Locatie: Peerdsbos
Afstand: Ongeveer 3 km
Doelgroep: Lagere school

Actieve Zomerwandeling
WAT MEENEMEN ?
* Een Print van de routebeschrijving en de opdrachten
* 2 touwen van ongeveer 1.5 a 2 meter lang

9 opdrachten
Parkeren:

Sport Vlaanderen Brasschaat
Bredabaan 31 – 2930 Brasschaat

Wandelroute

Kom met de fiets of met de auto en parkeer bij Sport Vlaanderen Brasschaat.
Het vertrek van de wandelroute is aan de zuil van loopomloop, dit is vlak bij de
inkompoort van Sport Vlaanderen

OPWARMING:
* Spring 10x met 2 voeten samen over het touw
* Spring 10x zijwaarts over het touw
* Zorg dat het touw tussen je voeten ligt, spring 10x en kruis je voeten afwisselend over het touw

OPDRACHT A
Route:
We wandelen richting de boshut en slaan linksaf de Campinadreef 1 in
Tegenover de zitbank voeren we opdracht A uit.
Oefening:
Meet met behulp van je touwen de omtrek van de bomen hier in het speelbos.
Welke is volgens jou de dikste?
Je kan eerst samen met je armen rond de boom meten, en nadien eens met je touw.

OPDRACHT B
Route:
We volgen de Campinadreef 1 tot aan een groot bord.
Oefening:
Welk dier staat er op de grote foto van dit bord afgebeeld? Denk je dat deze dieren in dit bos leven?
Maak je touw vast aan de paal van dit bord en houd het andere uiteinde vast.
Spring nu met een aanloop over het touw. Doe het touw telkens 5 cm hoger. Hoe hoog kan jij springen?

OPDRACHT C
Route:
We wandelen tot aan de volgende zitbank, op het weilandje aan de rechterkant van de Campinadreef 1
Oefening:
Doe een kopstand of handenstand zoals op de foto.
Zet je foto op Instagram en vermeld #sportvlaanderenbrasschaat

OPDRACHT D
Route:
We wandelen verder, tegenover de Melkerij zien we een boshutje.
Hier volgen we de groene pijltjes van de loopomloop. Deze blijven we volgen tot na opdracht E.
Nadat we rechtsaf zijn geslagen in de Eikendreef
voeren we opdracht D uit.

Oefening:
In de Eikendreef staat een dode boom. Geef deze boom een koalaknuffel en tel hoelang je zo kan
blijven hangen, eventueel kan je ook een dunnere boom kiezen.
2 tellen blijven hangen is al heel flink!
Laat je zien via #sportvlaanderenbrasschaat

OPDRACHT E
Route:
We volgen de pijltjes van de loopomloop rechtdoor. Zo gauw je
linksaf slaat, doe je opdracht E vanaf de bank.
Oefening:
Tel hoeveel bomen jij voorbij kan rennen in 10 seconden.
Start met 1 hand op de zitbank. Tel de bomen aan je linkerkant.
Tip: Een 7-jarige loopt ongeveer 6 à 7 bomen voorbij in 10 seconden.

OPDRACHT F
Route:
We verlaten het groene pijltjespad en draaien rechtsaf in het Bosbeekpad.
Ten einde volgen we rechts de Vijverbosdreef.
Oefening:
Kan jij aanwijzen op welke plaats in de Vijverbosdreef de volgende 3 foto’s werden getrokken?

Foto 1

Foto 2

Foto 3

PS: Deze foto’s werden genomen in mei. Kan je het moeras nu nog terugvinden of is het uitgedroogd? Hoe zou dat komen?

OPDRACHT G
Route:
We volgen de Vijverbosdreef, tot deze overgaat in de Campinadreef 2.
Bij de zitbank in de Campinadreef 2 voeren we opdracht G uit.
Oefening:
1. Leg een 8-knoop in je touw. Dit is zeer bruikbaar als je gaat (muur)klimmen.
Met een dubbele 8-knoop krijg je een lus om je musketon aan vast te maken.

enkele 8-knoop

dubbele 8-knoop

2. Leg een mastworp om een dikke tak. De mastworp wordt gebruikt als je gaat zeilen.

3. Om 2 touwen weer aan elkaar te binden, gebruik je een schootsteek.

OPDRACHT H
Route:
Aan de volgende bank in de Campinadreef 2 voeren we opdracht H uit.
Oefening:
Meet de lengte van je been met het touw. Trek op het pad een cirkel met deze diameter.
Probeer elkaar in de cirkel te trekken.

OPDRACHT I
Route:
We volgen de dreef tot de startplaats en voeren als laatste opdracht I uit.
Oefening:
Aangekomen! Twee deelnemers houden, bij wijze van eindstreep, het touw vast op borsthoogte.
Doe de Limbo. Hoe laag mag de eindstreep hangen voor jou?

Proficiat! Jullie deden een actieve wandeling!
Dorst? In het sportcentrum kan je bekomen met een drankje op het terras.
Veel plezier,
Het team van Sport Vlaanderen Brasschaat

