
 

 
Looproute kroonjuwelen Medisports 4 
 

Deze mooie route is 6,5 km lang. Op de route vindt je de namen van de kroonjuwelen 

die je nodig hebt. Erbij vermeld staan de coördinaten waar je deze op de kaart 

onderaan invult. Leg alle spullen met aanwijzingen zorgvuldig terug en zorg dat 

niemand je bezig ziet! Veel plezier! 

  

 Start: het trapje achter de Praxis, tussen ZuitNL en Fit Today in. 

 Bij ZuitNL kan je verschillende sporten beoefenen zoals: padel, squash, 

bowling en tennis. De naam van het eerste kroonjuweel rijmt op de laatste 

sport die net is opgenoemd. Vul deze naam in op coördinaten: 15-3 t/m 15-3.  

 Daarna ga je via het trapje omhoog en steek je over bij het viaduct. Aan het 

einde van het viaduct sla je rechtsaf.   

 Vervolgens sla je de eerste straat rechtsaf. Er zitten 2 letters van een 

kroonjuweel in de straatnaam. Neem de 2de letter en vul die in op coördinaat: 

18-10. Neem ook de 3de letter en vul die in op coördinaat: 17-10. 

 Als je verder door loopt in de straat, kom je vervolgens aan je linkerzijde twee 

elektriciteit kastjes tegen. Daar is een A4 geplakt met foto’s erop van een 

gebarentolk. Haar naam komt overeen met een kroonjuweel. Vul de naam in 

op coördinaten: 19-11 t/m 22-11. 

 Aan het einde van de straat sla je rechtsaf. Vervolgens neem je bij de rotonde 

de eerste afslag. Daarna sla je de eerste straat rechtsaf. Er zit 1 letter van een 

kroonjuweel in de straatnaam. Neem de 4de letter en vul die in op coördinaat: 

22-7. 

 Aan de achterkant van het eerste fietsbord wat je aan rechterkant tegenkomt 

hangt een foto. De naam van de vrouw komt overeen met de naam van een 

kroonjuweel. Vul die in op coördinaten: 12-13 t/m 19-13. 

 Daarna loop je verder en sla je vervolgens rechtsaf naar het tunneltje. En ga je 

daar rechtdoor. 

 Vervolgens steek je over bij een weg met auto’s. In de straatnaam van de weg 

waar de auto’s rijden zitten 2 letters van kroonjuwelen. Neem de eerste 2 

letters en vul die in op de coördinaten: 19&20-10. En vul de eerste 2 letters 

ook in op de coördinaten: 22-10&11.  

 Vervolg je route op de weg waar je al op liep.  Vervolgens kom je weer bij een 

weg waar auto’s kunnen oversteken. Vlak daarvoor staat aan je linkerkant een 

elektriciteit kastje. Aan de achterkant is een rebus geplakt, als je die hebt 

opgelost heb je een naam van een kroonjuweel. Vul die in op coördinaten: 

17-9 t/m 22-9. 

 Vervolg je route dan op de weg waar je al op liep.  

 Je komt uiteindelijk een groot park tegen met aan je rechterkant een school. 

Sla rechtsaf net na het park.  

 



 

 Vervolgens loop je rechtdoor en bij de tweede straat van rechts vind je in de 

bosjes een kistje met een oplossing voor een kroonjuweel. Daarna ga je 

verder op het pad waar je op liep. 

 Aan het einde voor de stoplichten sla je rechtsaf naar de lage vaartkant.  

 Loop door totdat je aan je linkerzijde een groot tuincentrum ziet. In de naam 

van dat tuincentrum zitten ook letters voor de kroonjuwelen.  Neem de 2de 

letter van het 1ste woord en vul die in op de volgende coördinaten (als die nog 

niet ingevuld zijn) : 15-7, 18-8, 18-9, 16-10, 22-8, 19-11 en 13-13. 

 Ga vervolgens verder op de weg waar je al op liep, dan kom je uit bij een groot 

kruispunt.  

 Als je dan links voor je kijkt zie je een grote winkel, waar je veel spullen voor 

de bouw kan halen. In de naam van de winkel zit een letter die ook in de naam 

van een kroonjuweel zit. Neem de laatste letter van de naam van de winkel 

en vul die in op coördinaat: 19-12.  

 Vervolgens steek je rechtdoor over bij de stoplichten en ben je bij het einde 

gekomen van de looproute!    

 

De uitslag van de gehele kroonjuwelen speurtocht kun je inleveren bij Medisports, of mailen 

naar info@medisports.nl. 
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