
Fit & Fun wallenwandeling 

4 oktober 2014! Eindelijk is het dan weer zover. De derde Fit & Fun dag van Sportpraktijk Brielle is 

een feit. De afgelopen twee jaar is er geen Fit & Fun dag georganiseerd vanwege de aankoop van het 

nieuwe pand aan de Nicolaas Pieckstraat en alle verbouwingen die dat met zich mee bracht. Maar nu 

twee jaar later komt het er toch weer van. De organistatie hebben we dit jaar met z'n 4-ren op ons 

genomen. Margien, Margriet, Susan en Aryanna hebben er hard aan gewerkt om er een geslaagde 

dag van te maken. En een geslaagde dag is het geworden, met 23 graden en heel veel zon, was het 

een uitstekende zaterdag voor een wallenwandeling. Om 9:15 verzamelde zich een groep van 34 

personen, trainers, sporters en een paar introducés, voor de Sportpraktijk. De leeftijdsgroep liep 

uiteen van 8 tot 90 jaar, dat was er leuk om te zien. Om 9:30 gingen we met z'n allen op pad richting 

de wallen van Brielle. De meeste te voet en sommige met de auto of de fiets. De route werd linksom 

gelopen en bij het eerste lage speelveld verzamelde we ons voor de eerste twee spellen. Hints; 

binnen een bepaalde tijd moesten er zoveel mogelijk namen geraden worden. En Team tegen team; 

vier spelers uit het team kregen zowel voor op de borst als achter op de rug een bord met een letter 

erop. Dan werd er door de spelleider een vraag gesteld en zo snel mogelijk moesten de 4 spelers hun 

antwoord met de letters vormen. Voor elk team waren er 5 vragen die binnen een zo snel mogelijke 

tijd geraden moesten worden. Daarna zette de wandeling zich voort naar de Noord poort. Daar 

hebben we eerst wat gegeten en gedronken en de groepsfoto gemaakt. Daarna werd het tijd dat de 

4 teams tegen elkaar gingen strijden in de eierrace. Zo snel mogelijk moesten de teams elk 10 eieren, 

via een parcour, op een lepel vervoeren.  De wandeling ging verder over de wallen, richting de 

molen. Op het veld achter de molen stond een levensgroot Jenga en 4-op-een-rij op de mensen te 

wachten. Telkens streden twee teams tegen elkaar. Wie had het eerst 4-op-een-rij en bij welk team 

viel als eerste de houten toren van Jenga omver. De spanning was te snijden. En zo kwamen we toe 

aan het laatste stuk van de wallen om weer terug te komen bij de Sportpraktijk. Op het grote veld 

naast de Sportpraktijk werd het slotspel gespeeld. "Ren je Rot". Nou dat hebben we geweten. Sprints 

werden er getrokken om toch nog binnen de gestelde tijd van het "START vak" naar het "JA vak" te 

rennen en je dan te bedenken dat het antwoord misschien toch nee was, om dan vervolgens nog 

binnen diezelfde tijd naar het "NEE vak" te rennen. En dan maar hopen je de vraag dan goed 

beantwoord had. Voor de mensen die niet konden rennen, waren er stoelen klaar gezet. Zij konden 

de vragen beantwoorden door een bordje te draaien naar rood of groen. Zo kon toch iedereen 

meedoen aan het slotspel. Moe maar voldaan zijn we aan de lunch begonnen met als afsluiting de 

bekendmaking van het winnende team. Team ROOD had de meeste punten gehaald en zij werden 

beloond met een heerlijk mars. Namens de organisatie willen we iedereen bedanken voor zijn of 

haar inzet, enthousiasme en gezelligheid. Op naar de volgende Fit & Fun dag. 


