
STUCK 
DOWN



Hallo, superspeurneuzen! 
Zijn jullie klaar voor de 

ultieme competitie? Welkom bij…

RACE TEGEN DE KLOK!
Vind eerst mij, Wally, zo snel mogelijk op elke  

pagina. HouD dan het tempo aan en ga op zoek naar  
mijn vrienden: Wenda, Tovenaar Witbaard,  

G. Spuis en Woef (maar je ziet enkel zijn staart!). 

 
Lees de regels aandachtig  
voordat je eraan begint.  
Zoek als solospeurneus  

of kies een waardige rivaal om  
tegen te strijden. Veel succes! Op 

jullie plaatsen, klaar… zoek! 

„

Woef G. Spuis Tovenaar 
Witbaard

wenda wally

Ga ten slotte voor goud, accepteer  
de uitdagingen op elke pagina en  
word een echte Wallykampioen.  



Solo-Wallyzoekers 

① Draai het boek op zijn 

zijde zodat de scène  

die je wilt doorzoeken recht 

voor je ligt.

② Zet een timer en daag 

jezelf uit om Wally te 

vinden in een minuut, of in 

30 seconden – misschien zelfs 

sneller? 

③ Zoek vervolgens naar 

Wally’s vrienden, vink 

de checklist af en probeer  

de extra zoekspelletjes op  

te lossen. 

④ Draai het boek om en 

doorzoek de andere 

scène of reset de timer en 

verbeter je eigen record. 

Rivaliserende Wallyzoekers
① Beslis wie de rechtse  

scène zal doorzoeken  en wie de linkse (of tos  
erom!).

②  Draai het boek zodat de 
scène die jij gekozen hebt recht voor je ligt. Tel af om te beginnen zoeken: ‘Drie… twee… een… Waar is Wally?’

③ Wanneer je Wally 
gevonden hebt, wijs hem aan en roep luid: ‘Daar is Wally!’

④ Blijf strijden om Wally’s 
vrienden te vinden, de checklist af te vinken en de extra zoekspelletjes op te 

lossen. 

JIJ BENT EEN WINNAAR!

IEDEREEN IS EEN WINNAAR! 
CHECKLIST

Drie klokken met 
een hoedje
Een klok met boks-
handschoenen
Een klok met 
vleugels

? ?



Blijf in je baan en zoek snel om 
 de hoogste sport te bereiken!

KOMAAN, TEAM ZONNESCHIJN!

DE ZOMERSPELEN

 
Ga eerst op zoek naar Wally! 

 
Blijf in het heetst van de strijd 

 
en vind zijn vrienden. Deze 

zonnige zoektocht is nog niet voorbij: kun jij de sportieve 

onderdelen uit de checklist ook vinden? 

CHECKLIST
Een parachutespringerDrie medailledragers Een trofee die gestolen wordt



Houd het hoofd koel! Zitten je  
overwinningskansen al in de lift? 

KOMAAN, TEAM SNEEUWBAL! 

DE WINTERSPELEN

 
Brrr! Ga eerst op zoek naar  

 
Wally! Zoek dan snel zijn 

 
vrienden vóór de volgende 

sneeuwstorm. Deze sneeuwzoektocht is nog niet voorbij:  

kun jij de sportieve onderdelen uit de checklist ook vinden?

CHECKLIST

Een anker
Twee 
parachutisten
Een skiënde 
sneeuwman



Jij bent echt 
 vliegensvlug!

Komaan, team vlucht!

DE VUURTORENZOEKTOCHT 

Zoek Wally en zijn vrienden. 

Houd dan je ogen open voor 

deze eigenaardige draken: 

kun jij hun silhouetten vinden in de scène? Wees snel, 

want de draken zijn lichtgeraakt! CHECKLIST
Een telescoopJongleerballenEen stel weegschalen


