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Doe-het-zelf!

Fotozoektocht in je buurt

Een fotozoektocht, dat is echt iets voor een actief dagje. Het kan met je gezin of met vrienden.
Helemaal de max is een fotozoektocht zelf maken! Wij helpen je graag op weg.

Hoe werkt het?
De deelnemers krijgen bij het
begin van de tocht een routeplan
en een aantal foto’s. De foto’s
zitten door elkaar. Bedoeling is
dat de deelnemers ze in de juiste
volgorde leggen.
De voorbereiding
Eerst stippel je een route uit, een
lus die eindigt op de plek waar
de tocht begint. Daarbij kan je
gebruik maken van Google Maps.
Kies een startpunt op de kaart
en klik op de rechtermuisknop.
In het menuutje dat verschijnt,
kies je de onderste optie: afstand

meten. Experimenteer maar, je
kan zo heel makkelijk exact bepalen hoe lang je route is. Hou bij de
keuze van je route rekening met
de deelnemers. Zijn het alleen
maar sportievelingen?
Of zijn er deelnemers met een
wandelstok of met een kind in
een buggy? Wanneer je je route
hebt bepaald, print je ze in zoveel
exemplaren als er (groepjes) deelnemers aan je tocht zijn. Ga op
pad met een fototoestel. Neem
foto’s van opvallende en onopvallende dingen onderweg. Kies
onderwerpen waarvan je zeker
bent dat ze de volgende dag niet
verdwenen zijn. Zorg ervoor dat
jij perfect de volgorde van de
foto’s op de route kent. Print de
foto’s in zoveel exemplaren als
er (groepjes) deelnemers aan je
zoektocht zijn. Hussel voor hen
de foto’s door elkaar.

De tocht
Geef een kaart en de foto’s aan de
deelnemers. Leg uit wat de bedoeling is. Zij moeten de foto’s in de
volgorde leggen waarin ze op de
route voorkomen. Laat je deelnemers niet allemaal tegelijk op pad
gaan, want dan hebben
ze vast dezelfde oplossing.
De winnaar(s)
Het is altijd fijn als de winnaar
van je zoektocht een prijsje krijgt.
Dat kan een tekening zijn, die je
zelf hebt gemaakt, of een tuiltje
zelf geplukte bloemen. Dure dingen hoeven niet, het gaat uiteindelijk om de fun, toch?

Foto’s Frank Pollet

Er zijn verschillende soorten fotozoektochten. Wij beperken ons
tot ‘Foto’s sorteren’. Zo’n speurtocht maken, vraagt heel wat
voorbereidend werk. Maar dat is
net een deel van de pret!

