
Wandel-fotozoektocht 

Welkom en bedankt voor jullie interesse voor deze 

zoektocht.  Door corona is (samen met vele andere 

organisaties) het idee ontstaan om onze leden, maar ook 

buitenstaanders te laten genieten van een wandeling in 

ons dorp.  Om hier een beetje spanning in te brengen 

hebben we er 16 foto’s met een vraag aan toegevoegd.  

Lees zeker het reglement!! 

Hopelijk beleven jullie er veel plezier aan!! 
 

Reglement 

 

- Iedere deelnemer kan een inschrijving downloaden. 

- Er kan slechts 1 antwoordformulier per persoon 

ingediend worden. 

- Elke foto die in de brochure werd opgenomen, werd 

gefotografeerd van op de straat waardoor er geen 

prive-eigendommen betreden moeten worden om 

een foto terug te vinden of een vraag op te lossen. 

- Het staat de organisatoren vrij om vragen te schrappen.  

Dit kan naar aanleiding van gewijzigde omstandigheden, 

deze vraag wordt steeds als juist aangerekend. 

- De wandeling is volledig beschreven (zie wegbeschrijving), 

gelieve de route stipt te volgen, zodat je de juiste vragen 

onderweg kan beantwoorden. 

- Gelieve bij de wandeling zoveel mogelijk de linkerzijde 

van de weg te nemen, zodat je aankomend verkeer kan 

zien. 

- De wandeling is zodanig uitgewerkt dat deze zonder 

problemen afgelegd kan worden met buggy(’s). 

- Bij elke foto is een vraag te beantwoorden, de foto’s 

staan niet in volgorde.  Wees zo nauwkeurig mogelijk, 

onvolledige of onleesbare antwoorden worden als fout 

aanzien. 

- Er werd aan de foto’s, buiten uitvergroten en omzetten in 

sepia, niets structureels veranderd. 

- Om in aanmerking te komen voor een prijs, dient het 

antwoordblad met de hand ingevuld onder gesloten 

omslag en uiterlijk op 4 oktober toe te komen bij Kennis 

Omer Goltfuslaan 12A te 3150 Haacht. Het is ook 

toegestaan de antwoorden persoonlijk in de bus te 

steken. 

- De rangschikking wordt opgemaakt aan de hand van de 

juiste antwoorden van de vragen.  Bij ex-aequo zal 

rekening gehouden worden met de schiftingsvragen.  In 

eerste instantie, schiftingsvraag 1, en indien er daarna 

nog ex-aequo’s overblijven schiftingsvraag 2. 

- De deelname aan de wedstrijd is vrij.  Alle daden die 

gesteld worden in het kader van deze wedstrijd, 

geschieden op eigen kosten en verantwoordelijkheid 

zonder enig verhaal ten overstaan van de inrichters. 

- Wanneer er sprake is van links / rechts, bij de 

vraagstelling, dan bedoelen we dat je met je aangezicht 

naar het voorwerp dat gefotografeerd werd moet gaan 

staan, en dan naar de linker- of rechterzijde moet kijken. 

Wanneer we zeggen voorbij, bedoelen we dit in de 

richting van de wegbeschrijving. 

- Betwistingen aangaande bepalingen in dit reglement of 

punten waarin niet werd voorzien, zullen door de 

inrichters autonoom in de geest van dit reglement 

worden beslecht. 

- Door zijn deelname, verklaart de deelnemer zich akkoord 

met dit reglement. 

- Eind oktober 2021 worden de winnaars bekendgemaakt, 

de deelnemers worden hiervan verwittigd. 

- Veel succes!! 


