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Instructie Fotospeurtocht “Even naar de bakker …” 
 
1  Inleiding  
De wandeling "Even naar de bakker in Hamoir" wordt vaak gebruikt om eens wat kilometers te maken  
in de omgeving van Sy. Het is een afwisselende route die u eerst over de heuvels van de Ourthe, ver-
volgens door het Neblon-dal en tenslotte via Lassus en het Ourthe-dal weer terug zal voeren naar de 
Tukhut. Wij hebben voor u een aantal markante punten (21) gefotografeerd en deze foto’s tot een 'foto-
speurtocht' verwerkt. Let op: U dient dan wel de volledige route (13 km) te lopen (u kiest dus voor optie 
A5 en daarna ook voor optie A4). U kunt deze wandeling overigens op meerdere manieren “doen”:  
- 1e: Een gewone wandeling.  
- 2e: Een wandeling, gecombineerd met de speurtocht "Even naar de bakker in Hamoir".  
- 3e: Een wandeling, gecombineerd met deze fotospeurtocht "Even naar de bakker …..".  
- 4e: Een combinatie van deze wandeling met keuze 2 en keuze 3.  
Kortom: Voor elk wat wils en u zult zich niet snel vervelen.  
 
2  Benodigdheden  
Als u de wandeling "Even naar de bakker in Hamoir” als fotospeurtocht wilt uitvoeren dan heeft u,  
naast deze instructie nog een potlood, een gum en natuurlijk ook de volgende attributen nodig:  
- A: De beschrijving van de wandeling "Even naar de bakker in Hamoir". 
- B: Een blanco of ingetekend stafkaartje van deze wandeling.
- C: Foto-prints van de 21 door u te vinden foto's.
Overigens, al deze benodigdheden zijn te downloaden als PDF-bestand  
door op de betreffende regel hierboven te klikken met uw linker muisknop.  

   
3  Instructies  

  
Voor de wandeling:   
Print de 21 foto’s uit, of als mosaic-overzicht, of alle 21 apart. Neem hetgeen de foto’s laten zien,   
goed in u op. Bent u met meerdere mensen dan kunt u evt. de foto’s onderling verdelen zodat  
iedereen een paar foto’s voor zijn/haar rekening neemt. U hoeft er dan niet zo veel te onthouden.  

  
Tijdens de wandeling:  
- Loop de route zoals in de wandeling “Even naar de bakker in hamoir” is beschreven. 
- Teken deze wandeling zelf in op het blanco stafkaartje of gebruik de ingetekende versie 

van het stafkaartje. 
- Als u een afbeelding op een foto herkent, dan markeert u de locatie van die afbeelding  

zo exact mogelijk op het stafkaartje. Doe dit bijvoorbeeld met een klein kruisje of een puntje. 
- Zet bij de markering op het stafkaartje het nummer van de corresponderende foto.  

  
Na de wandeling:  
- Neem uit het boek met de wandelingen in de Tukhut, de doorzichtige sheet  

die bij deze wandeling hoort en leg deze over uw stukje stafkaart. Doe dat zo  
dat de door u getekende route correspondeert met de route op de sheet. 

- Controleer of de fotomarkeringen en de fotonummers op uw kaartje corresponderen 
met die op de sheet. 

- Een fotomarkering is juist ingetekend als die binnen het cirkeltje op de sheet valt. 
- Hoeveel van de 21 afbeeldingen hebt u gevonden en op de juiste plaats ingetekend?  

 
Veel succes en vooral heel veel plezier met deze Fotospeurtocht !!! 


