
ONS ACTIVITEITEN MENU

Het Spinnenweb De wandelende A

Kruipen, klimmen of
springen ; alle

strategieën zijn
toegestaan. Pas op
raak je het web dan

moet je opnieuw
beginnen. 

Na het bouwen van de
wandelende A met

hulp van touwen en
hout, zullen jullie deze

aan het wandelen
moeten krijgen. Een

goeie coördinatie zal
cruciaal zijn om de
snelste tijd neer te

zetten.

Boogschieten Mystery boxen

Open je ogen! Met de
pijlen en boog zal je
het centrum van het

doel moeten raken om
een maximum aantal

punten te behalen. 

Gebruik alleen je voel
zintuig om de

verschillende objecten
van de doos te
identificeren.

Het is niet zo makkelijk
als je denkt.

Disc Golf

Gooi de frisbee in het
net om hem te putten.

Let op hoe minder
worpen, hoe beter de

scoren 

De blinde

Een deelnemer zal
geblinddoekt door een

veld van
obstakels moeten

komen dankzij zijn
collega's. Pas op

woorden zijn niet
toegestaan alleen

geluiden. Kun jij goed
communiceren met

jouw collega's
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De torenwachter Puzzels 

Een raadsel wordt
gevraagd aan het hele

team door de toren
wachter. Jullie hebben
2 minuten om deze te

ontrafelen. Als jullie op
het goeie antwoord

komen dan krijg je het
punt.

Activeer je hersenvlies
en kraak de puzzels in

de gegeven tijd

De spijker De 13 Stenen

Voor dit spel moeten
de deelnemers hun
spijker met zo min

mogelijke slagen in het
hout slaan. 

Je hebt 13 stenen voor
je, de deelnemers

spelen tegen de game
master. Om de beurt 
mag je 1,2 of 3 stenen

weg nemen. Degene die
de laatste steen

oppakt heeft verloren.

Touw trekken De verboden circle

Kun je de winst halen
in deze opdracht waar
collectieve kracht en 

synchronisatie
belangrijk zijn.

Dankzij het gegeven
materiaal

(binnenband en
touwen) zal je moeten
proberen een bal van
emmer tot emmer te

verplaatsen. Let op, om
deze emmers bevind

zich een verboden
cirkel. Lukt het jou en
je team om als eerste
de bal te verplaatsen?
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Het mijnen veld De brug van Léonard Da
Vinci

Kun jij je team en jezelf
veilig en wel naar de

overkant brengen.
Trial & Error zal ervoor
zorgen dat je dit haalt.

Communicatie en
geheugen zullen een
aanwinst zijn als je
master daarin bent.

Met tot je beschikking
houten balken en

staven zult je als een
team de brug van
Léonard Da Vinci

moeten maken. Deze 
heeft hij bedacht in het

jaar 1502. Zal het je
lukken om deze terug

te bouwen.

Kruiwagen Race Le lancer de ballots

Als een team, om de
beurt worden jullie

door het veld
getransporteerd, wie

als eerste het hele
team heeft geduwd

wint!

Piranha Rivier

Dankzij de hooi vork
moet u zoveel hooi

ballen over het
obstakel moeten

werpen.

Aquaduct 

De rivier word
geteisterd door

piranhas! Zorg ervoor
dat jij en het hele team

de rivier oversteken.
Met tot jullie

beschikking vijf
bakken en drie

balken.  

Dankzij vele goten, zult
u een maximum

volumen aan water
moet verzamelen in de
geven houder. De enige

manier om het te
halen is door samen te
coördineren om geen
van de waardevolle

vloeistof te verliezen.
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Zakken race

Een echte FUN race
waar je zoals vroeger in

jute zakken tegen de
andere teams moet

racen. Wie zal er eerste
over de finish lijn

komen

Breng 4 deelnemers
van jou team in de XXL

zak. Door samen te
werken moeten jullie

als eerste kwartet  over
de finish komen. Zal

het jullie team lukken
om de andere te

verslaan?

Bakken Race Ringen Goeien

Samen met je team
moet je zo snel

mogelijk naar de
overkant komen. Het

enige ter jullie
beschikking zijn de

bakken

De mölkky

Laat zien dat je
precisie hebt. Gooi elke

ring op de gewilde
plaats en win zo

punten voor je team

De Kubb

Een Nordic pétanque
score zoveel mogelijk

punten door precies te
gooien en veel punten

te verzamelen

Daag het andere team
uit voor Zweedse

spelletjes. Gooi zoveel
mogelijk kegels om in

de gegeven tijd.

XXL Zakken Race
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Perfecte evenwicht

Het is een 3
etappen estafetten 
race; gehurkt, op je

knieën en andersom
zul je een doos in

balans moeten houden
zonder teveel tijd te

verliezen.

Onze instructeur
daagt jullie uit met
verschillende team

boosters die je onder
een minuut kan halen!

Op je plaats! 
START

De Handbooien Synchroon zwemmen

Het touw zal je lijden,
de eerste op het einde
wint. de handboeien
zorgen ervoor dat je
het touw niet loslaat

Gewichten Werpen

Op een tapijt,
reproduceer zoveel

mogelijk zwem
synchronisaties in de

gegeven tijd. Goeie
communicatie zal de

sleutel zijn om te
winnen.

Menselijke Hippo Hap

Op je buik op een
plank, aangedreven

door je team genoten
moet je één maximum

van ballen halen.
Opgepast want andere

happen ook!

Minuut to wint it!

Gooi zo ver mogelijk
om  de hoofdprijs te

winnen.
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Pnizz Voetball 

Een toren van kisten
moet je 

omschieten om zoveel
punten als mogelijk te
scoren. Ieder teamlid

heeft een schot.

Net zoals op een
normaal 

volleyball veld zullen
de teams tegen elkaar

strijden. Het enige
obstakels is 

het geblindeerde net
tussen de twee teams. 

Ski latten race  Bieren Transport

Gebonden bij je voeten,
moet het hele team als
snelst aan de overkant

zien te komen. Het
team was als eerst de

finish lijn behaald
wint. Team work is

hierbij cruciaal.

Met behulp van 1L bier
glazen zullen de

deelnemers door het
veld moeten lopen. Het

team wat het meeste
Bier (water) aan tafel

serveert wint.

Blind Volley ball

Met behulp van riemen
zullen de deelnemers

een potjes rugby
spelen. Het team wat

het meeste punten
scoort wint.

Tik rugby



De FAVORITE van onze klant

Le lancer de poids

De monniken brouwen al
eeuwen heerlijke toverdrank,
kun jij ze uit elkaar houden?

De chocolatier Jean-Philippe
Darcis is bekend voor zijn 

banketbakkerij. Zijn je
smaakpapillen fijn genoeg

om zijn heerlijke
makarons te herkennen.

  Voor dit spel moet je
deelnemen aan het eten van

insecten, van de kleinste tot de
grootste! Hoever ben jij bereid

te gaan om je team te laten
winnen?  

De schatten van de
monnik

Suiker Proeverij

Insecten eten

Le lancer de poids

  U heeft een duidelijk idee van
een activiteit die nog niet op
onze kaart staat. Deel ons uw

wensen en idëen! Wij zullen ons
best doen om ze werkelijkheid

te maken!  

Aangepaste activiteit

Deze 4 activiteiten zijn beschikbaar met een supplement per persoon.
Contacteer ons voor een op maat gemaakte offerte.


