
Welkom bij Follow the Trail! Tof dat jullie met ons ‘on trail’ willen 
gaan! Follow the Trail is een uitdagende tocht waarin je fl ink wat 
kilometers loopt en stevige obstakels overwint. Samen met vrienden, je 
studentenvereniging, school of jeugdgroep speel je het spel en laat je je 
sponsoren. Het geld wat jullie ophalen is voor Woord en Daad.

Jaarlijks verlaten duizenden jongeren uit Afrika of Azië hun huizen, op zoek 
naar een beter leven. Een aantal van hen waagt de oversteek naar Europa. 
Je hebt de beelden vast weleens gezien: tientallen jonge migranten in 
overvolle rubberbootjes.

Welk toekomstperspectief hebben deze jongeren? Waar komen ze 
uiteindelijk terecht? Krijgen ze echt een beter leven? De antwoorden kun je 
waarschijnlijk zelf wel bedenken. Woord en Daad gelooft in het creëren van 
kansen voor jongeren in eigen land. Met het programma ‘Sterk voor Werk’ in 
Ethiopië werkt Woord en Daad aan scholing en werkgelegenheid. Zo hebben 
jongeren minder noodzaak om een levensgevaarlijke tocht te ondernemen. 
Het geld wat jullie ophalen met Follow the Trail gaat naar dit programma. 
Jongeren voor jongeren dus!

Door mee te doen met Follow the Trail volgen jullie gezamenlijk het spoor 
van een jonge migrant, op zoek naar een beter leven. Niet echt natuurlijk, 
maar jullie gaan een klein beetje ervaren welke hindernissen zo’n jonge 
migrant tegen kan komen.

We hopen dat jullie veel van het spel zullen leren! Tegelijk hopen we dat 
jullie zullen ervaren hoe rijk wij gezegend zijn in Nederland. En hoe mooi het 
is als je van je rijkdom kunt delen.

In deze handleiding vinden jullie alle informatie die nodig is om het spel voor 
te bereiden en uit te voeren. Veel succes!

Groet,
Team Follow the Trail
Woord en Daad

handleiding voor spelleiders



Deelnemers en begeleiding
Het spel wordt gespeeld in de vorm van een dropping van circa 15 kilometer. De route 
voor deze dropping mogen jullie zelf uitzetten. Het minimaal aantal deelnemers van het 
spel is acht. Er zijn dan twee groepjes van vier of vier groepjes van twee. Om de 2,5 
kilometer bevindt zich een checkpoint. Dit betekent dat er totaal vijf checkpoints zijn 
voordat de deelnemers het eindpunt bereiken. 
Natuurlijk kun je naar eigen inzicht een of twee checkpoints minder inrichten of de 
lengte van de route van de dropping aanpassen.

Bij elk checkpoint is een spelleider nodig die gedurende het spel het checkpoint bemand. 
De spelleider begeleidt de groepjes tijdens de opdracht die de deelnemers op het 
checkpoint moeten uitvoeren. Ook bij het eindpunt is begeleiding nodig. 

Totaal zijn er zes personen nodig voor begeleiding op de checkpoints.
Daarnaast is er vervoer nodig om de deelnemers naar het startpunt van de dropping te 
brengen. Hoeveel auto’s met chauffeur hiervoor nodig zijn, is afhankelijk van het aantal 
deelnemers.

Uitzetten van de route
Voorafgaand aan de dag of avond dat het spel wordt uitgevoerd, moet de route van 15 
kilometer worden uitgezet. Je kunt zelf kiezen welke route dit wordt, bij jouw kerk, 
school of verenigingsgebouw in de buurt.
Voorwaarde is dat de tocht ongeveer 15 kilometer is en dat er afwisseling in het 
landschap zit. Het is uitdagender voor de deelnemers als de route niet alleen maar door 
de bebouwde kom loopt. 

Nadat je de route hebt uitgezet, vul je op de routekaarten van de deelnemers de 
instructies in zodat de deelnemers straks weten hoe ze de route moeten lopen.

Inrichten van checkpoints
Zorg dat de checkpoints staan ingericht, ruimschoots voordat het spel start. De 
spelleiders zijn uiteraard op tijd op hun checkpoint aanwezig, vóórdat de eerste groep 
deelnemers arriveert. Welke attributen je nodig hebt om een checkpoint in te richten, 
lees je in de instructiebladen voor de spelleiders.

Vervoer naar het startpunt
Zorg dat er voldoende vervoer is om de groepjes deelnemers naar het startpunt van de 
dropping te brengen. 

Verzamelplaats en eindpunt
Bepaal een locatie waar je aan het begin van de avond of dag alvast verzamelt met de 
hele groep. Je kunt hier voorafgaand aan het spel met elkaar een Bijbelstudie doen of 
gezellig eten. Het is ook mogelijk om een spreker van Woord en Daad uit te nodigen. 
Dit kan bij een school of bij de kerk zijn, in een verenigingsgebouw, weekendhuis of 
anderszins. Het is handig als deze locatie ook het eindpunt van de dropping is.

Benodigdheden deelnemers
Vraag alle deelnemers om eigen zaklampen mee te brengen én een bidon of andere 
waterfl es. Het is ook belangrijk, als de dropping ’s avonds plaatsvindt, dat de deelnemers 
verlichting op hun kleding dragen. Schoenen die prettig lopen zijn uiteraard een must!

HOE BEREID JE HET SPEL VOOR?



Uitleg
Als alle deelnemers aanwezig zijn, kunnen jullie gezamenlijk de avond beginnen. Leg de 
spelregels duidelijk uit en voorzie alle deelnemers van de juiste materialen (per persoon 
één polsbandje, per groep één routekaart). Controleer of alle deelnemers voldoende 
verlichting hebben, indien het spel ’s avonds wordt uitgevoerd.

Groepjes maken
Maak groepjes van circa 4-6 deelnemers en spreek af hoeveel tijd er tussen de start van 
de groepjes zit.
Zorg ervoor dat er per groep één iemand is die mobiel bereikbaar is en wissel 
telefoonnummers uit zodat er in noodgevallen altijd contact met elkaar opgenomen kan 
worden.

Deelnemers wegbrengen
Als de groepjes gemaakt zijn, kan de eerste groep weggebracht worden, Als het spel 
bij daglicht wordt gespeeld, kunnen de deelnemers eventueel geblinddoekt naar het 
startpunt van de dropping gebracht worden. Zorg dat er voldoende tijd tussen de groepjes 
zit, zodat de deelnemers elkaar onderweg niet tegen komen.

Eindpunt
Hang het spandoek bij het eindpunt duidelijk zichtbaar op en zorg ervoor dat de 
deelnemers die over de fi nish komen een warm welkom wacht… Ze hebben het gehaald!
Je kunt overwegen een prijs te bedenken voor de groep die de opdrachten het meest 
succesvol heeft uitgevoerd of voor de deelnemer die het meeste geld heeft opgehaald.

Benodigdheden checkpoints
Op elk checkpoint moeten de deelnemers een opdracht uitvoeren. De omschrijvingen van 
deze opdrachten vind je op instructies voor de spelleiders.

Veiligheid voorop!
Veiligheid staat natuurlijk voorop! Een paar aandachtspunten:
• Als het spel ’s avonds wordt uitgevoerd, dienen alle deelnemers lichtgevende  
 kleding of verlichting op hun kleding te dragen
• Zorg ervoor dat er per groep één iemand is die mobiel bereikbaar is en wissel 
 telefoonnummers uit zodat er in noodgevallen altijd contact met elkaar opgenomen 
 kan worden.
• Wijs één spelleider aan die in noodgevallen bereikbaar is en zorg dat zijn of haar 
 telefoonnummer bij alle deelnemers bekend is.
• Zorg voor een EHBO-koffer en voldoende mensen met een BHV- of EHBO-
 diploma.
• Omdat Follow the Trail een actie is die vrijwillig wordt georganiseerd, is Woord 
 en Daad niet aansprakelijk voor eventuele schade.  

Vragen?
Heb je nog vragen? Neem contact met ons op!

HOE VOER JE HET SPEL UIT?

info@woordendaad.nl  •  0183-611800  •  woordendaad.nl/ftt


