
Foto speurtocht 

 
Ben jij er klaar voor? 

Je start namelijk een speurtocht met allerlei opdrachten of vragen. 

Belangrijkste opdracht voor je vertrekt. Trek een te gekke outfit aan! 

Kleuren die niet bij elkaar passen, een gekke pet, compleet in het oranje, of 

trek je onesie aan.  

Neem je familie mee op wandeltocht       

Ik wens je heel veel succes! 

 

Start… Dit is je beginpunt. Ga hier naartoe. En maak een leuke foto met je groepje. 

 Waar staat deze pot? 

 

 

 

 

Loop naar deze locatie. (Goed uitkijken met oversteken!) 

Opdracht; ren van de eerste rots naar de 2e rots, ren terug naar de eerste, 

ren daarna door naar de 3e rots en terug, naar de 4e rots en terug, en als 

allerlaatst naar de 5e rots en terug. 

Ben je met een groot groepje? Misschien leuk om te kijken wie er het 

snelste is van jullie. 

De persoon die het snelste rent is; ………………………………….. 

 

Nu we toch bij de rotsen staan. Een vraag aan jullie. 

Dit gebouw heeft het van Gogh museum. Hoe noemen we de ‘h’? 

a) stille h 

b) stomme h 

c) gewoon h 

  



Lukt het jullie om een foto te maken van het Rijksmuseum van 

precies dezelfde plaats, als deze foto gemaakt is? 

Spring zelf ook even voor de camera. Superleuk om een foto van 

jou/jullie te hebben met dit als achtergrond. Succes! 

 

 

 

 

Uiteraard heb je het Rijksmuseum voor je, maar als je omdraait, zie je het Concertgebouw. 

Dit gebouw is geopend sinds 1888. Kun jij dit aangeven in Romeinse cijfers? (Door middel 

van het bijhorende plaatje, kun je het uitrekenen). 

A) MDCCCXCVI 

b) MDCCCLXXXVIII 

c) MMXXI 

 

 

 

 

 

Als je opzij kijkt naar het Stedelijk Museum, zie je het 

volgende plaatje.. 

Sinds 2012 bestaat het gebouw, zoals het nu eruit ziet. 

Waar lijkt dit witte dak op? 

………………………………………………………………….. 

 

 

Loop richting het Rijksmuseum…. En stop op het middelpunt. Toch nog even 

een vraag over het concertgebouw. Dus draai je even om.  

Boven op het dak staat een muziekinstrument? Hoe heet deze, en van wie is 

deze? 

 

A) De harp van Artemis 

b) De luit van Hathor 

  C) De lier van Apollo 

 



 

Oké, we zijn hier klaar. Tijd om richting het Rijksmuseum te gaan. Stop 

bij de plek van bijhorend plaatje. Maak hier even gezellig een selfie, of 

nog leuker een groep-fie, als je met meerdere personen bent. 

 

Beantwoord eerst onderstaande vragen, voor je verder kunt. 

 

Vraag: In het Rijksmuseum hangt een schilderij van een welbekend iemand. Dit is uiteraard 

‘De nachtwacht’ van wie ook alweer?? …………………………………………….. 

Kun je me ook vertellen hoe groot dit schilderij is? 

a) 3,63 m x 4,37 m 

b) 1.78 m x 3.4 m  

c) 5 m x 2.5 m  

Vraag: Op het Museumplein staat een museum met een rode gummybeer (lijkt hierop) in zijn tuin. 

Welk Museum is dit?  

………………………………………………………………………. 

 

Opdracht: Probeer over het randje te lopen richting het Rijksmuseum. Maar pas op, val niet 

in het water! 

 

Loop het Rijksmuseum onderdoor. Wanneer je dit doet. Lukt het jou om de lego of duplo 

poppetjes te spotten? Streep het foute antwoord door. 

- wat voor poppetjes zijn het?    Legopoppetjes  Duplopoppetjes. 

 

 

Loop door naar deze locatie. Even goed zoeken welke kant je op moet. Succes.       

 

Hoeveel meter moet je lopen om bij de Vijzelgracht te komen?? 

Gratis tip: de getallen op de wijzers staan in KM weergegeven. 

 

…………………………………………………..M 

 

 

 

Tijd om door te lopen naar het café van Hans en 

Grietje, Niet de echte van snoep helaas.  

 

 

Opdracht: Ga met elkaar de challenge aan. Noem om de beurt bekend 

sprookje. Weet je er geen meer, dan ben je af. Wie weet er het meest? 

Ken je geen sprookjes, misschien eens vragen of papa of mama deze wil 

voorlezen aan je       

 



Nu wordt het even rustig lopen. Althans. Wel goed kijken tot je volgend bord tegenkomt.  

 

 

 

Bij deze winkel kun je goud verkopen. 

Stel het is mogelijk om er wedstrijdmedailles te 

verkopen. 

En jij wilt er medailles van een eerste, tweede en derde 

plaats verkopen. 

 

Noem hiervan de stoffelijk bijvoeglijk naamwoorden. 

 

 

Een……………………………………..Medaille 

 

Een……………………………………..Medaille 

 

Een……………………………………..Medaille 

 

Zoals al eerder aangegeven. Even tijd om rustig te lopen. Goed uit te kijken voor het verkeer!! 

En door te lopen naar onderstaand plaatje. Probeer op precies de plek te gaan staan, van waar 

de foto is genomen. Waar moet je heen?? Mogelijk dat de papa’s en de mama’s je hierheen 

kunnen leiden. 

 

Als je kijkt naar de klok op de toren. Hoe laat is het nu? (niet de tijd van 

het plaatje, maar op de klok zelf). 

 

Het is…………………………………… 

 

Als je boven je kijkt, of naast je, dan zie je filmtitels. (als je al hebt 

doorgelezen naar de vragen, weet je al, dat je dus door bent gelopen 

naar een welkbekend café woord van spelling  

Hoe heet deze locatie waar je naast staat? 

 

…………………………………………. 

Nu is het de bedoeling dat je loopt richting het Rembrandtplein.  

In de straat er naartoe is een foto gemaakt van de linkerkant van de weg. 

Bij spelling hebben we de categorie ‘kilowoorden’ behandeld. 

Hoeveel kilowoorden kun jij vinden aan die gehele kant?  

Pizzeria telt niet voor 2, omdat het er tweemaal in voorkomt, maar telt als 1 

kilowoord. 

 

Wie komt er het dichtste bij het antwoord van meester Lars?   

 Aantal kilowoorden =  



 

 

 

 

 Nu we uiteindelijke toch op het Rembrandtplein zijn beland, 

kunnen we net zo goed met hem op de foto. Maak een te gekke 

foto van de aanwezige groep       

 

 

 

 

Als je dacht, dat je al klaar was. Helaas. Nog niet eens op de helft van de route. Maar doe 

lekker rustig aan! 

 

Het Rembrandtplein heeft dit zijstraatje waar je doorheen 

moet. Beantwoord meteen hierbij onderstaande vraag. 

 

In dit straatje staat het café Mont Martre. 

Dit is een bekend plein in welke hoofdstad? 

 

- Barcelona 

- Parijs 

- Amsterdam 

 

 Aan het einde van de straat loop je naar links. 

 

Weer die klok? Hoe laat is het nu? 

 

 

 

 

 

 

V 

Vanaf dit punt is het de bedoeling dat je richting de oude Hudson Bay loopt. Loop hierbij 

langs de gracht. Let hierbij goed op! Er is geen reling daar, dus val er NIET in. 

  



Wanneer je langs de gracht loopt, zoek dan naar een dier aan de rechterkant van je. 

Welk dier kom je tegen?? 

 

Goede tip: Aan de overkant van de straat heb je de Drie Graefjes. 

Aanrader voor red velvet cake       

 

 

Kom je onderstaand beeld tegen, dan heb je het dier gemist. 

 

 

 

 

 

Wie zit er op dit paard? En waar kennen we haar van? 

 

……………………………………………………………………… 

 

Loop door naar deze locatie. 

 

Uiteraard gezellig om even snel naar beneden te gaan. Lukt het je 

ook om dit te doen in tegengestelde richting te doen?? (mocht je dit 

willen proberen, dan alleen doen wanneer er niemand gebruik van 

de roltrap maakt). 

 

Of maak een leuke groepsfoto wanneer jullie allen op de roltrap 

staan. 

 

 

Als je omdraait, sta je op dit pleintje…  

Hier staat een cijfer uitgeschreven. 

 

Om welk cijfer gaat het, en waar heb je die gevonden? 

Ga er naar op zoek! 

 

  



We lopen weer door. Wat gezellig. Aan de linkerkant van de straat zie je 

Madame Tussauds. 

Hier staat een bekend persoon in de etalage. Weet jij wie dit is? 

 

Misschien dat iemand anders uit het groepje dit wel weet       

 

We lopen door naar de dam. 

 

 Opdracht: Maak hier een leuke groepsfoto. 

 

Vraag: Op welke dag wordt hier 2 minuten stilte gehouden. 

 

Weet jij ook waarom dit zo is? 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………... 

 

 

 Is er plek en ruimte vrij? Probeer hier 10 maal op en af te springen. 

Of neem even een pauze om te zitten       

 

Daarnaast zie je een paleis aan de overkant. Hoe heet dit paleis? 

 

…………………………………………………………………….. 

 

 

 

En we gaan weer door.  We lopen richting deze klok.. (wees niet 

bang, niet nog een klokvraag).  

 

Als je hier op het pleintje stopt, zie je dat dit het Beurspleintje heet. 

Weet jij waarom?? 

 

En wat is een ander Nederlands woord voor Beurs? 

 

…………………………………………………….. 

 



Goed geraden! Een beurs, is een ander woord voor portemonnee. Daar zit geld in. 

Lukt het jou om de volgende geldsom op te lossen? 

 

Je koopt 3 stuiterballen. 

1 stuiterbal kost €1.69 

Er is een aanbieding van 3 = 2 

 

Hoeveel moet je betalen? ……€………………………………… 

 

Tijd om weer een lang eind te lopen. Maak een selfie of groepsfoto met onderstaand 

gebouw op de achtergrond.  

Dit is het treinstation van Amsterdam.  

Voor dit treinstation vind je tramhaltes. 

 

Welke tram gaar naar het Amstelstation  

 

Tramnummer:…………… 

 

Vanaf welk perron vertrekt deze? 

 

Perron:………………………. 

 

 

Nu twee vragen over iets aan de andere kant van het station. Je hoeft er niet heen te lopen, 

maar dat mag uiteraard wel.       

 

 

Dit is de Lookout van Amsterdam. Wat kun je hier boven op het dak doen, 

en ook in een speeltuin? 

 

………………………………………………………………….. 

 

 

 

Om er te geraken, kun je met een halve kilo over varen. 

Hoe noemen we een halve kilo?? 

 

 

 

 

 



 

 

Even je korte termijn geheugen testen. Je moet namelijk weer terug lopen richting het Paleis 

op de dam. Hoe moet je lopen? Ga die kant op. 

 

Ondertussen kom je langs een aantal winkels, waaronder een kaaswinkel met een 

dier in etalage. Welk dier vind je achter het raam van deze kaaswinkel? 

 

Ook loop je langs Body Worlds.  

Nu een PimPamPet vraag. 

een volwassene geeft jullie een letter. 

Probeer zoveel mogelijk lichaamsdelen met die letter te benoemen. 

Degene die het niet meer weet is af. 

Lukt het misschien wel met een andere letter? Succes! 

 

Tijd om door te wandelen en het plein over te steken. 

Op dit plein kun je ondertussen achter duiven aanrennen, of 

een leuke foto maken/ TikTok dansje uitproberen. 

 

 

Nu lopen we door een bekende winkel ‘het kind van een koe’ straat. 

Hoe heet deze?? 

……………………………………………… 

 

In deze straat vind je een winkel met een dier in de naam. Hoe heet deze winkel?? 

……………………………………………. 

 

Daarnaast zijn er drie andere winkels vertaald. Kun jij ze vinden? 

Zoek de Rituelen, De raad eens, en de wij.  

 

Als je uiteindelijk helemaal doorloopt, het zebrapad oversteekt. (floor is 

lava, en dus alleen lopen op de witte strepen), kom je bij de Heiligeweg. 

Hier hebben ze de winkel Van wonderen. 

 

Wat verkopen ze hier? En is dit echt een typisch Nederlands product? 

 



Vanaf deze winkel loop je door naar het Leidseplein. 

Ondertussen loop je over bruggen. Maak op elke brug een leuke foto van jezelf. 

Maak hierop een zo gek mogelijke pose. 

 

In de straat die kant op, vind je aan de rechterkant deze winkel. 

 

Hoe spel je de vier seizoenen in het Engels? 

 

Lente = 

 

Zomer =  

 

Herfst =  

 

Winter = 

 

 

Sorry, toch nog een keertje een klokvraag. 

Hoe laat is het op deze klok? Weet je deze te vinden? 

 

 En hoe kun je checken dat het precies zo laat is? 

 

 

Als je aan de linkerkant van het Leidseplein oversteekt, en de winkels volgt, kom je langs dit 

plaatje.  

 

Hoeveel KM is het lopen naar het Rembrandtplein? 

 

………………….KM 

 

 

 

 

Nu is het weer tijd om een eindje door te lopen. 

Je moet namelijk een park in. 

 

Weet jij welk park, hier in de buurt ligt, zonder en lang over na te denken? 

 

 

……………………………………………………………… 



Bij dit kruispunt kun je oversteken. Let wel goed op het verkeer!! 

 

Wat doe je altijd bij het oversteken? 

 

- Kijk links, kijk recht, en nog een keer voor de zekerheid. 

- kijk eenmalig links en rechts, en ik kan oversteken. 

- Het is groen, dus vol gas oversteken! 

 

 

In het park, is er iets verboden. En dit is eigenlijk best leuk om te doen. Kun jij in het begin 

van het park erachter komen wat er verboden is? 

Verboden = ……………………………………….. 

En doe jij dit graag in de zomer?   Ja/nee 

 

In het park zie je bomen bezaaid met een plant. Wat is de naam van 

deze plant? 

……………………. 

 

Uiteindelijk loop je door. 

En is het de bedoeling dat je richting Osdorp gaat. 

Welke kant moet je op? Loop die kant op. 

 

In het park loop je langs dit beeld. Dit 

beeld staat hier helaas vanwege een 

negatieve gebeurtenis.  

Daarom is het belangrijk dat je elkaar 

opstekers geeft. 

 

 

- Geef iedereen in het aanwezige groepje een opsteker. 

  



Vanuit dit punt loop je naar de PC Hooftstraat. Hier kom je aan de rechterkant nog dit beeld 

tegen.  

 

Bij welke bekende dansvorm, sta je op je tenen? 

 

 

 

Als je doorloopt kom je weer terug in het Museumkwartier. 

Elke schilderij wordt ondertekend met een paraaf of met een handtekening 

 

Oefen hier eens je handtekening of paraaf (verkorte handtekening, meestal 

je eerste letters). 

 

Handtekening        Paraaf 

 

 

 

 

 

 

 Als je weer richting school loopt, kom je dit bord tegen. Wat 

betekent dit verkeersbord?  

A) Kinderen moeten altijd hand in hand oversteken. 

B) Voetgangersgebied 

C) Kinderen onder de tien jaar moeten hand in hand lopen. 

 

 

 

 

 

 

Uiteindelijk ben je dus weer aangekomen bij school. En zit je hele 

tocht erop. Hopelijk heb je het gered. 

Je merkt dat de schooldeur dicht is, dus tijd om naar huis te gaan, 

 en te genieten van je vrije avond. 


