
Fitrally
info voor leerkrachten



Nodig
 » 1 Iphone/smartphone of liefst 1 Ipad om onderweg foto’s en een filmpje te schieten,
 » 20 euro budget voor de groep,
 » timer op gsm of uurwerk,
 » de routebeschrijving met de vragen/opdrachten, de highlights info,
 » een plastiek mapje voor deze documenten en een pen (die schrijft :)),
 » aangepaste stapkledij en -schoenen,
 » kaart- en routelezers, vragenlezers voor de hele groep. De leerkracht is de fotograaf en filmt,
 » een enthousiaste klas in beweging!

ANtwoordeN op de vrAgeN bij de opdrAchteN
 » vraag bij opdracht 2: C 9,58s
 » vraag bij opdracht 5: “dead skull” van Luc Tuymans
 » vragen bij opdracht 6 (lange route) of 7 (korte route): 
	 •	 Zomerfruit:	aardbei,	framboos,	bessen,	kersen,	perzik,	nectarine,	watermeloen,	rabarber,		
  abrikoos, pruim, appel, peer, mango 
	 •	 Wintergroenten:	spruiten,	witte/rode/groene/savooi/boeren/zuurkool,	knolselder,	prei,		
  schorseneren, raap, witloof, pastinaak, ui, aardappelen, pompoen, wortel, paddenstoel 
	 •	 A:	25	minuten	wandelen	om	een	appel	verbranden 
	 •	 C:	100	minuten	wandelen	om	een	Snickers	te	verbranden
 » Vraag bij opdracht 10 (lange route): 
	 •	 Tijm	is	lekker	in	de	keuken	in	soep,	saus,	ragout,… 
	 •	 In	de	geneeskunde	wordt	tijm	verwerkt	in	producten	die	helpen	bij	bronchitis	en	chronische		
  maagkwalen.
 » Vraag bij opdracht 11 (korte route) of 12 (lange route): B 60 minuten per dag

Fitrally: inFo voor leerkrachten

De fitrally zet beweging en gezondheid in de kijker op een leuke manier. Door de route te stappen ben 
je al in beweging en onderweg komen vragen en opdrachten aan bod. De toeristische highlights van de 
binnenstad krijg je er als extra bovenop.

De fitrally is geschikt om met een klasgroep af te leggen (max. 30 personen). 
De doelgroep is het eerste en tweede jaar van het secundair onderwijs. De rally wordt uitgevoerd onder 
begeleiding van een leerkracht.

Er is keuze tussen een korte route (ongeveer 3 uur en bijna 4 km) en een lange route (ongeveer 3,5 uur 
en bijna 6 km). Vertrekken en eindigen doe je op de Groenplaats (te bereiken via openbaar vervoer, te 
voet of met de fiets). 
Tip: doe de gezondheidsrally met mooi en zacht weer en best niet op maandag!

Laat	weten	aan	Sporting	A	(sportenonderwijs@stad.antwerpen.be)	wanneer	jullie	de	fitrally	doen	en	
met hoeveel personen. Bezorg ons graag uiterlijk een week nadien de foto’s en het filmpje van de op-
drachten	(via	WeTransfer).	Jullie	ontvangen	dan	een	leuk	Sporting	A-gadget	als	beloning.	Feedback	over	
de rally is steeds welkom.

Veel plezier!



highlights Fitrally

groenplaats

Op het plein staan bomen met bankjes, het is een ‘rustplaats’ in de stad. 
In het midden van het plein staat het standbeeld van Rubens, dat in 1840 
ontworpen	werd	door	Willem	Geefs.	Het	plein	was	vanaf	de	13de	eeuw	een	
Antwerpse	begraafplaats.

onze-lieve-vrouwekathedraal

Na 169 jaar bouwen [1352-1521] verrees de kathedraal met zijn 123 meter 
hoogte	boven	Antwerpen.	Het	werd	het	grootste	gotische	bouwwerk	van	de	
Nederlanden. De kathedraal is een enorme schatkamer met verschillende 
kunstwerken van onder andere Rubens. Na twintig jaar restauratie schittert 
de zevenbeukige kerk opnieuw in al haar architectonische pracht. Blikvangers 
zijn	zeker	Rubens’	‘Kruisoprichting’	en	‘Kruisafneming’.	Een	bezoek	aan	Ant-
werpen zonder de kathedraal te zien, is ondenkbaar.

de grote markt 

Gildenhuizen
Oorspronkelijk	was	dit	onregelmatig	gevormd	plein	een	Frankisch	plein	
(driehoekig).	Het	wordt	begrensd	door	zestiende	en	zeventiende-eeuwse	
gildenhuizen en reconstructies van dergelijke oude huizen. De huizen die 
authentiek	zijn	hebben	grondige	restauraties	ondergaan.	Andere	huizen	zijn	
reconstructies uit de negentiende en twintigste eeuw. Tot de originele huizen 
behoren o.a. de nummers 24, 38 en 40.
De	huizen	op	de	foto	bevinden	zich	rechts	van	het	stadhuis.	Ze	zijn	gro-
tendeels	weergegeven	in	renaissance	stijl.	Het	grootste	huis	heet	Het	Pand	van	Spanje	en	stamt	uit	
1580/1582.	Op	de	top	staat	een	ruiterstandbeeld	van	Jef	Lambeaux.	Dit	beeld	onderscheidt	zich	door	zijn	
grootte	en	dynamiek.	Weergegeven	is	St.	Joris	terwijl	hij	op	het	punt	staat	om	de	omhoogklimmende	
draak	te	doorboren.	De	versiering	van	de	huizen	is	meestal	gerelateerd	aan	de	gilden.	Sint-Joris	is	verge-
zeld van andere patroonheiligen die zich verheffen boven de daken. Dergelijke versieringen waren meer 
dan een uitdrukking van religiositeit. Een gilde of ambacht kon zo middelen haar macht, status en rijk-
dom tot uitdrukking brengen. 

Het stadhuis
Het	stadhuis	is	gebouwd	tussen	1561	en	1564	naar	het	ontwerp	van	Corne-
lis	II	Floris	de	Vriendt.	Het	is	een	meesterwerk	waarin	Vlaamse	en	Italiaanse	
invloeden zijn geïntegreerd. Typerend voor dit renaissance ontwerp is de 
beklemtoning	van	de	horizontale	lijn.	Het	stadhuis	wordt	gezien	als	een	
hoogtepunt van de renaissance in de Nederlanden. Er zijn in de gevel in 
de	loop	van	de	tijd	beelden	toegevoegd.	Het	interieur	is	echter	drastischer	
gewijzigd door een verbouwing in de negentiende eeuw. 



De Brabofontein
Dit	beeldhouwwerk	uit	1887	bevindt	zich	in	het	midden	van	de	markt.	Het	is	
een	werk	van	Jef	Lambeaux.	De	fontein	wordt	bekroond	door	de	Romeinse	
held	Silvius	Brabo.	Deze	held	is	afkomstig	uit	een	zestiende-eeuwse	legende.	
De legende verhaalt over een reus, genaamd Druoon. De reus terroriseerde 
de	personen	die	over	de	Schelde	voeren.	Druoon	eiste	tol	en	wanneer	men	
niet kon betalen hakte hij een hand af die hij vervolgens weggooide in de 
Schelde.	Silvius	Brabo	verslaat	de	reus	en	laat	hem	hetzelfde	lot	ondergaan	
als	zijn	slachtoffers.	De	naam	Antwerpen	wordt	in	deze	legende	verklaart	
door het (h)andwerpen. 
Het	beeld	geeft	Brabo	weer	net	voordat	hij	de	hand	van	Druoon	weggooit.	

het steen

In	de	9de-eeuw	wordt	de	rivier	de	Schelde	een	fysieke	markering,	een	grens	
van een markgraafschap. Dat verklaart waarom de stad zich slechts aan één 
oever ontwikkelt: de andere zijde was eeuwenlang letterlijk een ander land. 
Een grens moet versterkt worden - tegen Vikingen en anderen. Elf eeuwen 
geleden leggen heersers daarom de basis van een versterkte burcht aan de 
rivierkant.	Enkel	Steenpoort	en	muurfragmenten	resten	nog.	
De lokale bevolking begint daarna haar eigen woonterrein af te bakenen 
met water (ruien), poorten en bruggen. 

scheldekaaien

Op	de	verhoogde	wandelterrassen	nabij	het	Steen	en	onder	de	hangars	aan	
de	Scheldekaaien	heerst	nog	steeds	de	sfeer	van	de	negentiende-eeuwse	
haven.	Hier	worden	nog	weinig	schepen	gelost	of	geladen,	maar	geregeld	
meren er luxueuze cruise- en zeilschepen of oorlogsbodems aan. Een niet te 
missen plek voor wie van boten en water houdt.

sint-pauluskerk

Oorspronkelijk	hoorde	de	Sint-Pauluskerk	bij	een	uitgestrekt	dominicanenklooster.	Ze	werd	in	1571	
ingewijd als vervanger van een ander gebedshuis. Na een brand in 1679 werd een nieuwe barokke toren 
gebouwd.	Het	schitterende	interieur	bevat	meer	dan	vijftig	schilderijen	van	beroemde	Antwerpse	mees-

ters	als	Rubens,	Van	Dyck	en	Jordaens;	meer	dan	200	beeldhouwwerken,	
prachtige barokaltaren en gesculpteerd kerkmeubilair dat tot het mooiste 
ter	wereld	behoort.	Het	orgel	dateert	van	de	zeventiende	eeuw,	maar	werd	
herhaaldelijk gerestaureerd en uitgebreid. 
Blikvanger is een indrukwekkende achttiende-eeuwse calvarie met meer 
dan	zestig	levensgrote	figuren	(naast	de	kerk	-	hoek	Veemarkt	/	Zwartzus-
tersstraat).

het eilandje

Verder noordwaarts strekt zich ‘het Eilandje’ uit, als een bizar filmdecor, met 
monsterachtige ophaalbruggen, drijvende kranen en monumentale sta-
pelhuizen,	waaronder	het	Sint-Felixpakhuis	en	het	zestiende-eeuwse	Hes-
senhuis.	Ook	het	Museum	aan	de	Stroom	(MAS)	heeft	hier	haar	plaats.	Dit	
indrukwekkende museum opende in april 2011 de deuren.



mas (museum aan de stroom)  
Het	MAS	is	dé	plek	waar	de	stad	en	de	haven	elkaar	letterlijk	en	figuurlijk	
raken. De zestig meter hoge toren ‘een staaltje van gedurfde architectuur’ 
is	alvast	een	nieuw	oriëntatiepunt	in	Antwerpen.	Het	MAS	focust	op	de	
diversiteit van de stad en staat stil bij de vele contacten tussen culturen 
van vroeger en nu. De museumcollectie vertelt het verhaal van de stad, de 
haven	en	de	wereld.	Op	het	dak	van	het	MAS	kan	je	ook	genieten	van	een	
panoramisch	uitzicht	over	Antwerpen.

Het	museumplein	met	het	mozaïek	‘Dead	Skull’	van	Luc	Tuymans	is	een	wezenlijk	deel	van	het	MAS.	Het	
is een ideale rust- en ontmoetingsplek.
De spiraalvormige boulevard langs de glaspartijen op elke verdieping, vormt een verticale stadswande-
ling	met	telkens	weer	een	uniek	zicht	op	de	stad.	De	MAS-boulevard	is	gratis	toegankelijk,	ook	buiten	de	
openingsuren van de museumzalen. 
Onderweg	wordt	het	panorama	op	stad,	Schelde	en	haven	steeds	grootser.	
De apotheose wacht op het 60 meter hoog gelegen dakpanorama.

sint-Felixpakhuis

	Het	Sint-Felixpakhuis	is	één	van	de	meest	tot	de	verbeelding	sprekende	voorbeelden	van	pakhuizen	uit	
de 19e eeuw. In 1860 werd het gebouwd als opslagplaats voor bulkgoederen 
als koffie, graan, kaas en tabak. De unieke binnenstraat werd na een vernie-
tigende brand in 1862 aangelegd als brandgang bij de heropbouw van het 
pakhuis. In 1975 raakte het pand in onbruik en een jaar later werd het een 
beschermd	monument.	Sinds	2006	schittert	het	Sint-Felixpakhuis	opnieuw	
als	de	thuis	van	de	meer	dan	28	kilometer	archieven	van	het	FelixArchief.
De	binnenstraat	van	het	pakhuis	verbindt	het	Antwerpse	stadscentrum	aan	
de Oudeleeuwenrui met de trendy wijk ‘t Eilandje aan de Godefriduskaai.

hendrik conscienceplein

Midden	in	de	stad	vind	je	deze	oase	van	rust.	Zet	je	aan	de	voet	van	het	
standbeeld	van	Hendrik	Conscience	–	de	negentiende-eeuwse	dichter	-	en	
geniet van het prachtige decor en de voorbijstruinende mensen. Muzikan-
ten zorgen hier vaak voor de ideale soundtrack bij je dagdromen.

sint-carolus Borromeuskerk

Dé Rubenskerk bij uitstek. De schilder had een belangrijk aandeel in de 
versiering van de gevel en de bekroning van de toren. De jezuïeten bouwden 
deze typische barokkerk tussen 1615 en 1621. De apsis van het hoofdaltaar, 
de Mariakapel en de vele beeldhouwwerken en houtsnijwerken zijn nog 
getuigen van de vroegere pracht en praal. Blikvanger is het oorspronkelijke, 
nog steeds functionerende mechanisme boven het hoofdaltaar waardoor de 
schilderijen kunnen worden verwisseld: een indrukwekkend schouwspel!



plantentuin (enkel voor de lange route)
	De	Plantentuin	aan	de	Leopoldstraat	in	Antwerpen	is	een	uniek	groen	plek-
je in het centrum van de stad. U vindt hier een groot aantal uitzonderlijke 
bomen en struiken. De collectie kruiden telt meer dan tweeduizend stuks. 
In de serre is er een grote verzameling cactussen en uitheemse planten. De 
Plantentuin	heeft	een	geschiedenis	van	meer	dan	tweehonderd	jaar.	Aan-
vankelijk was het de tuin met geneeskrachtige planten van het aanpalende 
Sint-Elisabethhospitaal.	Sinds	1926	wordt	de	tuin	beheerd	door	het	stadsbe-
stuur.	In	1950	werd	de	Plantentuin	geklasseerd	als	waardevol	landschap.


