
 

FOTOSPEURTOCHT "RONDJE TUKHUT" 
 

1 Inleiding 
De wandeling "Rondje Tukhut" wordt vaak gebruikt om de directe omgeving van de Tukhut 
te verkennen. Het is een aangename wandeling met sterk wisselend decor. In de omgeving 
van de Tukhut is dus veel te zien. Wij hebben voor u een aantal markante punten (17) gefoto-
grafeerd en deze foto’s tot een 'fotospeurtocht' bij deze wandeling verwerkt. U heeft nu de keuze 
uit de volgende opties: 
- 1e: Een gewone wandeling. 
- 2e: Een wandeling, gecombineerd met de speurtocht "Rondje Tukhut". 
- 3e: Een wandeling, gecombineerd met deze fotospeurtocht "Rondje Tukhut". 
- 4e: Een combinatie van de wandeling met optie 2 en optie 3. 
U zult zich dus niet snel vervelen. 
 
 
2 Benodigdheden 
Als u de wandeling "Rondje Tukhut" als fotospeurtocht wilt uitvoeren dan heeft u, naast een potlood 
en een gum, daarvoor de volgende attributen nodig: 
1e: De beschrijving van de wandeling "Rondje Tukhut". 
2e: Deze instructie "Fotospeurtocht Rondje Tukhut" 
3e: Een blanco of ingetekend stafkaartje van de omgeving van Sy  
4e: Een overzicht van de 17 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 17 foto’s uit, of als mosaic-overzicht, of alle 17 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 “Rondje Tukhut” 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 17 afbeeldingen hebt u gevonden en op de juiste plaats ingetekend? 
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Veel succes en vooral heel veel plezier met deze fotozoektocht !!! 

 


