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Hallo, spelbegeleider! Er staat jullie een fantastische fietstocht te wachten. Lees op dit 
instructieblad hoe je het spel kunt begeleiden. 

Het Spel
Langs de route staan opdrachtpunten. Op deze plaatsen leest de spelbegeleiding een stukje Langs de route staan opdrachtpunten. Op deze plaatsen leest de spelbegeleiding een stukje 
van het verhaal voor. Daarna voeren de spelers een opdracht uit die in hun eigen boekje 
beschreven staat. Het is aan de spelbegeleider om te beoordelen of de opdracht succesvol 
is uitgevoerd. De opdrachten bevatten een combinatie van kennisvragen en 
beweegopdrachten. Je mag hierbij best een oogje dichtknijpen of een handje helpen als 
een opdracht te lastig is. Het belangrijkste is dat iedereen het leuk heeft. 

Code
Nadat een opdracht succesvol is uitgevoerd, krijgen de spelers een letter of cijfer van de Nadat een opdracht succesvol is uitgevoerd, krijgen de spelers een letter of cijfer van de 
spelbegeleider. Deze letter noteren de spelers in hun eigen boekje. Aan het einde van de 
route vormen de letters een volledige code. Met deze code kan een nieuw verhaal 
ontgrendeld worden via de website. Zo blijft dezelfde route keer op keer leuk, met nieuwe 
opdrachten en ontdekkingen! 

Levelinstructies 
Op de website vind je voor elk level een apart instructieblad. Op dit blad staat de code die Op de website vind je voor elk level een apart instructieblad. Op dit blad staat de code die 
bij het verhaal hoort, evenals de route en het verhaal voor tijdens het fietsen. Vergeet deze 
niet mee te nemen onderweg!

Moeilijkheidsgraad
Elk boekje heeft twee sets met opdrachten: de ‘wiel’-opdrachten en de ‘fietsbel’-opdrachten. 
Deze opdrachten zijn ontworpen voor verschillende leeftijden. Je kiest dus van tevoren welke 
opdrachten jouw kind gaat uitvoeren.

        De opdrachten met dit icoon zijn bedoeld voor jonge kinderen. De opdrachten zijn  
    makkelijker uit te voeren en eenvoudiger geschreven.

    De opdrachten met dit icoon zijn bedoeld voor oudere kinderen. De opdrachten zijn  
    uitdagender en er is meer te leren.

Tips voor spelverloop
Je kunt ervoor kiezen om alle spelers één boekje te laten delen, of iedereen een eigen 
boekje te geven.
Leg van te voren uit hoe de fietstocht gaat werken.Leg van te voren uit hoe de fietstocht gaat werken.
Laat de spelers hun eigen boekje in elkaar vouwen. Een instructie hiervoor is - samen 
met de downloads van de boekjes - te vinden op de website. 
Kies altijd voor een veilige plaats om de opdrachten uit te voeren. Let extra goed op als 
het opdracht punt langs een drukke weg ligt.
Volg onderweg de bordjes met ‘Kinderfietsroute’  om op de route te blijven.
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Algemene spelinstructies


