Een fotozoektocht is ideaal in tijden van corona. Waarom?
• Het is geen niet-essentiële verplaatsing, maar gewoon een tocht door jouw bruisende buurt.
• Er kan in gezinsverband of met een beperkt gezelschap aan deelgenomen worden.
• Er is geen fysiek contact voor nodig. Het deelnameformulier kan per mail bezorgd en
eventueel ingeleverd worden.

Wat hebben we voor jullie voorzien?
We maakten deze handleiding, van hoe jullie zo’n fotozoektocht kunnen organiseren. Dit voor
zowel een basisversie als een deluxe editie, die jullie makkelijk in jullie eigen buurt kunnen
toepassen. Hierbij krijg je ook enkele ideeën om jullie tocht nog dat tikkeltje creatiever, beter,
origineler of opvallender te maken. En om het compleet te maken: een handleiding voor de app
Actionbound, voor wie de tocht digitaal wil aanbieden (voor gebruik met smartphone).
Daarnaast vind je op www.kwb.be/zomerzoektochten ook:
• Sjablonen voor zowel vraag- als antwoordformulieren
(voor de basis- en de deluxe versie)
• Een checklist en tips
• Een voorbeeld van een reglement en een privacyverklaring

Wij staan voor je klaar!
Is het de eerste keer dat je afdeling een fotozoektocht organiseert, en heb je nog wat vragen?
Onze ondersteuners staan te popelen om met jou aan de slag te gaan. Ze helpen je bij het
maken van een deelnameformulier, het uitstippelen van de tocht, het maken van de foto’s en
het voeren van promotie!

Interesse? Contacteer je ondersteuner of
kurt.borremans@kwb.be. Bedankt voor je
engagement!

De bedoeling van de fotozoektochten is om de deelnemers
de komende maanden in beweging te brengen op een
‘verantwoorde’ manier. Dit wil zeggen:
• Respect voor de corona-maatregelen: bewegen in eigen
buurt, rekening houden met de geldende regels rond
‘afstand houden’
• Respecteren van verkeersregels
• Bewegen met een doel: de opdracht volbrengen
• Op een zelfgekozen moment binnen de periode dat de
zoektocht loopt kunnen deelnemen
• Deelnemen aan een groter gebeuren
• Wedstrijd tot een goed einde brengen
Hou als doel voor ogen dat we mensen in beweging kunnen
krijgen.

Hoe ziet zo’n tocht eruit?
De deelnemers krijgen of printen een routebeschrijving, een
brochure of enkele pagina’s met een veertigtal foto’s die elk
voorzien zijn van een nummer, en een antwoordformulier
Ze fietsen of wandelen langs de uitgestippelde route en
rangschikken de nummers van de foto’s in de volgorde waarin
ze ze langs de route ontdekken.
De route die wordt uitgestippeld blijft binnen de
gemeentegrenzen en is 15 à 30 kilometer lang, als je je
op fietsers richt. (Zorg dat wandelaars de tocht eventueel
in meerdere etappes kunnen doen.) Als je een tocht voor
wandelaars maakt, hou je je best aan maximum 10 kilometer.
Hou bij het uitstippelen van je route rekening met een aantal
aandachtspunten:
• probeer drukke banen te vermijden
• zorg dat de gekozen paden berijdbaar zijn (geen privéwegen)
• doe de ‘bezienswaardigheden’ van de gemeente aan
• geef de deelnemers een duidelijke kaart mee
Duid op dit plan zeker ook de ‘rijrichting’ aan, zodat alle
deelnemers de foto’s in dezelfde volgorde plaatsen. Markeer
ook vier of vijf startplaatsen waar deelnemers kunnen
‘aanpikken’, zodat ze het punt kunnen kiezen dat het dichtst bij
hun woning ligt.

De foto’s
Let bij het nemen van de foto’s op:
• afstand: niet te ver, niet te dicht
• belichting: om overbelichting of donkerte te vermijden maak
je de foto’s best bij daglicht
• scherpte foto

DRAAIBOEK
BASISVERSIE
Als kwb-afdeling roep je leden, maar ook sympathisanten
en buurtbewoners op om deel te nemen aan jullie
fotozoektocht in hun buurt. Die heeft de volgende
kenmerken:
• Geschikt voor het hele gezin
• Om met de fiets en/of te voet af te leggen
• Periode waarin mensen kunnen deelnemen is enkele
weken
• Deelnemers kunnen zelf kiezen wanneer zij (delen van) de
tocht doen; ze hoeven het niet op één dag af te ronden
• Makkelijk te organiseren (indien gewenst met hulp van je
afdelingsondersteuner

Denk goed na over volgende elementen:
1. Duidelijke communicatie over vanaf wanneer de zoektocht
aanvangt, én tot wanneer ze loopt Zorg dat dit een voldoende
lange periode is, zodat mensen later in de zomer nog kunnen
aansluiten of hun tocht kunnen spreiden over verschillende
dagen (wandelaars).
2. Geef in de promotie goed aan waar potentiële deelnemers
• kunnen inschrijven
• de formulieren en routebeschrijving kunnen krijgen of printen
• het reglement kunnen lezen
• de antwoordbladen moeten indienen (mét vermelding van
naam en adres)
• wanneer en hoe het resultaat van de zoektocht openbaar
gemaakt zal worden
3. Heb je een prijzenpot, dan kan je de hoofdprijs gebruiken als
extra reclame. (Tip: korting op een toekomstige kwb-activiteit!)
4. Hou er rekening dat een slotmoment mogelijk niet aan de
orde is. Doe daarom de ‘uitreiking der prijzen’ op een later
moment.

Benodigdheden
Om jullie in staat te stellen deze zoektocht vlotter te
organiseren, vind je op www.kwb.be/zomerzoektochten een
aantal benodigdheden.
• Draaiboek en checklist
• Invuldocument voor de foto’s, met nummers
• Antwoordformulier
• Voorbeeld reglement en GDPR-verklaring

Zorg dat je ook bij het afdrukken de kwaliteit bewaren, maak
liefst horizontale foto’s en neem de foto’s altijd vanuit het
perspectief/de kijkrichting van de deelnemers!

Verloop, einddoel en opvolging
Ongewone omstandigheden vragen om ongewone
maatregelen. Daarom is het aangeraden in te spelen op de
omstandigheden die gelden tijdens de periode waarin jullie
fotozoektocht plaatsvindt.

Geef jullie fotozoektocht in op Korpus zodat
de leden en bestuursleden die betrokken zijn
in de opbouw van deze tocht verzekerd zijn! De
deelnemers aan de fotozoektocht zijn niet via kwb
verzekerd.

Indien jullie wat meer tijd hebben en jullie fotozoektocht
verder willen uitwerken, is er de ‘deluxe editie’. Die
bouwt voor 90% verder op de basisversie, met dat
verschil dat er een extra opdracht wordt toegevoegd. De
deelnemers moeten nog steeds de nummers van de foto’s
rangschikken in de volgorde waarin ze die tegenkomen,
maar bij bepaalde foto’s staat een symbool dat erop duidt
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dat ze hier een vraag moeten oplossen. Het antwoord
kunnen ze enkel ter plaatsen vinden. Dit concept maakt het
‘zoeken’ concreter, maar vraagt ook iets meer inspanning
van de deelnemers (want ze zijn verplicht om op bepaalde
punten te stoppen).

De vragen

Antwoorden

Aandachtspunten bij het opstellen van de vragen:

Voor deze tocht heb je ook een ander antwoordenblad
nodig dan voor de basisversie. Je vindt een sjabloon op de
webpagina.
Vraag de deelnemers om het antwoord in hoofdletters te
noteren (om onleesbaarheid te vermijden).

• het aantal: zorg ervoor dat deelnemers niet om de 100 meter
moeten stoppen voor een vraag. Geef hen ook tijd om te rijden/
wandelen!
• stel duidelijke vragen, zodat er geen verwarring of eigen
interpretatie mogelijk is bij bepaalde woorden of begrippen
• maak je vragen kort en krachtig, met een duidelijk antwoord
(bij voorkeur één woord of getal)
• beschrijf het onderwerp duidelijk (niet ‘paal’ maar
‘elektriciteitspaal’)
• het antwoord moet duidelijk zichtbaar zijn zonder dat
deelnemers ergens moeten op of onder klauteren, privédomein
moeten betreden …
• zorg dat het antwoord/onderwerp steeds aanwezig en
zichtbaar is. Een verplaatsbaar werftoilet kan weggehaald
worden, een bordje vlakbij een struik kan overwoekerd worden
…
• zorg dat (aanwezig zijn op) de locatie nodig is om het
antwoord te vinden
• stel je een vraag over de omgeving, geef richtingaanduidingen
dan vanuit het standpunt van de fotograaf
• laat de vragen vooraf checken door een derde

Benodigdheden
Om jullie in staat te stellen deze zoektocht vlotter te
organiseren, vind je op www.kwb.be/zomerzoektochten een
aantal benodigdheden:
• Draaiboek en checklist
• Voorbeeld routekaart
• Invuldocument voor de foto’s, met nummers
• Antwoordformulier
• Voorbeeld reglement en GDPR-verklaring

Geef jullie fotozoektocht in op Korpus zodat
de leden en bestuursleden die betrokken zijn
in de opbouw van deze tocht verzekerd zijn! De
deelnemers aan de fotozoektocht zijn niet via kwb
verzekerd.

Graag geven we jullie nog wat inspiratie om jullie
fotozoektocht nog aantrekkelijker en plezanter
te maken: verschillende manieren om foto’s te
gebruiken en jullie tocht te organiseren.

EXTRA
INSPIRATIE (1)

ANDERS WERKEN MET FOTO’S TIJDENS
DE ZOEKTOCHT
Octaaf de
Fotograaf
Bij deze zoektocht
moeten deelnemers
op de plaats gaan
staan van waaruit
de fotograaf een
bepaalde foto
heeft gemaakt.
Ze moeten dus de
juiste ‘kadrering’ vinden. Probeer bij de voorbereiding de foto’s
te maken vanuit een positie waarover je een (simpele) vraag
kan stellen: vanop een putdeksel van de watermaatschappij,
naast een verlichtingspaal, in het portaal van een gebouw, in
een bushok ... Dat maakt de vraagstelling wellicht makkelijker.

Photoshop
Op elke foto die de deelnemers tijdens de tocht tegenkomen, is
een bepaald ‘item’ verdwenen. Je kan dit zelf toepassen door in
een grafisch programma een ‘sticker’ over een item op de foto
te kleven of door de foto te bewerken en zelf bij te kleuren. De
deelnemers moeten ter plaatse gaan en kunnen vertellen welk
voorwerp er verstopt is of ontbreekt.
Vraag: geef de naam van dit café.

Foto uit de oude doos
Hiervoor je gebruik je
foto’s die 75 jaar of
langer geleden genomen
zijn. Om ze te kunnen
gebruiken, moet je
contact op te nemen
met de gemeente of
heemkundige kring van
je gemeente. Zij bezitten
meestal digitale versies
van oude foto’s van de
belangrijkste gebouwen
of straten van de
gemeente.
Je kan deelnemers
een kaart te geven met
aangeduide punten en
hen de juiste foto bij de
juiste plaats laten zetten,
of bij elke locatie een
vraag stellen.
Kwb Bazel paste deze techniek al toe; je kan hun zoektocht
bekijken op http://www.kwbbazel.be/index.php/2020/04/05/
wandel-en-ontdek-tocht/.

Oog voor detail

In de methodiek ‘oog voor detail’ geef je een detailfoto van een
voorwerp dat de deelnemers moeten zoeken in een bepaalde
zone op de kaart (aangeduid met bijvoorbeeld een rode
cirkel). Om te checken of de deelnemers het voorwerp hebben
gevonden, stel je er een vraag over. In dit geval bijvoorbeeld:
welk cijfer staat er onder dit schild?

Luchtfoto
Een andere originele opties om door middel van luchtfoto’s met
een pijl erop aan te duiden waar deelnemers een vraag kunnen
vinden. Een route opstellen
is hierbij niet noodzakelijk
je kan de deelnemers de
luchtfoto’s ook gewoon
laten zoeken. Als de vragen
verschillend genoeg zijn,
moet je zelfs niet aangeven
welke vraag bij welke foto
hoort. Luchtfoto’s van je
eigen buurt kan je maken/
printen met Google Earth
(earth.google.com).

EXTRA
INSPIRATIE (2)

ALTERNATIEVE ROUTE-AANDUIDINGEN
Als je deelnemers de route willen laten zoeken, is een
grondplan misschien iets te makkelijk. Gelukkig zijn er
ook tochtvormen die het vinden van de juiste weg iets
avontuurlijker en uitdagender maken.

De foto als tocht

Boodschappenlijst
Hierbij beschrijf je de route zoals een boodschappenlijstje:
alle straatnamen die de deelnemers moeten volgen zet je in
volgorde onder elkaar. De regel is: als de straat niet in het lijstje
staat, moet ze worden genegeerd. Plaatsen waar een vraag
beantwoord moet worden, kan je in het lijstje aanduiden met
bijvoorbeeld een vraagteken.

Niet foto’s zoeken op een route, maar het omgekeerde! Bij elke
wegsplitsing neem je een foto in de richting die de deelnemers
moeten volgen. Je kan ook een twintigtal foto’s nemen en
deelnemers vragen op basis hiervan de kortst mogelijke weg
te nemen. Er is dan ook ruimte genoeg om vragen stellen op
plaatsen die zijn weergegeven door een foto die is voorzien van
een symbool.

Pijl en bol
Hierbij de deelnemers een omschrijving van de route aan de
hand van symbolen. De wegen zijn volle strepen, de te volgen
weg is de pijl en het standpunt van waaruit de deelnemers dit
punt benaderen is de bol. We geven dit weer in een ‘raster’ dat
de deelnemers moeten volgen.

?

Een voorbeeld:
start

eind

De symbolen betekenen in dit geval: een schuine weg rechts
laten liggen - aan een kruispunt rechtdoor gaan en een flauwe
bocht naar links nemen - na een rechtse bocht de straat
links voorbij lopen - aan een driesprong links gaan - aan een
kruispunt met een onverharde weg links gaan - een onverharde
weg rechts inslaan.

Kompastocht
Zoals de naam laat vermoeden, hebben de deelnemers voor
deze tochtvorm een kompas nodig. Dit kan een echt kompas
zijn, maar evengoed een online op hun smartphone.
Bij de start geef je de wandel- of fietsrichting aan, en ook bij
een volgende weg of kruising geef je aan in welke richting de
deelnemers moeten stappen of rijden. Alle ‘graden’ worden in
een raster geplaatst.
Als dit de tocht is

Knooppunten
Indien de zoektocht iets ‘verder’ mag lopen kan je de
fietsknooppunten gebruiken.
Het voordeel hiervan is dat dit vaste markeringen zijn, en
dat je via de site www.vlaanderen-fietsland.be/routeplanner
makkelijk een route kan uitstippelen. Een voorbeeld van
kwb Weerde vind je in hun nieuwsbrief: https://archive.
newsletter2go.com/?n2g=ke4r3ljn-baviejtv-1hs.

N
geeft dat volgend raster:
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Omdat deze routemethode soms tot verwarring kan leiden,
voorzie je op de route best enkele controlepunten (in de vorm
van een foto) zodat deelnemers zich kunnen oriënteren en
hernemen als ze de fout zijn gegaan.

VOORBEELD
ROUTEKAART ZOEKTOCHT

LEGENDE BIJ ROUTEKAART
Hoofdstartpunt route

Deelnemers kunnen echter wel
inpikken waar ze willen.
Hun zelfgekozen vertrekpunt
vermelden ze op het
deelnemersformulier.

Rijrichting te volgen
(foto’s ordenen
volgens route)

Route/te volgen wegen

Maak je je zoektocht liefst op papier aan? Prima,
op www.kwb.be/zomerzoektochten vind je de
nodige modeldocumenten. Er bestaan echter
ook online mogelijkheden. Hieronder vind je een
stappenplan voor Actionbound, een platform
waarop je zoektochten op je computer kan
aanmaken. Deelnemers kunnen die vervolgens
op hun smartphone gebruiken.

ACTIONBOUND
APP VOOR ZOEKTOCHTEN (1)

Maak een gebruikersaccount aan en meld je aan
Ga via je browser naar actionbound.com. Klik rechtsboven in de navigatie op Not logged in
en daarna op Sign Up. (Als je al een gebruikersaccount hebt, klik je op Log in.)Op de Sign
Up-pagina klik je rechts onder Personal op de Start Now-knop, dit is de gratis versie van
Actionbound.
Vul je gegevens in: gebruikersnaam, emailadres en tweemaal je wachtwoord. Vink de bovenste
twee vakjes aan en klik op Create account om je gebruikersaccount aan te maken.

Maak een zoektocht
Op de overzichtspagina My Bounds klik je op New Bound om een
nieuwe zoektocht aan te maken. Als je je niet op de juiste pagina
bevindt, kan je rechtsboven in de navigatie op Create Bound
klikken.
Voer een duidelijke Titel (deze is zichtbaar) en URL in. Een URL
kan geen spaties bevatten (gebruik hiervoor een koppelteken). Je
gebruikt best enkel kleine letters.
Vervolgens kies je of je tocht Singleplayer of Multiplayer is.
Multiplayer is nodig om met meerdere spelers op hetzelfde
apparaat te kunnen spelen. Je kiest best voor Singleplayer.
Tot slot kies je of volgorde van de etappes vast (Fixed) of flexibel
(Flexible) is.
Als alles is ingevuld klik je op de ‘Create Bound’ knop.

ACTIONBOUND
APP VOOR ZOEKTOCHTEN (2)
Voeg elementen toe aan je zoektocht

Testen

Klik op de + om een element toe te voegen.

Je kan een Bound testen door
bovenaan op de play-knop te
klikken.

Vervolledig je zoektochtprofiel

Kies dan rechts in het menu het element dat je wil gebruiken.

Klik links op Settings. Hier kan je je Bound beheren en
informatie toevoegen. We raden aan om minstens een
afbeelding (Bound image) en beschrijving (Description) toe te
voegen.

Zet je zoektocht online en speel
Klik op je Bound en zet hem Online. Deel (Share) de URL of
QR-code en installeer de Actionbound-app via de App Store
https://apps.apple.com/us/app/actionbound/id582660833
of Google Play (voor Android) https://play.google.com/store/
apps/details?id=de.actionbound&gl=BE.

Stage: Gebruik Stage om secties te maken.
Dit enkel van belang als je voor ‘flexible’ hebt
gekozen.
Information: Hiermee kan je meer info geven
over de fasen van je Bound, of instructies.
Quiz: Stel een vraag. Je kan kiezen of je
deelnemers moeten antwoorden in tekst, het
antwoord moeten selecteren (multiple choice),
een getal moeten schatten of items moeten
sorteren. Welk soort vraag het is, kan je
aanduiden bij ‘answer’.
Mission: Geef je spelers een missie om te
voltooien. Dit kan het nemen van een foto zijn,
het opnemen van video of audio, of wat tekst
terugsturen.
Find spot: Laat de spelers een gps-coördinaat
vinden.
Scan Code: Genereer een QR-code, print deze
uit en hang ze op een locatie. De spelers
moeten ze vinden en scannen.
Survey: Maak een enquête die de spelers
moeten invullen.
Tournament: Laat de leden van het team tegen
elkaar spelen.
Opgelet: sommige elementen hebben
verschillende tabbladen, controleer dus goed
of je niets vergeten bent. Blijf op dezelfde
manier elementen toevoegen tot je tocht
compleet is.

Open de app op je
smartphone en klik op
Scan de code om de QRcode te scannen.

Bekijk de
resultaten
Indien je punten hebt
toegewezen kan je bij
Results de resultaten
bekijken.

