
ALGEMENE SPELREGELS 
Iedere deelnemer aan de dropping respecteert deze spelregels teneinde een avontuurlijke 
en vooral veilige dropping te waarborgen. Zeker in deze tijd waar er voor het betreden van 
elke vierkante meter bos en weiland moet gelobbyd worden met de plaatselijke eigenaars, 
 boswachters, jachtopzichters en burgemeesters zijn deze spelregels geen overbodige luxe.

 
1. Welkom, geniet van de dropping. 
de opdrachten
2. De opdrachten bevatten geen strikvragen noch misleidende gegevens. 
3. Alle beken of andere hindernissen zijn te nemen. Desnoods vind je de nodige hulpmiddelen in de 

 onmiddellijke omgeving.
4. Je loopt nergens op privaat terrein, behalve door weiden en velden. Indien je dus op een bebouwd of omheind 

terrein stapt of in een tuin, of iets dergelijks, ben je FOUT. Je keert in dat geval onmiddellijk op je stappen 
terug. Staat  “je betreedt nu privaat terrein”  duidelijk in de opdracht vermeld, dan kan je je weg wel vervolgen. 

5.	 In	de	opdrachten	is	er	soms	sprake	van	“punt	1”	of	“punt	X”	enz...	Deze	punten	zijn	fictief	en	de	cijfers	
of  letters zijn dus niet terug te vinden op het terrein. Daarentegen zijn de “Roeland Logopaaltjes” in de 
	opdrachten	niet	fictief	en	dus	wel	aanwezig	op	het	terrein.	

6. Neem rustig de tijd om de opdrachten aandachtig te lezen en overleg met je ploeggenoten welke richting je 
zult uitgaan. Discussieer echter niet eindeloos: je hebt elke minuut meer dan nodig. Stap goed door. 

7. Wanneer je vaststelt dat je op “het verkeerde pad” bent, neem dan samen de moed in beide handen om op 
je stappen terug te keren tot op het punt dat zeker juist was. Wees daar radicaal in. Verder verkeerd lopen is 
erger en nog zwaarder dan tijdig terug te keren. 

onderweg
8.	 De	nieuwe	straatcode	dient	ten	alle	tijden	gevolgd	te	worden.	Het	dragen	van	reflectoren	en/of	reflecterende	

kledij en het knipperlampje is verplicht. Gebruik steeds het voetpad indien mogelijk, loop anders achter elkaar. 
Gebruik vooraan een wit licht en achteraan het rode knipperlicht. Zorg ervoor dat je de tegemoet komende 
chauffeurs	niet	hindert.	Respecteer	steeds	de	verkeerslichten	en/of	de	richtlijnen	van	een	bevoegd	persoon.	

9. Eerbiedig de rust van de dieren in de natuur en van de mensen in de bewoonde gebieden: geen gezang 
of geroep, noch lawaai. (Prikkeldraad)afsluitingen worden onder geen enkel voorwendsel beschadigd of 
 afgebroken. Papier of afval wordt nooit onderweg achtergelaten maar breng je mee naar het eindpunt. 

10. Geniet met volle teugen van de stilte en de natuur, eerder dan van een pint in een café. Het nuttigen van 
 alcoholische dranken tijdens de avondwandeling is af te raden. 

de controleposten
11. De controleposten hebben een verbanddoos, reservekledij en dekens. Maak daar zo nodig gebruik van. 
12. In de soeptenten en in de zaal is er rookverbod. 
13.	 Mensen	van	de	controlewagens	dragen	een	fluorescerend	overjasje.	Zij	rijden	de	hele	nacht	rond.	
dit moet je ook nog weten
14. Wanneer politie of particulieren je aanspreken en er zouden moeilijkheden ontstaan, blijf dan rustig en 

 hoffelijk. Verwijs onmiddellijk naar de organisatie op het terrein of in de aankomstzaal. Open je noodomslag 
en bel het gsm-nummer van de organisatie.

15. De nodige instanties (zoals hulpcentrum 112 ) zijn op de hoogte gebracht van onze avondwandeling. 
16. Voor elke deelnemer is een ongevallenverzekering afgesloten. Wij rekenen erop dat je ons de juiste gegevens 

bezorgd hebt. 
17. Blijf altijd samen met je ploeg. In geen geval splitst een ploeg zich af of laat je ploeggenoten achter. Samen 

uit, samen thuis. 
18. Ten allerlaatste om 7 uur zondagmorgen ben je op de eindplaats toegekomen. Anders wordt je onherroepelijk 

opgehaald. 
Tenslotte nog dit: 
19. Elke wandeling is uniek. De ene wandeling is korter of langer dan de andere en het terrein is niet altijd even 

gemakkelijk toegankelijk. Om maar te zeggen: dit is geen wedstrijd, deelnemen is het belangrijkste. 


