
 

Sprookjesgeocaching 
door de bossen van 

Tennenbronn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Spelregels 

 

Hieronder vinden jullie de spelregels kort en bondig samengevat! 

 

 Iedereen mag deelnemen aan dit spel! 

 GPS-ontvangers zijn bij het VVV-kantoor in het stadhuis verkrijgbaar. 

 Per GPS is een legitimatiebewijs nodig als borg. Deelnemers zijn 

aansprakelijk bij verlies. 

 GPS-ontvangers worden alleen uitgeleend aan personen ouder 

dan 16 jaar. 

 De gebruiksaanwijzing is te vinden op de GPS zelf. 

 De cachepunten zijn allemaal te bereiken via de normale wandelpaden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Beste geocachers, 

 

Het bos is een mysterieuze wereld, waarin veel sprookjes en legenden zich 

afspelen. Denk maar aan Sneeuwwitje, Roodkapje, de Wolf en de zeven geitjes, 

Broertje en zusje of Hans en Grietje. Sommige van deze verhalen gaan jullie 

vandaag in de vorm van raadsels tegenkomen. Deze GPS-speurtocht leidt jullie nu 

door het rijk der sprookjes en mythen. 

 

Het startpunt van de geocaching tour is het gemeentehuis in Schramberg – 

Tennenbronn. 

De volgende coördinaten brengen jullie naar het eerste station. Voer deze in de 

GPS in om van start te gaan: 

 

N48 11.424 

E008 21.234 

 

Zoek hier naar de mascotte “Schramboli”. Hij geeft jullie de eerste aanwijzing. Zoek 

daarna het bijpassende sprookje achterin dit boekje op en beantwoord de vraag bij 

het eerste station. Zo krijg je de coördinaten van het volgende station. Eenmaal bij 

het volgende station aangekomen, herhalen jullie deze stappen. Zo vinden jullie je 

weg door het sprookjesbos en bereiken jullie uiteindelijk je doel. Mochten jullie echt 

niet verder komen, dan zijn de coördinaten te vinden op de laatste pagina in dit 

boekje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Station 1. 

Lees het verhaal dat past bij wat Schramboli in de hand houdt en beantwoord dan 

de vraag:  

Wat is het beroep van de man die iedereen redt? 

          

  x                                                                                 

 Nu hoeven jullie alleen nog maar de letter die is aangeduid met een X aan de hand 

van de tabel hieronder om te zetten in een cijfer en dit cijfer op de plaats van A in te 

vullen: 

 

N48 11.A80 

E008 21.338 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En, is het jullie gelukt de vraag te beantwoorden? 

Vul dan hier de coördinaten in: 

N48 11. 80 

E008 21.338 

En nu op naar het volgende station! 

A B C D E F G H I 

8 3 6 1 8 5 7 4 2 

J K L M N O P Q R 

3 9 2 6 8 1 0 5 3 

S T U V W X Y Z  

3 0 9 2 7 3 6 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Station 2. 

 

De coördinaten van het volgende station zijn: 

 

N48 11.346 

E8 21.ABC 

 

 

Net zoals bij het vorige station, moeten jullie weer op zoek naar Schramboli met 

zijn aanwijzing voor het volgende sprookje. Daarna kunnen jullie vast en zeker de 

volgende vraag beantwoorden: 

 

Hoeveel jaar heeft de prinses geslapen? 

  

oplossing:_____ jaar 

 

Tel nu 21 op bij het getal dat jullie hebben gevonden: 

 

_____+ 21 = ABC 

 

Hier kunnen jullie de volgende coördinaten invullen: 

 

N48 11.346 

E8 21.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Station 3. 

 

Na het lezen van het volgende sprookje, kunnen jullie vast ook makkelijk zeggen 

waar de prinses altijd speelde? 

 

In de           

 

N48 11.A96 

E008 20.932 

 

Neem de eerste letter van dit woord en vervang hem door het cijfer dat erbij hoort 

in de onderstaande tabel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als het goed is gegaan, kunnen jullie de volgende coördinaten invullen: 

 

N48 11. 96 

E008 20.932 

 

En weer door naar het volgende station! 

A B C D E F G H I 

8 5 6 1 8 5 7 4 2 

J K L M N O P Q R 

6 9 2 4 2 1 0 5 3 

S T U V W X Y Z  

5 2 9 2 7 3 6 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Station 4.  

 

N48 AB.235 

E008 20.795 

 

De vraag om achter AB te komen luidt : 

 

Welke kleur hebben de poten van de wolf, die de geitjes te slim af is? 

 

Zwart  = 10 = AB 

Wit  = 11 = AB 

 

En? Hebben jullie de vraag kunnen beantwoorden? 

Vul dan de coördinaten hieronder maar weer in 

 

N48 .235 

E008 20.795 

 

En laten we naar het volgende station gaan! 

 

 

 

 

 



 

 

Station 5. 

 

N48 11.3A0 

E008 20.827 

 

De vraag voor de volgende coördinaten is: 

Welk beroep heeft de vader van Hans en Grietje? 

 

             
            x  

 

Nu hoeven jullie alleen nog maar dit getal om te zetten in een cijfer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is het gelukt? 

Vul dan hier de coördinaten weer in: 

N48 11.3 0 

E008 20. 827 

En op naar het volgende station! 

A B C D E F G H I 

8 3 7 1 8 5 7 4 2 

J K L M N O P Q R 

6 9 2 6 7 2 3 5 3 

S T U V W X Y Z  

2 0 9 2 3 7 6 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Station 6. 

 

N48 11.41A 

E008 20.984 

 

Wat verliest de prinses ? Een _______________ 

 

Hoeveel letters heeft het woord ? 

 

_____ 

 

Neem dit aantal en haal er 2 van af: 

 

____ - 2 =  ____  = A 

 

 

Hebben jullie de vraag weer beantwoord? Vul dan nog één keer de juiste 

coördinaten in: 

 

N48 11.41  

E008 20.984 

 

Super gedaan, jullie zijn nu echte sprookjesspecialisten! 

 

 

 



 

 

Hans en Grietje 

Er was eens een arme houthakker met twee kinderen, Hans en Grietje. Wanneer er geen 

geld meer is om de kinderen te onderhouden, stelt de stiefmoeder voor om ze in het bos 

achter te laten. Als ze op weg gaan, is Hans zo slim om kiezelsteentjes te strooien zodat 

ze de weg terug kunnen vinden. Bij de tweede poging van de stiefmoeder om de kinderen 

in het bos achter te laten, strooit hij echter broodkruimels. Deze worden opgegeten door 

de vogels in het bos, zodat Hans en Grietje verdwalen.  

Ze komen bij een huisje van snoep en snoepen ervan. Er blijkt een heks te wonen, die 

hen eerst vriendelijk uitnodigt om binnen te komen. Dan sluit ze Hans op om hem vet te mesten en op te 

eten. Grietje moet helpen in de huishouding. Hans weet de heks voor de gek te houden door steeds een 

afgekloven botje uit zijn kooi te steken wanneer de heks wil voelen hoe dik hij al is. De heks heeft niks 

door want ze is blind. Uiteindelijk heeft de heks er genoeg van en ze besluit Hans toch op te eten. Als 

Grietje van de heks in de oven moet voelen of het al heet genoeg is, zegt ze dat de oven te klein is. De 

domme heks gaat hierop voor de oven staan om te laten zien dat er zoveel ruimte is dat zij er zelf zelfs in 

past en Grietje duwt de heks in de oven. 

Hans en Grietje gaan het huis van de heks in, vinden parels en edelstenen in het huisje en gaan vol 

beladen weer op weg naar huis. Een eend helpt hen een groot meer over waarna ze hun vader, die 

inmiddels weduwnaar is, in de armen vliegen. En met z’n drieën  leven ze nog lang en gelukkig.  

 

Roodkapje 

Er leefde eens een meisje met haar moeder aan de rand van het bos. Het meisje droeg 

elke dag een rood hoofddoekje. Daarom noemde men haar Roodkapje.  

Aan de andere kant van het bos woonde de grootmoeder van Roodkapje. “Wil jij 

vandaag naar grootmoeder gaan, Roodkapje?” vroeg moeder, “Grootmoeder is ziek, ze 

kan deze mand met eten wel gebruiken. Maar blijf goed op het pad, er woont een wolf in 

het bos.” Roodkapje was helemaal niet bang voor wolven en vrolijk ging ze op pad. Na 

een tijdje sprong er opeens een groot harig beest voor haar voeten. Oei..! Het was de 

wolf. De gemenerik vroeg wat Roodkapje ging doen. Toch wel geschrokken gaf Roodkapje antwoord: “Ik 

ga naar mijn zieke grootmoeder.”.  

Snel bedacht de wolf een list. “Zou je niet wat bloemen plukken voor je oma, dat vindt ze vast heel leuk.” 

Roodkapje deed wat de wolf had gezegd. Ondertussen spoedde de wolf zich naar het huisje van 

grootmoeder. “Wie is daar.” “Ik ben het Roodkapje”, zei de sluwe wolf. “Kom dan maar binnen”, zei 

grootmoeder. Dat had ze beter niet kunnen doen. Met een grote hap at de wolf haar op. Daarna ging hij in 

bed liggen en wachtte op Roodkapje, die hij ook in één hap verslond. Gelukkig komt de vriendelijke jager 

eraan: hij snijdt de buik van de boze wolf open en redt Roodkapje en haar oma. En leefden ze nog lang en 

gelukkig. 

 

De Wolf en de zeven Geitjes 

De kleine geitjes weten heel goed dat ze binnen moeten blijven wanneer moeder geit 

de stad in gaat. Ze luisteren braaf, maar oh jee… De wolf is veel te slim.  

Of moeten we zeggen: gemeen?! Hij zet een hoge stem op en houdt een witte poot 

voor het raam, zodat de geitjes geloven dat het moeder geit is openen de deur. Hij 

stormt het huisje van de geitjes binnen en… Eet de geschrokken geitjes op. Op ééntje 

na. Bibberend zit het arme geitje in de klok. Wanneer moeder thuiskomt en de rommel 

in haar huisje ziet, snapt ze meteen wat er is gebeurd. Gelukkig vindt ze haar kleine 

geitje. Hij vertelt haar alles over de wolf en zijn gemene streek.  

Moeder geit knipt de buik van de wolf (die nog ligt te slapen) open en één voor een 

springen haar kinderen eruit. Dan verzamelen de geitjes een heleboel grote keien, om 

in de buik van de wolf te stoppen. Als de wolf wakker wordt, staat hij op en wankelt 

naar een bron. Met zijn buik vol stenen is hij zo zwaar, dat hij voorover valt in de put.  



 

 

 

Doornroosje 

Er waren eens een koning en een koningin. Zij hadden een grote wens. Ze 

wilden heel graag een      kindje.  

   Op een mooie dag, toen alle rozen van het paleis bloeiden, ging de wens in 

vervulling. Er werd een prachtig prinsesje geboren. In het hele land was het feest en 

iedereen mocht naar het paleis komen. Ook alle goede feeën. Helaas was de koningin één 

fee vergeten uit te nodigen. Toen het feest in volle gang was, net op het moment dat de feeën hun 

wensen uitspraken voor het prinsesje, sloegen met een klap de paleisdeuren open. Daar was de vergeten 

fee. “Ik heb ook nog een wens voor het prinsesje. Op de dag dat ze achttien jaar wordt, zal ze zich prikken 

aan een spinnenwiel en sterven.” “Nee! Dat mag niet gebeuren”, sprak een kleine fee. “Ik heb mijn wens 

nog niet uitgesproken. De prinses zal niet sterven, maar honderd jaar slapen.” En zo gebeurde het.  

Op de dag van haar achttiende verjaardag zwierf de prinses rond in het paleis. In een ver kamertje, hoog 

in de toren vond zij een spinnenwiel. Ze prikte zich en… viel in een diepe slaap. Als door een wonder viel 

iedereen in het paleis samen met haar in slaap en groeide er een dikke rozenhaag rondom het kasteel. 

Alle mensen in het land vergaten het kasteel en de koninklijke familie. Tot op een dag - het was precies 

honderd jaar later - er een mooie prins voorbij de enorme rozenstruik kwam… 

 

De Kikkerkoning 

In een prachtig koningrijk leefde eens een mooie prinses. Elke dag mocht ze kiezen wat 

ze ging doen, en elke dag koos ze ervoor in de tuin te spelen met haar bal.  

De prinses gooide de bal dan hoog in de lucht en ving hem weer op. Altijd. Tot op die 

ene dag… Het prinsesje keek even de andere kant op en ‘PLONS’… Haar mooie 

gouden bal belandde in het water. Gelukkig was daar een kikker die haar wilde helpen. 

“Kwaak!” Hij viste de bal van de bodem in ruil voor vriendschap. Het prinsesje beloofde dat ze vriendjes 

zouden worden. Maar ze meende er niets van.  

Toen ze de bal terug had, rende ze snel naar het paleis. Nog dezelfde avond werd er aan de paleisdeur 

geklopt. “Kwaak! Doe open… Ik ben het, de kikker!” De kikker kwam zijn beloning halen. Hij at mee aan 

de koninklijke tafel en dronk uit een koninklijk glas. Toen wilde de kikker nog een kus van de prinses. 

“Bah! Dat is toch vies!” Maar de prinses deed het toch en de  kikker verandert na de kus in een prins en 

neemt zijn prinses mee naar zijn rijk. 

 

Assepoester 

Assepoester woonde in een groot huis met haar vader, haar vreselijke stiefmoeder en 

haar twee akelige stiefzusters. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat moest 

Assepoester voor hen boenen en koken, nooit had ze eens vrij.  

Op een dag kwam er een uitnodiging voor een groot bal in het paleis. Assepoester wilde 

ook graag gaan, maar ze mocht niet mee. Toen de stiefzusters weg waren, zag 

Assepoester ineens een groot licht. Daar zag ze haar petemoei, de fee. De fee toverde voor haar een 

prachtige koets, zes witte paarden, een koetsier en zes knappe lakeien. De fee toverde ook een 

schitterende baljurk en glazen muiltjes voor Assepoester en stuurde haar naar het bal. Maar ze zei erbij: 

‘Onthoud goed dat de betovering wordt verbroken als de klok middernacht slaat.’  

Toen ze bij het paleis aankwam, dacht iedereen dat ze een prinses was. De prins danste de hele avond 

met Assepoester. Maar toen de klok middernacht sloeg, moest Assepoester gaan. Ze holde de trappen 

van het paleis af. Daarbij verloor ze een muiltje. De prins vindt het muiltje en zweert dat hij het bijzondere 

meisje zal vinden om met haar te trouwen. 

Vele meisjes proberen uit alle macht hun voet in het schoentje te wringen, maar uiteindelijk past alleen 

Assepoester het glazen muiltje. En zoals het een sprookje betaamt, leefden Assepoester en haar prins 

nog lang en gelukkig. 
 

 



 

 

Beste geocachers, 

 

om er zeker van te zijn dat jullie de juiste coördinaten invoeren in jullie GPS-

ontvangers, hebben we hier de oplossingen verklapt, zodat jullie jezelf kunnen 

controleren. 

We geven de oplossingen mee, omdat verkeerde coördinaten jullie een totaal 

verkeerde richting in kunnen sturen – en dat willen we natuurlijk voorkomen! 

 

Station                           oplossingen 

 

1.      N48 11.424 E8 21.234 

2.      N48 11.380 E8 21.338 

3.      N48 11.346 E8 21.121 

4.      N48 11.296 E8 20.932 

5.      N48 11.235 E8 20.795 

6.      N48 11.320 E8 20.827 

7.      N48 11.415 E8 20.984 

 
 

 


