
Navigatie ChallengeNavigatie Challenge
VERSIE AVERSIE A

Antwoordformulier: Groep:Antwoordformulier: Groep:
OOp dit formulier kunnen antwoorden worden ingevuld. let er bij het invullen er wel op dat je 
het antwoord bij de juiste route zet.

Probeer de onderstaande vraag te lezen. Zet het antwoord in het vakje.Probeer de onderstaande vraag te lezen. Zet het antwoord in het vakje.

Lever dit formulier, samen met de overige materialen, weer in bij de medewerker van De Lever dit formulier, samen met de overige materialen, weer in bij de medewerker van De 
Wilgenweard. Bedankt voor het spelen!Wilgenweard. Bedankt voor het spelen!

Van waar tot waar liep hij?Van waar tot waar liep hij?
  
 van ________________________________ van ________________________________

 tot  tot ________________________________________________________________    

1. Volg vanaf de 1. Volg vanaf de ________________________________________________________________ de de
  
  ________________________________________________________________ weg. weg.

2. Ga vlak na het bord 2. Ga vlak na het bord ________________________________________________________________

  ________________________________________________________________ rechts het bospaadje in. rechts het bospaadje in.

3. Blijf het pad volgen tot je 3. Blijf het pad volgen tot je ________________________________________________________________ een een

  ________________________________________________________________ hek ziet. hek ziet.

4. Loop 4. Loop ________________________________________________________________ tot het eind van dit pad tot het eind van dit pad

 en ga hier naar  en ga hier naar ________________________________________________________________ . .

5. Nu het pad rechtdoor volgen tot je op een 5. Nu het pad rechtdoor volgen tot je op een ______________________________________________________

 _____ _____ terecht komt (± 500 meter). terecht komt (± 500 meter).

Antwoord opdracht Antwoord opdracht Route 2: Route 2: som __________som __________

Bonusvraag 1 Bonusvraag 1 BoodschappersBoodschappers

Route 1 Route 1  Het Kompas Het Kompas

Route 2 Route 2  Morse Code Morse Code

Rechts   ga verder met Rechts   ga verder met Route 5Route 5

Links    ga verder met Links    ga verder met Route 3Route 3

splitsing

Marathon
A thene

Jan van
Galenlaan

verharde

links

links

22

parkeerplaats

houten

6 rechtdoor



Route 3Route 3  Fotografie  Fotografie

Route 4Route 4  Gps  Gps

Route 5Route 5  Cartografie  Cartografie

Route 6Route 6  Scouting  Scouting

053   ga verder met 053   ga verder met Route 2Route 2

PTT   ga verder met PTT   ga verder met Route 3Route 3

Hellendoorsebergweg ga verder met Hellendoorsebergweg ga verder met Route 2Route 2

038    ga verder met 038    ga verder met Route 6Route 6

KPN    ga verder met KPN    ga verder met Route 6Route 6

De Ruyterweg   ga verder met De Ruyterweg   ga verder met Route 4Route 4

Bonusvraag 2 Bonusvraag 2 InternetInternet

Bonusvraag 3 Bonusvraag 3 RadioRadio

Bonusvraag 5 Bonusvraag 5 PatentPatent

Bonusvraag 6 Bonusvraag 6 De eerste mobiele telefoonDe eerste mobiele telefoon

Bonusvraag 4 Bonusvraag 4 Nieuwste technologieNieuwste technologie

Welk gebouw was dit?  Welk gebouw was dit?  ________________________________________________________________

Wie was dit?  Wie was dit?  ________________________________________________________________

Welk land was dit?  Welk land was dit?  ________________________________________________________________

Hoe heet de nieuwste ontwikkeling op het gebied van handsfee bellen voor smartphones?Hoe heet de nieuwste ontwikkeling op het gebied van handsfee bellen voor smartphones?

________________________________________________________________

Welke omroepen zijn dit?Welke omroepen zijn dit?

1. 1. ________________________________________________________________

2. 2. ________________________________________________________________

3. 3. ________________________________________________________________

4. 4. ________________________________________________________________

5. 5. ________________________________________________________________

Antwoord opdracht Antwoord opdracht Route 4: Route 4: sticker __________sticker __________

Pentagon

N 11

Alexander Graham Bell

HeadsUp

AVRO

VARA
VPRO

NCRV
KRO

Frankrijk  Groupe Speciale de Mobile


