
Hallo daar!

Wij zijn Bono & Noah van volleybalclub Kalken. Samen met de

trainers hebben wij een uitdaging voor jullie! Wandel één van

onze toffe routes met bijhorende wolvenuitdagingen en wordt

volledig ondergedompeld in het leven van wolven.

Stap 1: Kies een route.

Bono route (4km) – de paarse route Noah route (7km) – de blauwe route

Beide routes vertrekken aan het kasteel (gele ster) en beginnen via de kasteeldreef richting

de kerk.



Stap 2: Observeer goed zoals een echte wolf en volg onderstaande bewegwijzering

Je zal ons (Bono & Noah) hier bovenop 10 keer kunnen spotten tijdens de Noah route en 8

keer tijdens de Bono route, wees dus ten allen tijde alert! Vind jij alle plaatjes?

Stap 3: Start en voer onderstaande opdrachten onderweg uit op de met kleur aangeduide

punten! (Zie kaart bovenaan)

Print dit documentje af of hou simpelweg je smartphone bij de poot om de inhoud en

locaties van de opdrachten te checken. Veel succes!

Geel: Wist je dat wolven altijd loyaal blijven aan hun roedel?

Toon dat jullie elkaar vertrouwen. Ga elk om beurt op het
bankje staan en laat je vallen in de veilige armen van de
roedel.

Roos: Een ander kenmerk van wolven is hun vriendelijkheid.

Verzin onderweg een coole wolven-handshake om andere wolven vriendelijk te begroeten
(de coolste handshake maakt kans om de Bono-Noah-Handshake te worden dus aarzel niet
om een filmpje in te sturen naar de VC Kalken pagina of te delen op sociale media!)

Zwart: Wist je dat wolven tijdens de jacht samen huilen om elkaar te laten weten waar ze
zijn?

Iemand van de groep is een geblinddoekte wolf, deze persoon is de ‘tikker’, wanneer deze
persoon een wolvenhuil uitbrengt moeten alle wolven antwoorden met hun eigen gehuil,
zo probeert de tikkende wolf de anderen te vinden en aan te tikken. Wie aangetikt is, wordt
de nieuwe blinde wolf.

Groen: Wist je dat wolven heel intelligent zijn? Zo kunnen ze bijvoorbeeld een hekken
openen. (opdracht situeert zich op grote route)

Bewijs jullie kennis en zoek voor elke letter van het alfabet iets dat met wolven te maken
heeft.



Blauw: Wist je dat wolven in een hechte roedel leven met een alfamannetje en alfavrouwtje
aan het roer? (opdracht situeert zich op grote route)

Wordt een echte wolvenroedel en loods elkaar doorheen dit pad. Opgelet, er zal iemand
een gewonde wolf moeten spelen! De groep zal deze wolf in kwestie moeten begeleiden
door hem/haar doorheen het pad te dragen. (grote route)

Paars: Dat wolven intelligent zijn wisten jullie al. Maar wist je dat ze ook super snel zijn?
Wolven kunnen snelheden halen tussen de 50 en 60 km/u!

Nu is het aan jullie om je intelligentie en snelheid te koppelen. Los dit raadsel op:

Wat kan niet (snel) lopen, maar heeft toch 4 poten?

Rood: Wist je dat wolven hun zicht uiterst gevoelig is voor beweging? Ze merken elke
verandering meteen op!

Laat enkelen uit de groep een pose aannemen. Ze moeten heel stil staan, zoals voor een
foto. De rest van de groep moeten goed kijken en dan de ogen sluiten. De poserende groep
moet nu iets kleins veranderen. Als de rest weer de ogen open doet, moeten ze raden wat
er veranderd is.

Oranje: Wist je dat wolven heel sociaal zijn? Ook naar andere dieren toe! Zo hebben ze
bijvoorbeeld een merkwaardige, nauwe band met raven.

Wees even sociaal als wolven: check je in via het evenement op facebook en/of volg Bono
& Noah op TikTok en Instagram. Of deel een foto en tag Bono&Noah of volleybalclub
Kalken!


