
Provinciale vtbKultuur-Zomerzoektochten ‘Oost-Vlaanderen’  

Wedstrijdreglement 

1 
 

Algemeen  

• De tijdsduur van de zoektochten is van 21 juni 2021 tot 21 september2021. 

• De tochten kunnen vrij gedaan worden binnen de voorziene periode op eigen tempo en zoveel maal als je 

wil. 

• Hou je ten allen tijde aan Covid-richtlijnen tijdens de zoektocht.   

• Bij elke zoektocht staan de horecazaken opgesomd die je op het traject tegenkomt. Eventueel kan je zelf 

zorgen voor wat drank onderweg. 

• Het aantal km’s per zoektocht (ongeveer):   

o de wandeling Vlaamse Ardennen: 9 km 

o de stadswandeling Ballonenstad Sint-Niklaas: 5,5 km 

o de fietstocht Meetjesland: 40km 

o de fietstocht Bloemenstreek: 38km 

o de fietstocht Sint-Niklaas – Hulst: 43 km  

• Voor de wandeling in de Vlaamse Ardennen wordt stevig schoeisel aanbevolen.  

• De zoektocht in Sint-Niklaas is een stadswandeling.  

• We volgen zo goed mogelijk de zoektochten op. Het kan echter gebeuren dat er onvoorziene werken zijn. 

Mocht je onderweg een probleem vaststellen gelieve ons daarvan op de hoogte te stellen via Oost-

Vlaanderen@vtbkultuur.be of gsm 0475 37 93 24 (Paul Denis) of gsm 0471 39 44 66 (Hilde Mertens) 

• vtbKultuur Oost-Vlaanderen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen of 

overtredingen tijdens de zoektocht.  

Formulieren  

• De wegbeschrijving, vragen- en fotolijst en antwoordformulier kunnen gratis gedownload worden via 

www.vtbkultuur.be/oost-vlaanderen/zomerzoektochten 

• De deelname aan de wedstrijd kost €5 (vtbKultuur-lid)/ €7 (niet-leden).  

• Onderweg worden een aantal vragen gesteld waarvan de antwoorden dienen genoteerd op een daartoe 

bestemd antwoordformulier. 

• De te zoeken foto's zijn genomen van op het te volgen traject en zijn duidelijk zichtbaar van op het te volgen 

traject. Ze bevinden zich in de nabijheid van het pad/de straat of zijn van dusdanig formaat dat ze makkelijk 

waar te nemen zijn. 

• Het betreden van privaat eigendom tijdens de wandeling is verboden en ook volstrekt overbodig.   

Wedstrijd - Zoektochten  

• De antwoordformulieren kunnen uiterlijk tot en met dinsdag 21 september 2021 via e-mail doorgestuurd 

worden naar oost-vlaanderen@vtbKultuur.be 

• Heb je het antwoordformulier liever in een brievenbus te deponeren of op te sturen? Dit kan op het volgend 

adres: vtbKultuur Oost-Vlaanderen p/a Paul Denis, Kasteeldreef 18, 9080 Lochristi.  

• Per tocht mag u meerdere wedstrijdformulieren doorsturen, maar er wordt slechts één prijs uitgereikt per 

deelnemer en per tocht.  

• Per antwoordformulier dient er €5 (vtbKultuur-lid)/€7 (niet-lid) gestort te worden op rekeningnummer BE61-

7512-0036-0917 van vtbKultuur Oost-Vlaanderen met de vermelding van “naam zoektocht (zie formulier 

zoektocht) - je naam of vtbKultuur lidnr”. Pas dan is je deelname geldig.  
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• De antwoorden moeten duidelijk leesbaar worden ingevuld. De getallen mag je in cijfers noteren. Per item 

mag slecht één antwoord gegeven worden. Onduidelijke of dubbelzinnige antwoorden worden negatief 

gequoteerd.  

• Aan elke vraag wordt een aantal punten toegekend. De deelnemers met het hoogst aantal punten wint. In 

geval van ex aequo bepaalt de schiftingsvraag de winnaar. Indien we opnieuw een ex aequo hebben zal een 

onschuldige hand de winnaar uitloten.  

• vtbKultuur Oost-Vlaanderen heeft het recht om de wedstrijd, of een deel ervan, in te korten, te wijzigen of 

te annuleren indien de  omstandigheden dit vereisen. vtbKultuur Oost-Vlaanderen kan hiervoor niet 

aansprakelijk gesteld worden. Bij alle onvoorziene gevallen beslist vtbKultuur Oost-Vlaanderen en zijn 

ongeacht de omstandigheden steeds onherroepelijk. Wijzingen worden gemeld via de webpagina van 

vtbKultuur Oost-Vlaanderen.  

Prijzen 

• Wat valt er te winnen?  Per tocht is er een waardevolle mand streekproducten en enkele kleinere, maar 

overheerlijke prijzen.  

• De prijzen kunnen niet worden omgeruild of in speciën worden uitgekeerd.  

• Je kan deelnemen aan meerdere tochten en per tocht een prijs winnen.  

• Winnaars zullen telefonisch of per mail gecontacteerd worden.  

• De uitslag wordt op de website gepubliceerd en kan niet worden betwist.  

Aanvullende wedstrijd - Sociale Media  

Je kan deelnemen aan de aanvullende wedstrijd op sociale media door een leuke foto te delen van tijdens de 

tocht. Je maakt maandelijks kans op een streekproduct. Elke 22ste van de maand wordt de winnaar 

getrokken uit de foto’s die ons bereikten. 

Hoe maak je kans op deze prijs?  

- Op Facebook: volg de Facebookpagina van vtbKultuur, zet je ‘op aanwezig’ voor dit evenement en 

post een leuke foto van jou tijdens de tocht (al dan niet met je bubbelgenoten) in dit evenement. 

Gebruik daarbij de #vtbKultuurOostVlaanderenzoekt in je comment. 

- Op Instagram: volg de Instagrampagina van vtbKultuur en post een foto van jezelf tijdens de tocht (al 

dan niet samen met je bubbelgenoten) op je tijdlijn of in je verhaal en gebruik daarbij de 

#vtbKultuurOostVlaanderenzoekt. Opgelet als je account op privé staat kunnen we je foto’s met 

deze hashtag alleen zien als we goedgekeurde volgers van elkaar zijn. Is dat niet het geval, stuur ons 

dan een Instagram Direct-chatbericht met de foto. Je gaat er dan mee akkoord dat wij die foto zelf 

op onze sociale media-kanalen plaatsen. 

Aandachtspunten: deel enkel foto’s of een reactie van de tocht zonder dat je een oplossing van de zoektocht 

verklapt. Door deelname aan de wedstrijd aanvaardt elke deelnemer dit reglement en elke mogelijke 

wedstrijdbeslissing. Wij wensen u een gezellige en leerrijke zoektocht en veel succes bij het beantwoorden 

van de vragen. 

Door deelname aan de wedstrijd aanvaardt elke deelnemer dit reglement en elke mogelijke wedstrijdbeslissing. 

Wij wensen u een gezellige en leerrijke zoektocht en veel succes bij het beantwoorden van de vragen. 

 

Team vtbKultuur “Provinciale stuurgroep Oost-Vlaanderen” 
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