Winterwandeling #BadmintonTienen
Potverdorie! Al onze shuttles zijn gestolen! Zoek jij mee
naar de shuttledief?
De politie is zijn onderzoek al gestart, maar zit op een dood spoor. Er blijven nog 14 verdachten over,
namelijk alle trainers en bestuursleden van de club (zie pagina 7). Het probleem is dat elke verdachte
tijdens de ondervraging slechts 7 dingen verteld heeft aan de politie: zijn/haar geboortedatum, het
aantal jaren dat ze al actief zijn in de badmintonwereld en 5 weetjes (zie pagina 8-12). Bovendien is de
politie vergeten om de naam van de verdachte bij elke ondervraging te noteren. Daarom roept de
politie jou op als zijn beste speurneus om hen te helpen! Wat moet je doen?
1. Zoek welke weetjes bij welke verdachte horen
2. Zoek tijdens de wandeling naar tips om te weten welke verdachten onschuldig zijn
Als je alles juist doet, blijft er uiteindelijk 1 verdachte over: de shuttledief!
Mail het juiste antwoord naar wedstrijd@badmintontienen.be en maak kans op een toffe prijs!
(Maximum 1 antwoord per persoon – uiterlijk op 16 februari doorsturen). Op 18 februari maken we
de juiste oplossing en de winnaar bekend.
VEEL SUCCES!

Voorbereiding (Thuis)
1. Lees dit document al een eerste keer door.
2. Druk dit document af om mee te nemen tijdens je wandeling.
3. Download de applicatie STRAVA op je smartphone en meld je aan (volledig gratis!)
4. Word lid van de club ‘Badminton Tienen’ op STRAVA.

Clubs > Een club vinden …
‘Badminton Tienen’

Badminton Tienen

Bekijken
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Lid worden
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Voor het startschot
1. Vergeet zeker niet om dit document en een pen mee te nemen. Het is aangeraden om
wandelschoenen mee te nemen want sommige stukken van de route kunnen er modderig
bijliggen. Laad ook de batterij van je smartphone op zodat je onderweg niet zonder STRAVA
valt.
2. Ga naar de parking van het Houtemveld, hier start de wandeling.
3. Zoek de wandelroute op het STRAVA-account van Amelie.

Zoeken op Strava:
Zoek vrienden
Amelie Moyens

‘Amelie Moyen’”

Zoek de ‘Winterwandeling
#BadmintonTienen’ en klik
vervolgens op ‘Route
Routes

gebruiken’

4. Schakel ‘Locatie’ in en ‘Batterijspaarstand’ uit op je smartphone (zie instellingen)
5. Druk op ‘Start’. Nu kun je de wandelroute (met de klok mee) volgen.
Tip: rechts onderaan staat een knop om de kaart weer te geven.

Mocht je STRAVA of smartphone de geest geven tijdens de wandeling, geen paniek, dan kan
je altijd nog je weg vinden via de kaart en bijhorende straten van de route op het einde van dit
document (pagina 14).

2

Winterwandeling #BadmintonTienen
Wandelfun
Ready? Set? GO!
Elke tip verwijst naar een verdachte die onschuldig is!
1. We starten onze speurtocht op het vertrouwde Houtemveld. Wandel op het met schors bedekte
padje dat speciaal voor lopers aangelegd werd (net na de groene poort – rechts). Zo’n piste heeft
een speciale naam. De naam verwijst naar een land waar één van onze verdachten grote fan van
is.

Volg dit padje tot aan het poortje, vanaf hier kan je de route op STRAVA volgen.

2. Het eerste deel van onze speurtocht loopt langs een wandel/fietsroute waarvan het nummer gekoppeld is aan één van
onze verdachten. Bovendien zie je vanaf deze locatie ook een
gebouw waar deze verdachte liever niet op bezoek gaat.

3. Op deze locatie staat een bank die één van onze
verdachten wel eens heel mooi zou kunnen vinden
qua kleur ongeveer, waarom?
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4. Het gebouw op het einde van de Kumtichstraat (richting Aarschotsesteenweg) is gelinkt aan de
studies of job van één van onze verdachten, welke?
Na de kleine omweg tot het einde van de straat, keren we nu een stukje terug en volgen we de
route op STRAVA verder.

5. Deze straat verwijst naar het land van afkomst van
het lievelingseten van één van de verdachten, welk
land zoeken we?

6. Kijk eens goed rond en dan kan je een verwijzing
naar één van de verdachten vinden.

7. Kort na het oversteken van de Aarschotsesteenweg sla je het bospadje rechstaf in richting de SintHymelinusbron. Ondanks dat je hier rechtsaf moet, ligt het antwoord op de vraag recht voor je
neus. Deze locatie is gekoppeld aan waar één van de verdachten heel erg van houdt, wat? Helaas
is het andere waar zij/hij van houdt nergens te bespeuren.

8. Je wandelt tot aan de Sint-Hymelinusbron (Mariabeeld) en daar is een verwijzing te vinden naar
één van de verdachten zijn/haar leeftijd, welk jaartal?

Na onze spirituele afwijking langs de bron, keren we nu terug op het juiste pad en volgen we de
route op STRAVA verder.
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9. De Sint-Maartenskerk is niet zo hoog als diegene in
de woonplaats van één van onze verdachten, maar
binnenin kan je wel een verwijzing naar hem/haar
vinden.
Na onze bedevaart langs dit kathedraal van een
gebouw keren we nu terug op het rechte/juiste pad
en volgen we de route op STRAVA verder.

10. Wanneer je langs dit bospadje wandelt, zie je iets
waarvoor één van onze verdachten altijd goed oplet als
hij/zij onderweg is, wat?

11. Tijd om even een rustpauze in te lassen op één van
de bankjes langs dit pad. Los onderstaande rebus
op die naar één van de verdachten verwijst. De
locatie waar jullie nu zitten, daar zou deze
verdachte ook graag passeren.
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12. Maak een leuke foto van je wandelgezelschap, voeg deze op het einde toe aan je STRAVAwandeling en je krijgt een tip toegestuurd na je wandeling.

13. We zijn bijna op het einde van de
speurtocht

aangekomen.

Rond

deze

locatie zie je een plaats waar één van de
verdachten niet snel zal komen, dewelke?

Finish
1. Stop de wandeling op STRAVA (stop knop + finish knop).
2. Voeg in de titel of de beschrijving ‘#BadmintonTienen’ toe.
3. Voeg je foto toe.
4. Klik op ‘activiteit opslaan’.
5. Vergeet niet om het juiste antwoord (wie is de shuttledief) door te sturen via mail!
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Wie-o-wie is de shuttledief?
KATO AZIJN

DOUNYA RÉGA

WERNER BROOS

KAS COENEN

KIM VANDENHOVE

CEDRIC DERWA

KENNETH WILLEMS

TANIA MOYAERTS

RUBEN WINDEY

AMELIE MOYENS

SIMON PERREMANS

ANAIA VERHEYE

MARIT PUTZEYS

SOPHIE VERPLAETSEN
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Weetjes
VERDACHTE A

VERDACHTE B

VERDACHTE C

✓
✓
✓
✓

✓ Geboren in 1997
✓ 8 jaar actief in badminton
✓ Geeft al 5 jaar jeugdtraining in een
andere club
✓ Is de zot die van Mechelen altijd
naar Tienen komt
✓ Is sinds de geboorte nog maar 2
jaar kine-vrij
✓ Heeft 3 prachtige video’s op
zijn/haar YouTube-kanaal
✓ Heeft een lach die op Alain lijkt
(Het eiland aka zalig programma)

✓
✓
✓
✓

Geboren in 1968
44 jaar actief in badminton
Is Belgisch kampioen 40+ geweest
Is ooit als begeleider met de
autobus in de gracht gesukkeld
✓ Zat ooit tijdens de
wereldkampioenschappen
badminton naast de winnende
speler op de tribune
✓ Heeft de GR20 in Corsica
uitgewandeld, tot op heden de
zwaarste
en
avontuurlijkste
wandeling in Europa
✓ Is al 26 keer in Disneyland Parijs
geweest
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Geboren in 1968
8 jaar actief in badminton
Doet graag boswandelingen
Houdt van koken maar niet de
dagdagelijkse kost
✓ Houdt van reizen maar niet van
last-minute boekingen
✓ Heeft groene vingers
Houdt van komische toneelstukken
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VERDACHTE D

VERDACHTE E

VERDACHTE F

✓
✓
✓
✓
✓

✓ Geboren in 1996
✓ 15 jaar actief in badminton
✓ Is zot van dieren (en specifiek de 2
katjes en geitjes thuis)
✓ Is al meer dan 10 jaar vegetariër
✓ Luistert graag naar punkrock,
metalcore, maar ook naar liedjes
uit de jaren 70-80
✓ Kijkt elk jaar de Harry Potter films
minstens 2 keer en kan alles zo
meezeggen.
✓ Is afgestudeerd binnen de
neurologie en heel geïnteresseerd
in alles omtrent de werking van de
hersenen
(lapjes
hersenen
bestuderen in de snijzaal was dan
ook één van de hoogtepunten)

✓
✓
✓
✓
✓

Geboren in 1980
20 jaar actief in badminton
Heeft een Yonex racket
Heeft 3 badmintonnende kinderen
Had blauwe veters in zijn/haar
eerste sportschoenen
✓ Heeft Marit als eerste speelster op
een BK gecoacht
✓ Speelt het liefst een (aanvallende)
clear
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Geboren in 1980
5 jaar actief in badminton
Houdt van kamperen
Heeft een caravan aan zee
Is zot van katten, maar eigenlijk zot
van veel dieren
✓ Droomt ervan om ooit naar
Lapland (Finland) te gaan
✓ Heeft een vader die in Spanje
woont
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VERDACHTE G

VERDACHTE H

VERDACHTE I

✓ Geboren in 1999
✓ 12 jaar actief in badminton
✓ Studeert
criminologische
wetenschappen
✓ Lust niet graag frietjes
✓ Haat spinnen
✓ Draagt alleen maar jeansbroeken
✓ Is een echte Belg: half Waal half
Vlaming

✓ Geboren in 1986
✓ 22 jaar actief in badminton
✓ Heeft nog training gevolgd bij
Kenneth,
✓ Had als eerste moedertaal geen
Nederlands
✓ Is getrouwd in Schotland
✓ Heeft geen foto’s van zichzelf
online staan
✓ Heeft 2 badmintonnende kinderen

✓
✓
✓
✓
✓
✓
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Geboren in 1999
10 jaar actief in badminton
Zijn/haar lievelingseten is pizza
Is de kleinste van de groep
Studeert orthopedagogie
Heeft een studentenjob in de
Delhaize
✓ Deed in de lagere school
muziekschool en leerde viool
spelen
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VERDACHTE J

VERDACHTE K

VERDACHTE L

✓ Geboren in 1983
✓ 17 jaar actief in badminton
✓ Heeft
3
badmintonnende
kinderen, die dat hopelijk blijven
doen, zodat ik later nog samen
dubbels en mixen mee kan spelen
✓ Favoriet automerk: Volvo
✓ Eet heel graag scampi’s
✓ Heeft het niet voor spinnen
✓ Kookt en bakt graag (tenminste als
hij/zij er tijd voor heeft)

✓ Geboren in 1995
✓ 9 jaar actief in badminton
✓ Is afgestudeerd als burgerlijk
ingenieur en voert momenteel als
doctoraatsstudent onderzoek uit
aan de KU Leuven
✓ Heeft altijd in Nieuwpoort
gewoond op 3 km van de zee,
maar gaat eigenlijk nooit naar het
strand
✓ Is geboren op een ongeluksdag
(vrijdag de 13de)
✓ Heeft serieuze hoogtevrees, maar
zit wel graag in een vliegtuig
✓ Heeft als lid van de Raad van
Bestuur
van
Badminton
Vlaanderen het nieuwe ranking
systeem ontworpen

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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Geboren in 1996
10 jaar actief in badminton
Heeft 1 jaar circusschool gedaan
Heeft een stacaravan aan zee
Kent het NAVO-alfabet vanbuiten
Is leerkracht lager onderwijs
Heeft een beer die ook een club Tshirt draagt
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VERDACHTE M

VERDACHTE N

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓ Geboren in 2003
✓ 5 jaar actief in badminton
✓ Eet zeer graag Chinees en kan het
op elk moment van de dag eten
✓ Vindt het keicool om de
straatlichten ’s avonds aan te zien
gaan
✓ Vindt eten echt belangrijk.
Zijn/haar dag is helemaal verpest
als hij/zij ’s avonds na een zware
dag iets vies eet zoals bv. puree
✓ Is bang van vlinders
✓ Heeft een tweede thuis aan zee

Geboren in 2002
9 jaar actief in badminton
Kan piano spelen
Heeft vroeger nog gedanst
Drinkt graag thee
Heeft nog nooit gevlogen
Kan geen rode kool eten of ruiken
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Laat strava je in de steek? Wij gelukkig niet!
Link voor de wandeling: https://strava.app.link/ANxsJ3cjbcb
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Indien alles faalt!
De aangeduide cijfers verwijzen naar het aantal km’s van de wandeling die je reeds afgelegd hebt op
die locatie.
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LET OP: afstand in deze tabel is de totaal afgelegde afstand!!

DIRECTION DISTANCE (kilometers)
Proceed onto Houtemveldweg
Continue on Deelberg
Right onto Vissenakenstraat
Left onto Watertorenstraat
Continue on Deken Rochettelaan
Continue on Kaasweg
Continue on Kopkensberg
Proceed onto Kopkensberg
Continue on Posthofstraat
Proceed onto Posthofstraat
Continue on Kumtichstraat
Left onto Romeinsebaan
Proceed onto Romeinsebaan
Right onto Sint-Hymelienusstraat
Proceed onto Sint-Hymelienusstraat
Right onto Sint-Hymelienuspad
Proceed onto Sint-Hymelienuspad
Proceed onto Sint-Hymelienuspad
Left onto Metselstraat
Proceed onto Metselstraat
Right onto Kaakstraat
Proceed onto Kaakstraat
Continue on Gorgemstraat
Right onto Dienemsestraat
Left onto Dienempad
Proceed onto Dienempad
Proceed onto Dienempad
Right onto Kraaibonveld
Left onto Watertorenstraat
Proceed onto Watertorenstraat
Right onto Vissenakenstraat
Left onto Deelberg
Continue on Houtemveldweg
Arrive at Finish

0.0
0.3
0.6
0.6
0.9
1.5
1.7
1.8
2.1
2.8
2.9
3.2
3.2
3.6
3.7
3.9
4.0
4.3
4.4
4.6
4.8
4.9
5.1
5.3
5.6
5.7
6.6
6.6
7.1
7.2
7.3
7.4
7.6
8.0
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