
SPEURTOCHT KORT ZUID (7,63 KM) 

Welkom bij de uitleg over  ‘’Speurtocht kort zuid’’. Wat leuk dat je meedoet!  

 
De routes zijn gemaakt in Komoot. . Een gpx bestand is te vinden op de PS site, onder het evenement 
‘’Hardloopspeurtocht’’. Ook kan je deze link gebruiken: 
https://www.komoot.nl/tour/302343518?share_token=aoUfGSeUVp3i5W7Hw8MQ9khvQN9HtgwXy
QaDfGzsEv1VEqHpl8&ref=wtd 

Onderstaand worden een aantal opdrachten gegeven. Dit zijn vragen die je moet beantwoorden of 
foto’s die je moet maken. Vervolgens kun je de gemaakte foto’s en de antwoorden op de vragen 
inleveren via de Google form gegeven op de PS site, onder het evenement ‘’Hardloopspeurtocht’’. 
Als je dit doet, alleen of met een groepje, kan je een leuke prijs winnen! 

De titels van de opdrachten komen overeen met het de titels in de Google form. De vragen gaan over 
de route die je loopt. Deze opdrachten staan op volgorde, dus loop de route ook vanaf het 
aangegeven startpunt.  

Opdracht 1: 

De route loopt langs verschillende mooie civiele kunstwerken. Het is de bedoeling dat je hier 1 van 
kiest en dat je hiermee een selfie maakt. Zo kan je laten zien dat jij de route ook daadwerkelijk hebt 
gelopen. Onthoud: Creativiteit loont :). 

Bij ‘’Opdracht 1:’’ dien je in te leveren: De gemaakte foto. 

Opdracht 2: 

De route loopt over de campus. Het is de bedoeling dat je hier een sportieve en/of creatieve selfie 
maakt bij het mooiste gebouw op de campus. 
 
Bij ‘’Opdracht 2:’’ dien je in te leveren: De gemaakte foto. 

Opdracht 3: 

Op een gegeven moment loop je langs de van Hasseltlaan. Hier vlak bij is, op de route, een 
supermarkt te vinden.  
De vraag die beantwoord dient te worden is: Wat is een fruitsoort met dezelfde kleur als de 
hoofdkleur van deze supermarkt? 
 



Opdracht 4: 

Op een gegeven moment loop je door de Motorenweg.  Boven de tapijtenwinkel vind je het huis met 
het nummer 33. Op het balkon van dit huis is een PS gerelateerd voorwerp te vinden.  

De vraag die beantwoord dient te worden: Welk PS gerelateerd voorwerp is op dit balkon te vinden? 

 

Als je al deze vragen hebt kunnen beantwoorden heb je de route voltooid. Lever de antwoorden in 
op de Google form te vinden op de PS site onder het evenement ‘’Hardloop speurtocht’’ en zie 
misschien wel een leuke prijs tegemoet. We vinden het erg leuk dat je mee hebt gedaan! 

 


