
Zaterdag 7 september was het jaarlijkse uitstapje in vorm van GPS wandeling in Bergen op Zoom wat 
eerst in juni zou plaats vinden maar niet door ging wegens de hitte golf. Om 12.00 de verzameling bij 
bowlinghuis De Zeeland en tevens de uitleg over het spel. Na de verdeling van 2 teams van 6 a 5 
personen vertrokken beide teams naar het centrum waar het spel begon.  
 
Team met 6 personen met de naam Bowlingtolk1 met de leden Wendy, Davy, Sanne, André, Arlien 
en Frans vonden algauw het 1ste opdracht. Het andere team FC Knudde met de leden Ad, Marga, 
Anita, Mirjam en Vincent volgden algauw een opdracht op een andere plek.  
 
Er waren 3 kleurige opdrachten, groen: te doen opdracht, oranje: comfort opdracht, Rood: rooie 
oortjes opdracht. 

 
 Eerste helft van de route was voor beide teams even zoeken hoe het moest met de opdrachten. Na 
korte pauze gezamenlijk met beide teams bij een koffieshop vervolgde de 2de helft van de route en 
werden de opdrachten sneller gemaakt omdat het makkelijker afging. Sommige opdrachten sloegen 
nergens op. Bv met team op een  foto met politie agent terwijl het politiebureau aan de andere kant 
van de stad is. Deze opdracht kon niet gemaakt worden en hierdoor ook geen punten verdienen. 
Andere voorbeeld was een rauwe ei opeten door een teamlid. Toevallig woonde een bekende in de 
buurt en hebben we daar om een ei gevraagd en zo kregen we wel punten na het vastleggen van een 
video filmpje . Andere voorbeelden van opdrachten zijn limoen in geheel opeten of op de wc met 
luchtverfrisser zingen.  
 
Ga dat maar zoeken hoe de opdrachten voor elkaar te krijgen!  Elke opdracht dat gemaakt moest en 
kon worden, is een foto maken een bewijs van en verzenden. Andere team beoordeelde aan het 
einde van het spel of het foto goed was ten opzichte van de opdracht. 
 
 Na 4,5 uren wandelen verzamelden beiden teams bij restaurant waar we uur later gingen uiteten na 
glaasje gedronken te hebben. Daar werd de uitslag bekend gemaakt dat FC Knudde met 1165 punten 
won van teambowlingtolk1 met 1130 punten.   
 
Het diner was heerlijk en gezellig zo met elkaar om de dag af te sluiten. Een geslaagde dag met een 
super leuke leerzame spel en met frisse sportieve blik gaan we het nieuwe sportseizoen in van 2019-
2020! 
 
Uitbreiding fotoalbum: https://photos.app.goo.gl/wqxQKqzPWiRnuYQN9  


