
 

Fietstocht KVW Reeshof 2020 
 

 

 

 

De kampgroep fietst elk jaar naar hun kampadres.  Fietsen jullie dit jaar ook mee? 

 

 

LET OP: Fietsen doen we veilig, kijk goed uit met oversteken en houd je aan de 

verkeersregels! 

 

 

Onderweg zijn er een aantal opdrachten. Deze zorgen ervoor dat je de route goed kunt 

volgen en je de hoogste score kunt halen. Vul daarom na elke opdracht in wat het antwoord 

is. Dit doe je in de tabel op de laatste pagina. Los aan het einde van de toch de som op en vul 

dit in bij het laatste vakje.  

 

Ook zijn er nog bonus punten te verdienen. Dit doe je door foto’s te maken van de dingen 

die beschreven staan op de laatste pagina. Maak van deze foto’s een mooie collage. Stuur dit 

samen met de antwoorden van de opdrachten voor vanavond 21:00 uur naar 

kvw2020@kvwreeshof.nl met als onderwerp “fietstocht”.  

 

Je hoort dan donderdag 20 augustus na 20:00 uur of je gewonnen hebt. De uitreiking vind 

plaats tijdens de Facebook live disco. 

  

 

 

Heel veel plezier en succes!! 
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➢ We starten bij het Mariabeeld in het Reeshofpark bij knooppunt 56.  

➢ Van hieraf ga je fietsen richting knooppunt 43. 

 

Hoeveel letters heeft de eerste straat in de S-buurt die je kruist? Zet dit getal in vakje A bij de 

antwoorden. 

 

➢ Bij de rotonde van de Dalemdreef komt een nieuwe binnenspeeltuin en 

trampolinepark.  Hoe heten deze nieuwe parken? 

 

A: Monkey Town en Jump, Jump, Jump (81) 

B: Circuscity en Jumpsquare (10) 

C: Circuscity en Jump, Jump, Jump (54) 

D: Monkeytown en Jumpsquare (71) 

 

➢ Fiets door naar  knooppunt 43, het volgende knooppunt dat je moet volgen kun je 

vinden bij het goede antwoord op de vorige vraag (tussen de haakjes) 

 

Hoeveel lantaarnpalen kom je aan de rechterkant van de weg tegen tussen knooppunt 43 en 

het volgende knooppunt waar je naar toe rijdt? Zet dit aantal in vakje B bij de antwoorden. 

 

➢ Volg knooppunt 39, als je vanaf de Tinnegietersweg rechtsaf de Flaassendijk op bent 

gefietst ga je bij de 71e boom aan de rechterkant linksaf. 

➢ Als je bij het kanaal aankomt ga je rechtsaf langs het kanaal rijden. 

 

Je komt onder de brug van de Burgemeester Letschertweg door. Hoeveel van de witte 

streepjes in het midden van het fietspad liggen onder de burg? Zet dit getal in vakje C bij de 

antwoorden. 

 

➢ Ga voorbij de eerste sluis die je tegenkomt rechtsaf het Hoge Witsiepad op. 

➢ Ga de straat voor de Elzenhof linksaf. 

➢ Ga linksaf de Mariekerkestraat in.   

 

Hoeveel huizen staan er in deze straat? Zet dit aantal in vakje D bij de antwoorden. 

 

➢ Ga de eerste straat linksaf, ga meteen nog een keer de eerste mogelijkheid linksaf, ga 

meteen nog een keer de eerste mogelijkheid linksaf, ga rechtsaf langs het kanaal 

rijden. 

 



 

 

 

 

➢ Ga rechtsaf het Brummenpad op, vlak na de wielerbaan. Steek de Moerse Dreef over. 

Welke sport wordt aan de rechterkant beoefend op de kunstgrasvelden? 

 

A: Voetbal  

B: Korfbal 

C: Jeu de Boule 

 

Is het antwoord A, rij dan door naar de Langendijk en sla rechtsaf 

Is het antwoord B, rij dan door naar de Langendijk en sla linksaf 

Is het antwoord C, dan ben je te ver gereden en moet je een stukje terug om nog een keer te 

gaan kijken. 

 

Tel de bruggetjes aan de linkerkant waar je voorbij rijdt tot je rechtsaf het fietspad op gaat 

vlak voor de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg. Zet dit aantal in vakje E bij de 

antwoorden. 

 

➢ Ga vlak voor de Huibenvendreef weer rechts het fietspad op. 

➢ Sla rechtsaf de Dwingeloostraat in 

➢ Ga de eerste links, welke kleur heeft de voordeur van nummer 8? 

 

Blauw: Ga linksaf bij de Dalfsenlaan en ga meteen rechtsaf de Domburgsingel in. 

Rood: Ga rechtsaf bij de Dalfsenlaan en ga meteen linksaf de Doornsingel in. 

 

 

 

 

 

➢ Ga    bij de   +      +    +  

        LY = DI              ST = P     -m 

 

➢ Ga linksaf door het park en daarna rechtdoor door de Genemuidenlaan.  

 

Hoeveel bomen staan er op de middenbermen van de Genemuidenlaan? Zet dit getal in 

vakje F bij de antwoorden. 

 

➢ Ga rechtsaf het fietspad langs de Huibenvendreef op. 

➢ Steek bij de rotonde rechtdoor over en volg het fietspad langs de Heyhoefdreef. 

➢ Ga Rechtsaf het fietspad op het park in en fiets terug naar het beginpunt! 



 

 

 

 

Hoeveel kilometer heb je nu gefietst? Rond dit antwoord af op hele getallen en schrijf dit in 

vakje G bij de antwoorden. 

 

A  B  C  D  E  F  G  ??? 

 +  -  +  -  +  -  =  

 

 

 

Fotochallenges voor onderweg: 
 

Maak foto’s van jezelf of van je groepje samen met de volgende dingen: 

 

o Een schildering van een roofvogel. 

o Een koe. 

o Een platte band. 

o Zoveel mogelijk verschillende soorten paaltjes. 

o Een brug. 

o Een kunstwerk. 

 


