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Politie tast in het duister
Wat is er gebeurd en waarom? Deze 

vragen houden de politie inmiddels 

al een aantal dagen in hun greep. Ze 

doen uitgebreid onderzoek, onder 

andere op de plaats delict. Het 

levert vooralsnog niets op, er is te 

weinig bewijsmateriaal. Wel wordt 

gevreesd voor meer slachtoffers. 

Wie iets weet, wordt gevraagd zich 

te melden bij de plaatselijke politie.

Agenten zoeken naar bewijsmateriaal

‘Een sterk, realistisch en herkenbaar verhaal.’
          - Young Adult over Geen weg terug



Opdracht 2:

De politie heeft per casus een box  

waar al het bewijs materiaal in wordt gestopt.

Maak zo’n box voor 

Stop er in ieder geval een voorwerp, een foto, een brief 

(een kaart of appje kan ook) en het spannendste fragment 

uit het boek in. Leg je keuzes uit.

GEEN WEG TERUG.

Opdracht 1:

Het verhaal vertelt niet wat vooraf is gegaan aan de neergeschoten 

mannen bij de auto en de tas met geld. Schrijf zelf een scène die 

gebeurd zou kunnen zijn.



Opdracht 4:
 

Wat zou jij doen als je een 
tas met 80.000 euro vindt?

Opdracht 3:
Why do you love 

Maak dat duidelijk in een vlog of met een Tiktok-filmpje.   

GEEN WEG TERUG

meteen aangeven bij de politie

onder mijn bed verstoppen en alleen 
aan mijn beste vriend(in) vertellen

al mijn vrienden appen en op social 
media posten

uitgeven aan luxe spullen als merkkleding 
en computers

op vakantie gaan

mooie spullen kopen voor mijn familie

aan een goed doel geven

sparen

Wat zou jij doen als jouw beste 
vriend(in) jou vertelt dat hij/zij een tas 
met 80.000 euro heeft gevonden?

me kapot lachen en het niet geloven
 
me rot schrikken en het niet geloven

onder zijn/haar bed verstoppen

onder mijn bed verstoppen

meteen de politie bellen

posten op social media

voorstellen samen te gaan shoppen

een vakantie boeken

zorgen dat hij/zij zijn/haar familie 
gaat verwennen

alvast een goed doel uitzoeken

zeggen dat hij/zij dit moet sparen 

GEEN WEG TERUG?



Wat zou jij doen als je hoort dat een klas-
genoot een tas met 80.000 euro heeft 
gevonden?

Waarschijnlijk heb je bij voorgaande vragen 
andere dingen ingevuld. Heb je bijvoorbeeld 
iets anders ingevuld bij vriend(in) en klasge-
noot? Waarom is dat? Bespreek met je klas-
genoten waardoor dit zou kunnen komen. 

me kapot lachen en het niet geloven 

zijn/haar nieuwe BFF worden

aanbieden het geld onder mijn 
bed te verstoppen

meteen de politie bellen

posten op social media

voorstellen samen te gaan shoppen

alvast een goed doel uitzoeken

Opdracht 5:

De tas met geld, het wegnemen, alle 
keuzes die gemaakt worden, het gaat de 
hoofdpersonen niet in de koude kleren 
zitten. 
Iedereen droomt ’s nachts wel eens over 
alles wat er speelt in zijn/haar leven. Dat 
zijn soms fijne dromen en soms ook niet.
Hieronder vind je als voorbeeld de droom 
die Eva in het boek heeft.

Kies twee personages uit Geen weg terug. 
Schrijf van deze personages kort op wat 
hij/zij zou kunnen dromen. Werk daarna 
één droom/nachtmerrie uit. Maak hier 
een spannend verhaal, een strip of hoor-
spel van.

GEEN WEG TERUG

Naam Eva
Droom/nachtmerrie
Toets Frans ging slecht. Fleur heeft het Claire  
verteld. Daarna wordt Eva achtervolgd door 
een zwarte auto. Die rijdt haar aan en Eva 
belandt in het kanaal. De man met het litteken 
staat langs de kant met een pistool… 
(blz. 136 t/m 143)



Naam

Droom/nachtmerrie

Eva / Anna / Fleur / Kim / Claire / De man met het litteken / 
Mark / Xander / Richard / Lucas

Naam

Droom/nachtmerrie

Tips rondom GEEN WEG TERUG
•Trailer: https://youtu.be/B-ZUxdEsFAY

Volg Elvin: elvinpost.com   ElvinPostSchrijver   elvin.post
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