	
  

Programma’s GH Events:
Casino Avond:
Uw feestavond of avond extra aankleden met casino spelen, wij regelen het
graag voor u. U geeft aan wat u een leuk spel lijkt of meerdere spelen en wij
kunnen een gepaste offerte maken. Wij regelen de diverse tafels met
professionele begeleiders. U kunt de avond nog meer spanning meegeven
door de spelen in een toernooi vorm te gieten. U kunt spelen in teamverband
of individueel. Het leuke van deze avond is het informele karakter van de
avond. Je kunt zelf kijken welk spel je wilt spelen of dat je lekker even wilt
kletsen of een drankje wilt nuttigen. Iedereen kan zijn eigen avond vormen.
Succes verzekerd.
De meest gevraagde spelen van dit moment zijn: roulette, pokeren en blackjack.
Roulette
Roulette is een spannend spel dat steeds weer zorgt voor opwindende actie.
Het spel wordt gespeeld door middel van een draaischijf, en een klein ivoren
balletje en een mooie mat voor de pot. De schijf draait op een as en is in 38
vakjes verdeeld (voor Amerikaanse roulette). De 36 vakjes zijn genummerd
van 1 tot 36. De helft van de nummers zijn rood, en de helft is zwart. Er zijn
twee groene vakjes en die hebben nummers 0 en 00. De speler zet in tegen
het huis. Zodra het totaalbedrag van de pot hoger is dan de minimum inzet
wordt het balletje op de draaiende schijf geworpen. Er mogen fiches ingezet
worden totdat de croupier aangeeft dat het niet meer toegestaan is. Ligt het
balletje stil dan wordt er gekeken wie er uitbetaald wordt.
De verliezende inzet wordt van de mat gehaald en de winst wordt verdeeld.
Pokeren
Wat kunt u tijdens het pokeren verwachten? Een algemene inleiding over
poker gevolgd door een snelle maar complete uitleg over het spel. Dit wordt
op een professionele wijze uiteengezet door onze zeer ervaren
pokertrainers. Aan echte pokertafels met echte pokerfiches. Vervolgens
worden er een aantal speeltips en –strategieën uitgelegd. Deze fase is
interactief, goed te volgen, niet al te formeel en duurt ongeveer een half
uurtje. Vervolgens komt het leukste moment van de middag of avond: het
spelen van een toernooi waarbij alle deelnemers kans maken op de
uiteindelijke overwinning.
Black Jack
Het doel van het spel is om de bank (dealer) te verslaan. Hierbij moet men
proberen zo dicht mogelijk bij - of op de 21 punten te komen. Als de speler
boven de 21 punten uitkomt heeft hij verloren, ongeacht wat de bank heeft.
Als je meer punten hebt dan de bank (en niet kapot bent) win je het spel.	
  
Kaarten met afbeeldingen (Boer, Vrouw, Heer) zijn 10 punten waard. De
kaarten 2 - 10 hebben de waarde die zij aangeven. De aas is of 1 of 11
punten waard (bepalend is welke waarde het dichtst de 21 benadert maar
daar niet overheen gaat) Als de dealer evenveel heeft als de spelers is het
een stand-off (gelijkspel).
Prijs:
1 tafel
2 tafels
3 tafels

€ 440,00	
  
€ 680,00
€ 995,00

Prijzen zijn excl. 21% BTW, reiskosten € 0,35 /km en locatiekosten. Grotere
groepen op aanvraag

	
  

	
  

Wie is de Mol:
Het spel Wie is de Mol is een spel wat zich uitermate goed leent als
teambuildings- of familiedag activiteit. Alle elementen voor een geslaagd
uitje komen aan bod. Het is een spel vol uitdagende opdrachten, veel
hilariteit en vaak een verrassende ontknoping.
In teams gaan de deelnemers tegen elkaar strijden d.m.v. het uitvoeren van
bepaalde opdrachten. Met deze opdrachten kan men punten verdienen.
Maar let op! In ieder team zit een mol verscholen welke de boel zal proberen
te saboteren. Welke mol zorgt ervoor dat zijn team niet goed scoort en
daarmee de prijs in ontvangst neemt van de beste mol.
Het team dat aan het einde de meeste punten heeft verdiend wordt
gehuldigd als het winnende team.
In het begin van het spel krijgt iedereen een enveloppe waarin een kaartje
zit met de tekst, deelnemer of mol. Zo weet iedere deelnemer wat zijn rol is
tijdens het spel.	
  
Aan het eind van het programma geeft iedere deelnemer aan de instructeur
door wie hij of zij denkt dat de Mol is. De mol met de minste verdenkingen
en deelnemer van het team dat het minste heeft gescoord is dus de Mol der
Mollen!
Duur van het spel: 2 tot 3,5 uur afhankelijk van het aantal deelnemers.
Locaties: heel Nederland
Minimaal 16 deelnemers
Kosten: € 27,00 p.p. excl. btw en reiskosten

De gezellige Hollandse Pub Quiz:
Een quiz vol vragen over Nederland, haar geschiedenis, helden, muziek, film
en nieuws. De teams nemen het in deze spannende quiz tegen elkaar op.
Wie kan het beste spellen, wie kan er het beste meezingen met
Nederlandstalige klassiekers en wie weet het meest van de Nederlandse
geschiedenis? De teams mogen overleggen en vullen het antwoord in op het
antwoordformulier.
Was Przewalskipaard nu met een y of niet? Van wie was het nummer ‘ het is
lente in de ogen van de tandartsassistente’ ook alweer? En wie weet er nog
over welke plant Doe Maar zong?	
  
Voor internationale groepen / gasten hebben wij ook een Wereld Pub
Quiz!!!	
  
Inhoud Quiz:
1 fotoronde bekende Nederlanders, 1 jaartallen ronde, 1 reclame ronde, 2
ronden met Hollandse hits, 1 ronde petje op, petje af, 1 ronde met tv series,
3 weetjes ronden, 1 spellingsronde
Aantal vragen: +/- 100
	
  
Duur van het spel: 2 tot 3 uur
Locaties: heel Nederland en buitenland
Groepen t/m 25 deelnemers € 350,00
Iedere extra deelnemer € 8,50 p.p.
Reiskosten € 0.35 vanaf Tilburg

	
  

	
  

GPS Tocht
Met de GPS tocht, gaat u op pad met een GPS systeem. Een GPS (Global
Positioning System) is een hightech navigatiesysteem ter grootte van een
mobiele telefoon dat signalen van satellieten opvangt, waardoor men overal
ter wereld de positie kan bepalen.
Door het invoeren van de juiste gegevens tijdens de GPS tocht, begeven de
deelnemers zich met dit toestel naar het goede waypoint.
Op deze verschillende waypoints worden verschillende
opdrachten verzorgd. Dat kunnen denkopdrachten zijn of doe opdrachten.
De invulling van de opdrachten tijdens de GPS tocht, is afhankelijk van de
ligging van de tocht.
De opdrachten op het waypoint dienen de groepen zo snel of accuraat
mogelijk af te leggen. Nadat de opdracht is voltooid, kan de groep het
volgende waypoint activeren.
Er wordt getracht een tocht uit te stippelen waarbij de mooiste plekken van
de omgeving getoond worden.
Er worden teams geformeerd. 1 instructeur is aanwezig om te assisteren bij
de opstart en de tocht.
Kledingadvies
Sportieve vrijetijdskleding en wandelschoenen worden aanbevolen. Bij
minder weer of koud weer kan de tocht gewoon doorgaan, houdt dan
rekening met de kleding.
Duur: 2 - 2,5 uur afhankelijk van de locatie
Locaties: heel Nederland
Minimaal 10 deelnemers
Maximaal 30 deelnemers
Grotere groepen op aanvraag
Kosten: € 390,00 excl. btw en reiskosten

	
  

	
  
XL games
De XL games kenmerken zich door de ludieke inhoud. Iedereen heeft
vast wel eens één of meerdere van deze spellen gespeeld. Wij
organiseren ze voor de deelnemers in het groot. De XL games zijn een prima
invulling voor een vergaderonderbreking of als onderdeel van een compleet
activiteiten programma. Ook tijdens een feestavond komen ze goed tot hun recht.
Van onderstaande onderdelen kunnen er vier worden gekozen.
Djenga:
Bij dit reuze spel moeten de teams zo slim mogelijk stenen uit de toren halen en
weer plaatsen bovenop de toren. Aanraken is pakken. Laat een team de toren
omvallen dan wint het andere team de punten. Als er nog tijd over is volgt een
revanche.
Mikado:
Het reuze mikadospel is een spel waarbij het aankomt op intelligentie en een vaste
hand. Het beginnende team laat de stapel met mikadostokken vallen waarna het
andere team nog twee stokken mag verplaatsen zodat het voor het startende team
moeilijker wordt.

Vier op een rij:
Welk team heeft als eerste 4 stenen van dezelfde kleur op een rij? Goed kijken en
slim de stenen laten zakken.

Twister:
Het bekende spel met de gekleurde stippen in een afmeting van 5x5 meter. Door
een draai aan het rad te geven wordt bepaald op welke kleur de deelnemers hun
hand of voet moeten plaatsen. Wie weet het langste het evenwicht te behouden?

Puzzel opdrachten:
Bij deze opdrachten mogen de deelnemers hun hersenen flink laten werken, diverse
opdrachten liggen klaar. Overleggen, luisteren en de tijd bewaken, welk team lost
het probleem op en scoort extra punten.

Galgje:
Het ene team bedenkt een woord en het ander team moet het woord proberen te
raden. Wanneer het woord niet geraden wordt hangt de pop aan de 1m 80 hoge
galg. Een erg leuk spel!.
Duur van het spel: 1,5 tot 2 uur
Locaties: heel Nederland
Minimaal 25 deelnemers
Kosten: € 12,50 p.p. excl. btw en reiskosten

	
  

	
  

Shooting
U kunt 2 onderdelen kiezen uit onderstaande 6 mogelijke
schietonderdelen:
1 Blaaspijp schieten:
De deelnemers mogen met de blaaspijp proberen het doel te raken. Zeer
leuke activiteit waarbij concentratie en een vaste hand zeer belangrijk zijn.
Na drie pijltjes wordt het mondstuk gereinigd met alcoholdoekjes en is de
volgende schutter aan de beurt. Welk team scoort de meeste punten?

2 Boogschieten:
Na een duidelijke uitleg over de techniek van het boogschieten en veiligheid
kunnen de deelnemers zelf de boog ter hand nemen. Er zijn verschillende
boogschietbanen opgesteld dus meerdere deelnemers kunnen gelijktijdig
aan de slag. De instructeur loopt rond en geeft aanwijzingen en probeert de
schiethouding van de schutters te verbeteren. Na de oefensessie wordt het
serieus want dan wordt er voor de teampunten geschoten. Na een aantal
pijlen zal blijken dat men zich steeds meer vertrouwd voelt met de houding
en het schieten. Het is zeker niet eenvoudig maar men kan zich snel
verbeteren.

3 Buks schieten:
Tijdens dit onderdeel kunnen de deelnemers hun kunde tonen met de buks.
Eerst mogen ze oefenen en daarna krijgt iedere deelnemer zijn eigen
schietkaartje. De beste 5 scores van het team worden bij elkaar opgeteld.

4 Katapult bouwen en schieten:
Met een aantal palen en touw moet het team een constructie bouwen waar
uiteindelijk een bal mee weg geschoten moet worden. Als de bal dan
gevangen wordt door 1 van de teamleden dan scoort men punten, hoe
verder weg en gevangen, hoe meer punten. Hoe beter de constructie des te
meer kans op succes.

5 kruisboog schieten:
Een zeer bijzonder wapen is de kruisboog, eenvoudig te bedienen maar veel
power. Eerst een paar oefenpijlen en dan schieten voor de punten.

	
  

	
  

6 Pistool schieten:
Altijd al eens met een pistool willen schieten? Met onze luchtdruk pistolen
kun je na een duidelijke instructie, snel aan de slag. Hoe houd je het wapen
vast, welk oog sluit ik en moet ik hoger of lager mikken op de kaart. Een
stille hand en een goede ademhaling zijn erg belangrijk om het doel te raken
en punten te scoren.

Engelstalig geen probleem.
Duur: 2 uur
Groepen t/m 16 deelnemers € 400,00 excl. btw
Iedere extra deelnemer € 22,50 p.p. excl. btw
Reiskosten € 0.35 vanaf Tilburg
Mocht het slecht weer zijn of geen buiten ruimte beschikbaar zijn dan kan blaaspijp schieten, buks
schieten en pistool schieten perfect binnen uitgevoerd worden.

	
  

