
 

Schattenzoektocht 

Wildersport 
 

Ga je mee op zoek? 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Locatie: Wildersportcomplex 

                Parkeermogelijkheid bij het complex 

                →  gps: Sportlaan 11 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw             

 

 

 



 

 

 

 
 

  

 



 
 

Volg het parcours en los de vragen op! Zo vind je de schatkist! 

Veel plezier! 
 

 

 

    
                               Plan wildersportcomplex                 Startpunt! Hier vertrekken we! 

 

 

CODE SCHATKIST: 

 

    

 

 



Opdracht 1. 

Kan je de straatnaam vinden van het Wildersportcomplex?............................................. 

Wat is het huisnummer? ………….Maak de som van deze cijfers…………. 

Dit is het antwoord dat je nodig hebt voor het eerste cijfer van de code van de 

schatkist. 

Tip: In het boekje kan je dit ook ergens terugvinden! 

   Sportief opdrachtje op dit grasperk. 

 

Nu zijn we al een beetje opgewarmd, dus tijd voor een extra taakje. 

Voor ik kan gaan zwemmen warm ik mijn spiertjes altijd op. Zullen we dit even samen 

doen? 

Spring tien keer na elkaar zo ver je kan! Is het gelukt? 

Ok! Laten we dan nu 5 keer hoog de lucht in springen! 

Wauw, super! En tenslotte buigen we 5 keer naar voor en tikken we onze tenen aan! 

Zo, heel goed! Nu kunnen we onze zoektocht verder zetten!    

 



Opdracht 2.    

Welke sporten ken je?  ……………………………………………………………………………… 

Welke sport doe jij graag? ………………………………………………………………………… 

Verbind de juiste tekening met de naam. 
 

                                                 
 

 

 

                                       

                                                                             

                                                                                                 
 

                                                                                                                   

                                                  

                                                                              
 

 



Opdracht 3. 

Hoeveel tennisterreinen zijn er?.............................................................................................. 

Dit antwoord is het tweede cijfer voor de code van de schatkist. 

(Achter de banen tel je ze!)  

Wandel verder langs deze weg. 

 →  →   

(rechtdoor volgen) 

 

Opdracht 4.  

 

 

Wat zie je hier op je linkerkant veel? Je kan erop vissen als je wil. Je 

mag het tekenen ook! 

………………………………………………………………………………………………….  



Opdracht 5.    

Welke zin zoeken we? Je kan hiervoor bijgevoegd alfabet gebruiken. 

 

Wat zoek ik? 

 

Oplossing: 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 Je slaat het pad rechts af aan de brug en volgt het pad tot aan de 

Slesbroekstraat. 

Wat zie je op het einde van het pad op je rechterkant?  

………………………………………………………………………………………………………………  



Op het einde van het pad slagen we rechts af en wandelen                                      

we verder op de Slesbroekstraat.  Je kan op het voetpad 

rechts blijven en hoeft de straat niet over te steken.  

Op je linkerkant zie je dit huis waar vroeger een café was.  

We wandelen verder richting Klein-Bijgaardenstraat. 

 

 

 

Opdracht 6: 

Hoeveel poten heeft een Hoeveel poten heeft een spin? 

………………………………………………………………………………….. 

     Kan jij deze plaatsen op de tekening?  

 

 

Opgelet: Het aantal poten is het antwoord voor het derde cijfer van de code! 

Opdracht 7. 

 
Op je rechterkant zie je deze bussen. Welke 3 letters van het alfabet zie je hierop? 

………………………………………………………………………………………………………….  



Opdracht 8. 

We vervolgen onze weg en zien op de linkerkant deze steen. Wat is de naam van 

deze opvang? 

   Tip: Kijk ook goed naar de verkeersborden aan de parking! 

o Het Populiertje 

o Het Welpennest 

o De Malleboot 

 

Opdracht 9. Zoek de 6 verschillen! 

 



Opdracht 10. 

 Vervolg de weg en houd op de splitsing rechts aan: de  

Klein-Bijgaardenstraat. Op de hoek van deze straat zie je op je rechterkant een grote 

letter op de voorgevel van dit huis. Welke letter zoeken we?............................................ 

 

Sla op de hoek links af en wandel naar de Albert Van Cotthemstraat. Je hoeft de 

straat niet over te steken.  

Op de hoek zie je dit gebouw. Welke kleur komt in de naam van deze school 

voor?....................................................................................................................................... 

      



Opdracht 11. 

We slagen rechts af in de Albert Van Cotthemstraat en stappen naar het 

speelparkje. 

  

Hoeveel zitbanken staan hier aan deze banen? 

………………………………………………………………………………………………… 

Kan jij volgend parcours foutloos afleggen zonder van de balken te vallen? 

 

 



Opdracht 12. 

 

 

Kan je minstens 10 sporten herkennen? 

1. ……………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………………………………………………………….. 

5. ……………………………………………………………………………………………………………….. 

6. ……………………………………………………………………………………………………………….. 

7. ………………………………………………………………………………………………………………… 

8. ………………………………………………………………………………………………………………… 

9. ………………………………………………………………………………………………………………… 

10. ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Welke is jouw favoriet uit deze lijst?...................................................................................... 



Opdracht 13. 

 

We wandelen verder rechtdoor en aan dit kruispunt steken 

we over tot aan het vernieuwde complex. Daar nemen we 

het nieuwe aangelegde paadje rechts. 

 

Je kan deze leuke banken gebruiken om het volgende kruiswoordraadsel op te 

lossen. Maar eerst en vooral: Hoeveel banken tel je eigenlijk? 

…………………………………………………………………………………………………….. 

! Opgelet, er staan er ook nog enkele op het aangrenzend paadje. Die tel je NIET 

mee. Enkel die op de foto! 

 

Lukt het jou om het kruiswoordraadsel op het volgende blad in te vullen? 

Tip: Vraag 4 is het complex waar je vertrokken bent en waar je kan zwemmen! 

Vervolg nadien het paadje verder, zo kom je terug uit waar je vertrokken bent. 

 

Het antwoord op vraag 6 geeft jou ook het laatste cijfer van de code! 



 

 

 

In deze rebus zit ook de locatie verstopt waar je de schatkist kan terugvinden!  

Je kan er ook nog even spelen op de speeltuigen of genieten van iets verfrissends! 

Indien je antwoorden juist zijn, kan je nu met je 4 cijfers de kist openen!   

 



 

Wil je nog een andere zoektocht doen? Dat kan! 

Het antwoordformulier daarvoor kan je vinden op volgende diensten of via de 

website: www.sint-pieters-leeuw.be 

  
 
 
❖ Toerismekantoor Sint-Pieters-Leeuw  
            (J. Depauwstraat 25) 
❖ Jeugddienst Sint-Pieters-Leeuw  
            (Lotstraat 8) 
❖ Huis van het KIND Sint-Pieters-Leeuw 
            (Arthur Quintusstraat 20) 
❖ Sportdienst Wildersportcomplex 
            (sportlaan 11) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Heb je beide zoektochten 
gedaan? Kom dan met de 

2 antwoordformulieren 
je extra geschenkje afhalen op 1 

van de diensten hierboven! 

 zoektocht 

Wildersport

rt 

Zoektocht 

Bruegel 



 
 
 

Is het niet gelukt om de schatkist te vinden of was ze leeg? 
Kom met je antwoordformulier dan naar één van de plekken hierboven 

vermeld! 

 

 


