BOOGSCHIETEN

OMSCHRIJVING:

PRIJS:

Deze activiteit is echt een schot in
de roos! Boogschieten is een
laagdrempelige activiteit en
daarom past deze perfect in een
gemêleerd gezelschap. Met uw
vrienden, familie of collega`s heeft
u zo een gave activiteit waar zeker
over na gepraat wordt.

€ 19,95 p.p.
Speelduur circa 1,5 uur
inclusief begeleider

Na instructie van onze
spelbegeleider gaan jullie
natuurlijk echt boogschieten. We
schieten in de roos, maar gaan
ook leuke spelelementen
toevoegen waardoor het allemaal
een erg leuk geheel wordt.
Ons Boogschiet spel is overal op
te bouwen. Er worden meerdere
mogelijkheden gebouwd om te
schieten waardoor iedereen vaak
aan de beurt komt. Wij hebben ook
speciale bogen voor kinderen etc.

EXPEDITIE ROBINSON

OMSCHRIJVING:

PRIJS:

De test voor stoere vrouwen en
€ 19,95 p.p.
mannen! Kunnen jullie onder
Speelduur 1,5 uur
enorme druk blijven
inclusief begeleider
samenwerken? In afwisselende
proeven wordt er in teams
gestreden voor de winst! In elke
proef zijn verschillende
vaardigheden en kwaliteiten van
belang. Wie is snel en behendig?
Wie heeft een olifantengeheugen
en wie heeft ruimtelijk inzicht?
Samenwerking, concentratie,
communicatie en
uithoudingsvermogen zijn
essentieel voor het behalen van de
winst

BUBBELVOETBAL

OMSCHRIJVING:

PRIJS:

Met bubbelvoetbal kunnen
verschillende hilarische, leuke spel
varianten gespeeld worden.
Bewapend met een grote bubbel
om je heen probeer je al beukend,
vallend en rollend de voetbal in het
doel te krijgen. Het spel is geschikt
voor kinderen vanaf 8 jaar. Het
spel is hilarisch en ook voor
toeschouwers enorm leuk om te
zien. Garantie op lachen, gieren
en brullen! Het spel is te boeken in
Drenthe, Groningen, Overijssel en
Friesland. U kunt de bubbels bij
ons huren of het spel spelen met
een begeleider. Het spel is
voornamelijk geschikt in
toernooivorm. Waarbij er 3 tegen 3
of 4 tegen 4 gespeeld wordt.

€ 19,95 p.p.
Speelduur 1,5 uur
inclusief begeleider

SUPPEN

OMSCHRIJVING:

PRIJS:

Sup of suppen is een watersport
en een vorm van surfen die is
ontstaan op de Hawaïaanse
eilanden. Daar stonden surfleraren
op hun surfboard met een peddel
om zo bij hun leerlingen te kunnen
blijven, instructies te kunnen
geven en overzicht te houden. De
basis van SUP heb je al vrij snel
onder de knie.

€ 19,95 p.p.
Speelduur 1,5 uur
inclusief begeleider

Samen met je vrienden, familie of
collega’s ontvang je de instructie
en oefen je een beetje. Na
instructie gaan we op pad met de
Sup! Op elke vijver, plas e.d.
kunnen we een stuk Suppen. Ook
kunnen we leuke opdrachten
toevoegen.
Met ons standaard arrangement
Suppen we 1,5 uur. Uiteraard kan
dit langer of korter in overleg.

LASERGAME

OMSCHRIJVING:
Lasergame is een activiteit waarbij de
spanning ervan af vliegt! Als echte strijder
bouw jij hindernissen, schiet je verdekt en
probeer je de vijand te verslaan! Dankzij
de anti-valsspeel functie weet je tijdens dit
spel precies wie er af is en wie niet! Het
spel is te spelen vanaf 7 jaar en zorgt
ervoor dat iedereen enorm veel plezier
heeft.
In Teams en outfit maken jullie je eigen
kamp en strijden jullie tegen elkaar! Hoe
veel potjes weten jullie te winnen?

PRIJS:

€ 19,95 p.p.
Speelduur circa 1,5 uur
inclusief begeleider

PAINTBALL

OMSCHRIJVING:

PRIJS:

Paintballen is een activiteit waarbij
de spanning ervan afvliegt! Als
echte strijder bouw jij
hindernissen, schiet je verdekt en
probeer je de vijand te verslaan!
Onze paintball geweren zijn op
basis van veerdruk waardoor deze
kindervriendelijke zijn! Ze
veroorzaken geen blauwe plekken
en pijn, maar je voelt wel dat je
wordt geraakt. De verf die we
gebruiken is overigens
uitwasbaar en biologisch
afbreekbaar.

€ 22,95 p.p.
Speelduur 1,5 uur
inclusief begeleider

AL CAPONE HUNT

OMSCHRIJVING:

PRIJS:

Al Capone, de grootste gangster
die deze regio kent, heeft zaken
gedaan met een stel Hollanders
hier in de buurt. Tijdens deze deal
hebben de Hollanders Al Capone
flink bedrogen. Ze zijn er vandoor
gegaan met alle drugs en hebben
dat hier ergens in de buurt
verstopt. El Capone verdenkt jou
van betrokkenheid bij deze
diefstal. Dit soort praktijken is de
gangster natuurlijk niet van
gediend en hij is ook tot alles in
staat om de cocaïne terug te
krijgen. Lukt het jullie om de drugs
op tijd terug te halen voordat zijn
Capo`s jullie vinden?

€ 19,95 p.p.
Speelduur 1,5 uur
inclusief begeleider

HUNTED

OMSCHRIJVING:

PRIJS:

€ 19,95 p.p.
In deze bloedstollende ‘Citygame’
(kan uiteraard ook in het bos of in Speelduur 1,5 uur
inclusief begeleider
het veld) is het de bedoeling dat
jullie de locatie van Spider weten
te ontrafelen. Spider is een hacker
die een DDOS aanval heeft
gepleegd op verschillende Crypto
aanbieders. Hierdoor zijn er
allemaal bitcoins gestolen en de
digitale recherche krijgt het niet
ontrafeld. Spider communiceerde
middels allemaal raadsels,
hersenkrakers en andere puzzels
met zijn kompanen.
Jullie team van specialisten is
ingeschakeld. Er is een grote kist
gevonden op de laatste bekende
locatie van Spider. Jullie proberen
deze kist te openen want hierin
vinden jullie waarschijnlijk de
eerste clue. Na het openen
proberen jullie met de inhoud van
de kist de kaart te kraken, de
codes onderweg op te lossen, de
verloren bitcoins terug te halen en
natuurlijk als eerste de locatie van
Spider te ontrafelen.

WIE IS DE MOL

OMSCHRIJVING:
Jouw familie, collega`s , vrienden
of vriendinnen veranderen opeens
van goede bekenden in
verdachten in dit intrigerende spel.
Met dit vullende programma is uw
uitje verzekerd van de nodige
spanning en plezier.
Tijdens dit spel is er 1 mol en de
rest van de spelers probeert
zoveel mogelijk geld te verdienen
met de gegeven opdrachten. De
mol probeert tijdens het spel er zo
onopvallend mogelijk voor te
zorgen dat de spelers zo min
mogelijk geld verzamelen.
Aan het einde van het spel wint de
speler(s) die de juiste mol weet te
ontrafelen.

PRIJS:
€ 19,95 p.p.
Speelduur 1,5 uur
inclusief begeleider

JONGENS TEGEN DE MEISJES

OMSCHRIJVING:
Dit is dé strijd der seksen. Bewijs
dat jouw geslacht beter is dan het
andere. In teams wordt er tegen
elkaar gestreden onder leiding van
een enthousiaste quizmaster. Er
worden diverse leuke speelrondes
gespeeld waardoor er een
hilarische activiteit ontstaat.
Deze gezellige quiz bestaat uit
meerdere leuke vragenrondes,
opdrachten en gekkigheid. Erg
leuk voor een gezellige familie of
bedrijfsactiviteit.

PRIJS:
€ 19,95 p.p.
Speelduur 1,5 uur
inclusief begeleider

IK HOU VAN HOLLAND

OMSCHRIJVING:

PRIJS:

Een gezellige actieve quiz in
€ 19,95 p.p.
Hollandse stijl, afgeleid van het
Speelduur 1,5 uur
bekende tv-programma. In teams
inclusief begeleider
wordt er tegen elkaar gestreden en
moeten de teams vragen
beantwoorden, opdrachten
uitvoeren en leuke spelletjes doen.
Wie bezit er de meeste kennis,
kan het beste touwtje springen of
werpt als beste de tulpen in de
emmer? Wie is de Nederlandse
sportkenner? Wie herkend de
meeste Nederlandse nummers?
Beantwoord jij vragen nog steeds
goed met een Bom in je handen?
Een avondje gezelligheid in puur
Hollandse stijl. Deze quiz wordt
gegeven door een enthousiaste
quizmaster.

PUBQUIZ
OMSCHRIJVING:

PRIJS:

€ 19,95 p.p.
De Pub quiz is een gezellige quiz
Speelduur 1,5 uur
met zeer uiteenlopende
categorieën, wat het een geschikte inclusief begeleider
quiz maakt voor iedereen. Er wordt
in kleine teams tegen elkaar
gestreden in de verschillende
rondes. Wat weet u van muziek?
Sport, aardrijkskunde of algemeen.
De pub quiz is een uitdagende
quiz voor jong en oud en een
garantie voor gezelligheid.
Dit alles wordt gepresenteerd door
een enthousiaste quizmaster

