Active Outdoor
Bekend van van TV: Wipe-out. Dit spectaculaire
spelprogramma bestaat uit een uitdagende
stormbaan, vol obstakels en hindernissen. Op
basis van dit programma hebben wij een Active
outdoor Game, met allerhande uitdagende
spellen.
In deze Active outdoor zul je onder andere een
aantal opblaasbare spelonderdelen moeten
trotseren. Teamwork is hierbij de sleutel tot succes!
Spel voorbeelden
Apen Estafette (met Jungle Track)
Familiebroek Race (met Kruiptunnel)
Slingerbal
Ladder Race
Robotpuzzel Race (met Kantelmuur)
Ballen Race (met Klauterhelling)

De Oud-Hollandse
Spelen
De Oud-Hollandse Spelen, met de oudste en
misschien ook wel bekendste, spelletjes van
Nederland. Spellen als stokvangen, spijkerpoepen
en het spiraalspel staan al eeuwen garant voor
plezier en vermaak.
Bij ons kunt u oude tijden weer doen herleven,
door ons “Oud-Hollandse Spelen” arrangement te
boeken!
Heeft u zelf suggesties voor spellen die niet
mogen ontbreken? Laat het ons dan weten, wij
regelen het voor u!
Prijs:
10 tot 30 personen
7 spellen

€ 12,00

Wij kunnen voor scheidsrechters zorgen, maar dit
kunt u eventueel ook zelf doen.

30 tot 60 personen
10 spellen

€ 7,00

Daarnaast is het mogelijk om een presentator met
geluidsinstallatie bij te boeken, die zal zorgen dat
de Active outdoor op rolletjes verloopt.

60 tot 100 personen
12 spellen

€ 5,00

100 tot 250 personen
15 spellen

€ 4,00

25 tot 50 personen
50 tot 125 personen
125 tot 300 personen

€ 56,00 p.p.
€ 28,50 p.p.
€ 16,50 p.p

Scheidsrechter
Presentator
Geluidsinstallatie*

€ 200,00
€ 175,00
€ 150,00

* te gebruiken voor omroepinstallatie en
achtergrondmuziek, niet voor DJ activiteiten.

Shooting Experience
Bij de Shooting Experience kunt u kennismaken
met 2 tot 4 van de onderstaande
schietactiviteiten.
Deze activiteiten hebben een tijdsduur van 45 tot
60 minuten per activiteit.
Boogschieten
Eerst worden er enkele oefenpijlen geschoten.
Onder leiding van een professionele instructeur
wordt er aan de techniek en schiethouding
gewerkt. Na het schieten van de oefenpijlen
wordt het serieus, want dan wordt er voor
individuele punten geschoten. Hierna worden er
teams gevormd die onderling de strijd aangaan
om de meeste punten te schieten.
Luchtbuks schieten
Bij het luchtbuks schieten gaat het om uiterste
concentratie en een vaste hand om het doel te
kunnen raken. De deelnemers mogen eerst
allemaal een paar keer oefenen en dan moeten
er voor het team zoveel mogelijk punten bij elkaar
geschoten worden.
Blaaspijp schieten
Blaaspijp schieten is tegenwoordig erg populair.
Het is voor jong en oud een spannende en
uitdagende activiteit. Deze keer geen
nostalgische blaaspijp van pvc met pijltjes van
papier. U krijgt van ons een echte blaaspijp en u
schiet met echte pijltjes. Het lijkt heel erg simpel,
maar u zult merken dat er meer oefening en
techniek bij komt kijken dan gedacht. Hoeveel
punten kunt u bij elkaar blazen?
Luchtdrukpistool schieten.
Altijd al met een pistool willen schieten? Met onze
luchtdrukpistolen kunt u, na een korte instructie,
snel oefenen met mikken. Lukt het u om de
doeltjes om te schieten?

Kruisboog schieten
Na een algemene uitleg over het schieten met
een kruisboog en het doornemen van de
veiligheid gaan de deelnemers onderling
uitmaken wie zich de nieuwe Willem Tell mag
gaan noemen. Na het oefenen wordt het serieus
en gaan we om de individuele punten schieten.
Kickstar Target Practice.
Bij deze activiteit is het de bedoeling om met
onze speciale (boog)schiet pijlen zoveel mogelijk
punten bij elkaar te schieten. Ideaal als slechtweer alternatief omdat deze activiteit in de
meeste gevallen binnen gedaan kan worden.
Vernieuwend en erg leuk!!
Prijs:
2 activiteiten naar keuze
minimaal 12 personen
vanaf 50 personen

€ 37,50 p.p.
€ 30,40 p.p

3 activiteiten naar keuze
Minimaal 12 personen
Vanaf 50 personen

€ 46,00 p.p.
€ 38,50 p.p.

4 activiteiten naar keuze
Minimaal 12 personen
Vanaf 50 personen

€ 49,50 p.p.
€ 42,05 p.p.

Ik hou van Holland
Het is één van de meest bekeken
spelprogramma’s van de afgelopen jaren. Dit
spelprogramma is de basis voor een gezellig
arrangement dat u bij ons kunt boeken: het “Ik
hou van Holland arrangement!”
Dit pakket, bestaande uit spellen, een quizmaster
en een DJ, staat garant voor een avond
gezelligheid. U speelt het spel zoals u het kent van
televisie en u wordt hierin begeleid door uw eigen
“Linda de Mol”.

Sumo Worstelen
Sumo worstelen, een spectaculaire Japanse
vechtsport, leuk om te doen en leuk om te zien.
Twee mensen krijgen een pak aan dat wordt
opgeblazen en vechten vervolgens met elkaar. Er
wordt gebruik gemaakt van helmen en een mat.
De gasten maken een kring om de mat om de
vechtenden op de mat te houden en om aan te
moedigen.
Duur: 1,5 à 2 uur

Het spel bestaat uit verschillende blokken waarbij
diverse vragen en opdrachten centraal staan.
Ook zal muziek een belangrijke rol spelen tijdens
deze avond.
Het “Ik hou van Holland” spel wordt zo gespeeld
dat iedereen aan bod komt om mee te doen en
punten te verdienen. Moge de beste winnen!
Prijzen:
€ 18,50 p.p. avondvullend
€ 16,50 p.p. voor 1 ½ uur.
Te boeken vanaf 50 personen

Prijs: € 180,00

Crazy Bingo

Casino Royal

Doe samen met uw vrienden, familie of collega’s
mee aan het bekendste spelletje van Nederland:
Bingo!

Met croupiers en professionele tafels voor
Roulette, Black Jack, en Poker, creëren wij een
gezellige, stijlvolle sfeer, zoals in een casino..

Voor degenen die het spel al een tijd niet meer
gespeeld hebben doen we een opfrisronde op
de ouderwetse manier. Onze assistente zet de
bingomachine aan en één voor één rollen de
ballen uit de automaat. Wie heeft het eerst
bingo?

Bij ontvangst krijgen uw gasten fiches, die zij bij de
diverse casinospellen kunnen inzetten. Aan de
tafels worden de regels bij aanvang en
gedurende de avond meermalen uitgelegd,
waardoor iedereen in staat wordt gesteld het spel
aan de tafels te kunnen volgen.

Als iedereen weer weet hoe het spel werkt gaan
we écht beginnen. Onze entertainers maken het
helemaal crazy. Crazy Bingo is een spel geschikt
voor jong en oud. Tijdens Crazy Bingo leidt onze
entertainer u op ludieke wijze door de avond. Het
belooft een spannende, interactieve avond te
worden, vol met entertainment. Zo worden er
verhalen verteld, muziek ten gehore gebracht,
laten we foto’s zien, moet u opdrachten uitvoeren
en zijn er quiz vragen. Dit alles om u de punten te
laten verdienen die u nodig heeft om bingo te
krijgen.

Vooral voor kleinere groepen is een casinoavond
een gezellige en betaalbare mogelijkheid. De
avond kan verder ingevuld worden met
bijvoorbeeld een buffet of barbecue.

Afhankelijk van het aantal bingo’s en groepen
zullen er meerdere rondes gespeeld worden. Het
spelprogramma duurt zo’n twee uur en de Crazy
Bingo kan gespeeld worden met tien tot
tweehonderd deelnemers. Het team met
uiteindelijk de meeste bingo’s heeft gewonnen en
gaat voor de hoofdprijs! U kunt leuke prijzen
winnen, voor elk wat wils, maar het gaat natuurlijk
bovenal om de gezelligheid.

Uitkoop gage
Avondvullend

€ 875,00

Prijs
Te boeken vanaf 75 personen

€ 17,00 p.p.

PopQuiz Diner

Solex rijden

‘PopQuiz Diner’ klinkt toch als muziek in de oren?
Nou, het smaakt ook nog eens lekker! Welkom bij
het meest muzikale etentje van Nederland.

Of het nu een familiedag of bedrijfsuitje betreft, of
gewoon een gezellige dag met vrienden, bij ons
kunt u terecht voor een leuke activiteit. Wat is er
leuker dan gezellig toeren met de authentieke
solex.

Ga er maar eens lekker voor zitten met uw
collega’s, vrienden of familie, want vanavond
kunt u genieten van ons PopQuiz Diner! Een
spetterend dinerspel vol teambuilding en muzikale
hoogtepunten uit de afgelopen decennia die
tussen de gangen door worden gespeeld!
Onze altijd enthousiaste presentatoren geven u
vanavond een uitje om niet snel te vergeten. Van
uw gezelschap maken wij verschillende teams die
het tegen elkaar op zullen moeten nemen.
Nadat iedereen lekker is gaan zitten beginnen wij
met onze quiz, vol verschillende muziekspellen en
vragen. Uw zult verbaasd zijn over de reacties van
uw gezelschap, want elk nummer roept weer
bijzondere herinneringen op.
Een avondje vol nostalgie en nummers van nu;
het meest muzikale en culinaire uitje van
Nederland!
Prijzen:
€ 18,50 p.p. avondvullend
€ 16,00 p.p. voor 1 ½ uur.
Te boeken vanaf 50 personen

In het mooie Bommelerwaardse land, tussen de
rivieren, hebben wij een prachtige route
uitgestippeld. Hiermee rijdt u langs de mooiste
bezienswaardigheden van de regio. Slot
Loevestein, het Land van Maas en Waal,
Zaltbommel en Heusden, dit zijn zomaar enkele
van de vele mooie plekken die u kunt bezoeken
tijdens een mooie solextour.
Uiteraard bent u ook vrij om uw eigen route te
rijden.
Solex Arrangement 1
❖ Ontvangst met koffie / thee met gebak
❖ Uitleg solex
❖ 3 uur solex rijden
Vanaf 10 personen

€ 42,95

Solex Arrangement 2
❖ Ontvangst met koffie / thee met gebak
❖ Uitleg solex
❖ 3 uur solex rijden
❖ 2,5 uur onbeperkt drinken
❖ 2,5 uur onbeperkt BBQ'en

Exclusief drank en buffet
Vanaf 10 tot 25 personen
Vanaf 25 personen

€ 69,95
€ 66,25

