
 

 
 

Fotozoektocht 

Elewijtse pijl 2019 

 
 
Opdracht:  
 

1. Zoek de 14 foto’s doorheen het wandelparcour.  
2. In de omgeving (max. 2 meter) van de foto werd een totemdier verstopt.  

Op de achterkant van het totemdier staat, van wie deze totem is. 
3. Schrijf bij het juiste totemdier de naam van de leider/leidster die je achteraan op de totem 

kan vinden.  
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Kapoenenleiding 
Wolvenhert (Serval)  

Vink   

Patrijs (Perdix)  

Zebramongoest (Mungo)  

Newfoundlander (Waterhond)  

 
 
Kabouterleiding 
Penseelaapje (Oeistiti)  

Amazoera  

Woestijnvos (Fennek)  

Secretarisvogel  

 
 
Welpenleiding 
Stekelstaartzwaluw  

Roerdomp  

Tronix  

Nijlpaard (Hippo)  

Civetkat (Moesang)  

.  
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Totemdieren:  

 
 

Wolvenhert (Serval) 
 

Deze katachtige is krachtig, lenig en voelt zich 
thuis in wilde graslanden. Hij is doorgaans 
opvallend vriendelijk. Als hij wordt 
aangevallen, verdedigt hij zich echter 
hardnekkig en meedogenloos. De Serval zoekt 
niet zo vaak gezelschap op. Hij jaagt 
volhardend en sluw. Hij gedraagt zich trots. 
Met zijn voorzichtigheid en kalmte doorstaat 
de Serval zeer verscheiden 
leefomstandigheden. 

 

Vink Deze vlijtige en levendige zangvogel is 
gezellig, vreedzaam en vrolijk. In het 
algemeen is de Vink niet schuw, maar wel 
voorzichtig. Hij besteedt veel zorg aan de 
bouw van het nest en onderhoudt het 
regelmatig. De Vink is opgewekt en trouw. Hij 
leert zijn typische zang van de oudere vogels. 

 

Patrijs (Perdix) 
 

De Patrijs is een standvastige en rustige 
akkervogel, slim, verstandig en leerzaam. 
Deze vogel past zich aan alle 
levensomstandigheden aan. Hij heeft een 
goed gemeenschapsgevoel en is 
vredelievend. Hij is opofferingsgezind en 
bijzonder teder en trouw tegenover partner en 
kroost. De Patrijs toont deze eigenschappen 
alleen bij zijn familie. Hij verlevendigt de 
omgeving. De Patrijs is kalm, voorzichtig en 
tevreden. 
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Zebramangoest 
(mungo) 

 

De Zebramangoest dankt zijn naam aan de 
gestreepte tekening op zijn rug. Hij is zeer 
communicatief, opgewekt en goedaardig. De 
Zebramangoest leeft in familieverband en 
jaagt in groep op zijn prooi. De 
Zebramangoest is alert, vindingrijk en zeer 
sociaal.. 
 

 

Newfoundlander 
(Waterhond) 

Deze Canadese hond is buitengewoon 
zachtmoedig. Door zijn leergierigheid, 
intelligentie en geduld is de Newfoundlander 
aangenaam gezelschap. Hij is vriendelijk en 
tolerant. Onder bedreiging toont de 
Newfoundlander zijn moed en is hij erg 
waakzaam. Hij komt goed overeen met zijn 
soortgenoten. 

 

Penseelaapje  
(Oeistiti) 

Dit klauwaapje is actief. Het beweegt vaak 
zelfs het meest wanneer andere dieren in de 
schaduw liggen te rusten. Tegenover 
vreemden is hij wantrouwig en prikkelbaar. 
Over het algemeen is het Penseelaapje 
eigenzinnig. Hij is behendig en klimt goed. 
Deze goede imitator is soms vreesachtig van 
aard. Het Penseelaapje bekommert zich om 
een zieke kameraad. 

 

Kolibrie (Amazoera) 
De Kolibrie kan door zijn zeer snelle 
vleugelslag in de lucht stil blijven hangen. Hij 
is uniek: hij kan als enige vogel ook achteruit 
vliegen. De Kolibrie is rijk en gracieus getooid. 
hij is snel, behendig en leeft heel intensief. De 
Kolibrie kan genietend baden en heeft 
nauwelijks vijanden. Hij is hartstochtelijk, fel, 
niet bang en laat zich niet doen. 
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Woestijnvos 
(Fennek) 

De Fennek is een kleine vos met grote oren. 
Hij leeft vooral in woestijnen. De Fennek is 
sluw, opmerkzaam en heeft gevoelige 
zintuigen. Dit holendier komt vooral ‘s nachts 
uit zijn hol. De Fennek is erg actief en speels. 

 

Secretarisvogel 
De Secretarisvogel is eerder zwijgzaam. Toch 
kan hij heel enthousiast zijn en dit duidelijk 
laten merken. Hij is behulpzaam en ijverig en 
hij beschermt vooral de zwakkere 
soortgenoten. Deze trotse vogel reageert snel 
bij gevaar. Hij is verstandig en heeft veel 
inzicht. De Secretarisvogel is eerder gesloten 
tegenover vreemden, maar des te vriendelijker 
tegen bekenden. 

 

Stekelstaartzwaluw 
Vooral de snelheid en wendbaarheid van deze 
zwaluw zijn fenomenaal. Hij heeft een groot 
aanpassingsvermogen voor nieuwe 
broedplaatsen. De Stekelstaartzwaluw houdt 
ervan in grote groepen te leven. Af en toe lijkt 
hij erg gehaast, doet hij wat zenuwachtig en 
heeft hij minder aandacht voor zijn omgeving. 
De Stekelstaartzwaluw is behulpzaam, 
dankbaar en doorgaans eerlijk en openhartig. 

 

Roerdomp 
Deze reigerachtige vogel heeft een perfecte 
bruine schutkleur. Hoewel hij niet vaak opvalt 
in het rietland, kan hij zich wel laten gelden 
met zijn roep. De Roerdomp is vooral actief in 
de schemering, maar ook overdag is hij op 
zoek naar kikkers. Hij is veeleisend. De 
Roerdomp heeft een indrukwekkende houding. 
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Schildpad (Tronix) 
De Schildpad kan, ondanks zijn zware 
pantser, aanzienlijke afstanden afleggen. Hij is 
gehard, een volhouder en tegen veel 
opgewassen. De Schildpad is speels, maar 
het grootste deel van dag brengt hij door in 
rust. Wanneer hij echter in actie schiet, is hij 
een te duchten tegenstander. De Schildpad is 
intelligent en hij heeft een goed geheugen. Hij 
is opmerkzaam door zijn goed zicht en 
reukvermogen. 

 

Nijlpaard (hippo) 
Met zijn enorme afmetingen en grote muil is 
het Nijlpaard een uniek en indrukwekkend 
dier. Hij houdt van zonnebaden in het water en 
koppelt zo het nuttige aan het aangename. Hij 
is zorgeloos, leeft graag in gezelschap en 
zorgt goed voor de eigen kroost. Het Nijlpaard 
lijkt sloom, maar aan land kan hij snel lopen en 
is hij erg wendbaar. Het Nijlpaard volgt steeds 
dezelfde paden en zijn passage is nooit 
onopgemerkt. 

 

Civetkat (Moesang) 
De kleine en slanke Civetkat zoekt steeds 
gezelschap. Hij vertrouwt anderen snel en is 
kalm, maar kan lawaaierig worden. De 
Civetkat is behendig, houdt in alle 
omstandigheden zijn evenwicht en heeft een 
krachtig lichaam. Dit nachtdier is een 
doordachte en listige jager. 
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Foto’s fotozoektocht:  
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