
Het Pronkjewailspel 

 

Waarom het Pronkjewailspel? 
Het overgrote deel van de Groningse stempelposten van het Pronkjewailpad zijn 
horecagelegenheden en culturele organisaties. Zij worden hard geraakt door de huidige 
corona crisis. Daarnaast kunnen wandelaars vanwege corona het Pronkjewailpad niet 
wandelen, terwijl bewegen juist zo belangrijk is. 

Daarom willen we het Pronkjewailpad met alle stempelposten via een spel-app 
aanbieden. Met deze digitale variant is het Pronkjewailpad altijd voor iedereen 
toegankelijk en kun je ondanks alles het mooie Groningen toch ontdekken.  

Hoe werkt het? 
Het Pronkjewailspel is een app. Deze app telt bewegingen en stappen en bepaalt 
daarmee het aantal kilometers dat zijn afgelegd. Vijf kilometer bewegen is ook vijf 
kilometer op het virtuele Pronkjewailpad. Alle (combinaties van) bewegingen tellen 
mee, zolang je de app maar bij je draagt. Denk aan traplopen, (indoor) fitness, een 
wandeling in de buurt of tuinieren.  

Onderweg kom je in elk dorp een stempelpost tegen. Daar moet je een (kleine) 
opdracht uitvoeren om een stempel en punten op jouw digitale stempelkaart te 
verdienen. Middels deze ‘DOE-activiteiten’ leer je Groningen op een mooie en actieve 
manier kennen.  

 

 



De ‘Thuiswedstrijd’ in Groningen 
Het Pronkjewailspel is geopend in het weekend van 9 en 10 mei. Dat weekend zijn er al 
1000 deelnemers gestart. Hierin dagen we iedereen uit om een zo groot mogelijke 
afstand af te leggen op het (virtuele) Pronkjewailpad.  

Winnaars en prijzen 

Bij de finish stuurt iedereen een printscreen van de telefoon en mailt deze naar 
pronkjewailpad@todn.nl. De tien personen die de grootste afstand hebben afgelegd, 
ontvangen ieder een gratis startkaart voor het Pronkjewailpad-Oost!  

Goed doel 

We willen de toeristische-, recreatieve- en culturele organisaties in Groningen 
ondersteunen in deze corona crisis. Deze organisaties en ondernemers – en daarmee 
veel van onze stempelposten – hebben het momenteel zwaar. Daarom hebben we 
besloten om het Pronkjewailspel te koppelen aan de Groningen Toerisme Coöperatie, 
een organisatie die deze ondernemers ondersteunt. Meedoen aan het Pronkjewailspel 
is gratis, maar we vragen iedereen wel om een vrijwillige bijdrage óf om je te laten 
sponsoren. Na afloop sturen we het rekeningnummer van de Groningen Toerisme 
Coöperatie rond. Hier kan iedereen een eigen bijdrage of het opgehaalde bedrag op 
storten.  

Meer prijzen! 

Iedereen die is gefinisht stuurt een printscreen op naar de organisatie. Iedereen die 
meedoet ontvangt een mooie oorkonde (zie hieronder). In samenwerking met de 
wandelkrant Te Voet worden de 50 personen die als eerste gefinisht zijn, beloont met 
een gratis startkaart voor het Pronkjewailpad-Noord! De 50 personen die daarna 
finishen ontvangen 50% korting op een startkaart voor het Pronkjewailpad-Noord. 

Deelname tot nu (1 augustus 2020) 

Op dit moment doen mee (of hebben meegedaan) ruim 2500 spelers. Ongeveer 70 
spelers zijn op dit moment gefinisht. Hiervoor hebben ze minimaal 250 kilometer 
moeten wandelen, hardlopen, steppen, enz. Sommige spelers, uit alle delen van 
Nederland, hebben het spel al meer dan 5 keer gespeeld en hebben dus meer dan 
1000 kilometer virtueel gelopen in de provincie Groningen. 



Oorkonde Pronkjewailspel 

 


