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s p e u r t o c h t



Fervente verzamelaars speurtocht voor thuis 
 
In CODA Museum is t/m 28 februari 2021 de tentoonstelling Fervente 
verzamelaars te zien.   
 
Een museum verzamelt vooral kunstwerken en kunstvoorwerpen, 
deze worden getoond in tentoonstellingen. Maar er zijn ook mensen 
die speelgoedobjecten verzamelen. Denk aan LEGO, Meccano, treinen, 
Dinky Toys, poppen en nog veel meer. De komende tijd laat CODA een 
aantal hele bijzondere speelgoedverzamelingen zien. Deze speurtocht 
is speciaal voor thuis gemaakt zodat je de tentoonstelling mee kan 
maken in je eigen woonkamer. 
 
In de tentoonstelling kun je QR-codes scannen om allemaal leuke 
feitjes en weetjes te ontdekken over de verzamelingen. Sommige 
hebben we voor jou ook hier toegevoegd! 
 
Eén van de leukste dingen aan verzamelen is dat je telkens weer op 
zoek gaat naar iets nieuws of bijzonders voor je verzameling en dat 
je daarbij allerlei ontdekkingen doet. Net als in een speurtocht!  Ben 
jij een fervente speurder? Doe dan mee met deze spannende tocht in de 
tentoonstelling Fervente verzamelaars. 
 
Duur: ongeveer 30 minuten 
Leeftijd: vanaf 7 jaar

 TIP: om de foto´s in de speurtocht nog beter te bekijken,   
 open dit bestand bijvoorbeeld op een laptop of tablet. 
 Je kunt dan inzoomen om goed te kunnen speuren naar  
 de antwoorden!



Matrojska’s  
 
1 Hoeveel dierenpoppetjes zie je op deze foto’s? 
 
 
2 Welke dieren zijn dat? 
 
  

Scan de QR-code voor leuke feitjes 
en weetjes! 

Zin om te kleuren?  
http://www.supercoloring.com/nl/kleurplaten/matroesjka-poppen



Treinen 
 
Deze foto’s zijn details van een mooi, groot landschap van treinen, bergen en 
een heus treinstation in de tentoonstelling.

3 Hoeveel mensen zie je op foto 1  
 op het station? Tip: de wazige  
 poppetjes tellen ook mee! 
 
4 Hoeveel ramen tel je op de  
 gebouwen op foto 2?  
 Een groot raam met meerdere  
 kleine vakjes telt als 1 raam.

Beren 
 
5 Welk voorwerp is geen beer? 
 Welke kleuren heeft dit  
 voorwerp?  
 
 
6 Hoeveel oren zie je op deze foto?

7 Waarom heet een teddybeer  
 eigenlijk teddybeer?  
 
 Scan de QR code en ontdek het 
 antwoord!



Barbies 
 
8 Hoeveel Barbies dragen rode kleding? En welke rode kledingstukken zie  
 je allemaal? Tip: je hoeft alleen maar de Barbies te tellen op de grote  
 foto met alle Barbies. De andere foto’s zijn ‘close-ups’. Dat betekent dat  
 er op een stukje van een grote foto is ingezoomd met de camera.

LEGO 

9 Hoeveel konijnen zie je in het  
 Veluws landschap op deze foto’s?





ADO 
 
11 Wat zijn de meest opvallende vier kleuren van ADO speelgoed? 
 
 
12 Waar is het speelgoed van gemaakt? 
 
 
13 Noem de namen/teksten die je op de voertuigen op deze foto’s ziet  
 staan. 
  

10 Welke dieren zie je allemaal nog meer op de LEGO-foto’s?  

Scan de QR-code en ontdek meer over  
ADO speelgoed! 



Meccano 
 
14 Hoeveel Meccano-objecten zie je die spullen kunnen ophijsen? 
  



Kuifje (zie volgende pagina) 
 
18 Waar zie je Kuifje met zijn hondje? 
 En hoe heet zijn hondje? 
 
 
19 Wat is het enige vliegende
 object dat je ziet?

Smurfen 
 
15	 Ontdek	jij	de:	Schildersmurf,	Smurfin,	Voetbalsmurf,	Kooksmurf	en	 
 Kappersmurf? Welke smurf van alle smurfen valt het meest op? 
 Tip: vraag elkaar steeds om een nieuwe smurf te vinden op de foto’s en  
 maak er een spel van wie de meeste smurfen kan vinden! 

Furbies 
 
16 Hoeveel paar Furbies zitten samen, met z’n tweetjes, IN een boxje of  
 huisje? 
 
 
17 Hoeveel Furby-ogen tel je? Je mag er vier ogen naast zitten. 
 Tip: de foto telt niet mee.

Scan de  
QR-code en  
ontdek meer 
over Kuifje!



Matrojska’s 

1 en 2 3 katten, 1 pinguïn

Treinen 

3 12 

4 22 

 

Beren 

5 Een bal: rood, zwart, geel en grijs (en groen, maar die kleur is verstopt op de foto) 

6 Van de beer links in de vitrine zie je maar één oor en je ziet op de foto ook één oor van de verzamelaar en één oor van beide  

 beren die zij vasthoudt. Deze tellen ook mee :) 

7 Scan de QR-code en ontdek de antwoorden! 

 

Barbies 

8 10 Barbies op de foto dragen rode kleding. Onder andere een jas, een keukenschort, vestje, jurk, rok, hoedje, riem, schoenen:  

 pumps, sneakers, lange laarzen en een badpak. 

 

LEGO 

9  3 konijnen (in de tentoonstelling ontdek je er nog 4 extra!) 

10 Schapen, vos, herten, wisent (bizon), vogels, steenbokjes

ADO 

11 Blauw, geel, rood, groen 

12  Hout 

13 Renbode, Expeditie, Besteldienst, Melk en boter, Houthandel, ADO (2x) 

 

Meccano 

14 5, inclusief die grote, hele hoge hijskraan die aan het begin van de tentoonstelling staat 

 

Smurfen 

15 De	Grote	Smurf	is	ook	het	grootste	figuurtje	op	de	foto

Furbies 

16 17 paar Furbies (dus 34 in totaal) 

17  156

Kuifje 

18 In de blauwe auto. Zijn hondje heet Bobby 

19 Helikopter

Speurtocht Fervente verzamelaars 
Antwoorden

Heb je alles gevonden? Kijk snel op de volgende pagina en check
de antwoorden!
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