	
  

Sportieve Workshops GH Events
Workshop boogschieten:
Nadat de medewerkers van GH Events zich hebben wordt er uitgebreid
ingegaan op de techniek van het handboogschieten. Nadat de instructeur de
afspraken betreffende de veiligheidsregels heeft doorgenomen is het de
beurt aan de deelnemers.
Actie: De deelnemers gaan met drie verschillende type bogen schieten;
Recurve boog (Bare bow, d.w.z. een boog zonder hulpmiddelen), compound
boog en de recurve boog (boog met stabilisatoren). Er is een kruisboog
aanwezig voor deelnemers met een blessure of deelnemers die zelf niet de
kracht hebben om de pees van de handboog voldoende uit te trekken.
Heel bijzonder om de kracht van de verschillende bogen te ervaren. Eerst
schieten de deelnemers een aantal oefenpijlen. De instructeurs lopen rond
en geven
aanwijzingen en proberen de schiethouding van de schutters te verbeteren.
Het is zeker niet eenvoudig maar men kan zich snel verbeteren. Na een
aantal pijlen zal blijken dat men zich steeds meer vertrouwd voelt met de
houding en het schieten. Na de oefensessie wordt het serieus want dan
wordt er voor de teampunten of individuele punten geschoten. Iedere
deelnemer schiet dan een vooraf afgesproken aantal pijlen.
Inbegrepen boogschieten:
Boog: uitleg over de verschillende type bogen en pijlen
Techniek: houding van de deelnemer
Oefensessie: onder begeleiding schieten wat de houding ten goede komt
Wedstrijdsessie: de deelnemers schieten voor de punten
Finale: ballonnen schieten en bij voldoende tijd extra schietopdrachten

Duur: minimaal 1 uur tot maximaal 2 ½ uur.
Prijs:
Tot 14 pers. € 350,00
2 schietopstellingen
Tot 21 pers. € 425,00
3 schietopstellingen
Tot 28 pers. € 500,00
4 schietopstellingen
Tot 35 pers. € 575,00
5 schietopstellingen
Tot 42 pers. € 875,00
6 schietopstellingen
Tot 49 pers. € 950,00
7 schietopstellingen
Tot 56 pers. € 1.025,00
8 schietopstellingen	
  
Tot 63 pers. € 1.325,00
9 schietopstellingen
Tot 70 pers. € 1.400,00
10 schietopstellingen
Tot 77 pers. € 1.475,00
11 schietopstellingen
Tot 84 pers. € 1.550,00
12 schietopstellingen
Prijzen zijn excl. 21% BTW, reiskosten en locatiekosten.
Grotere groepen op aanvraag
Reiskosten € 0.35 vanaf Tilburg

	
  

	
  

Archery Battle:	
  
Nieuw in Nederland, Archery Battle. Combinatie tussen boogschieten,
paintball en trefbal. Boogschieten met actie en teambuilding! Het is een
leuke en veilige activiteit waarbij je van achter obstakels met speciale pijlen
op de tegenstander en de targets schiet.	
  
Doel van het spel
De 5 spots uit het doel van het andere team schieten en ondertussen
proberen zo veel mogelijk tegenstanders te taggen (raken). Hiervoor wordt
gebruik gemaakt van de speciaal voor deze activiteit ontworpen pijlen.
Het spel kan op 3 manieren gewonnen worden: Of alle spelers van de
tegenpartij zijn getagd en zijn uit het speelveld, of één van de teams heeft
alle 5 de spots uit de target van de tegenpartij geschoten of… de speeltijd is
afgelopen. Als de speeltijd voorbij is dan is het team die de meeste spots
nog in zijn target heeft de winnaar!!
Speelveld
Het spel kan op verschillende manieren worden gespeeld. In een sporthal of
loods waarbij er gebruik wordt gemaakt van geschikte materialen die als
obstakel kunnen dienen, in het bos waarbij de bomen als obstakel fungeren
of op ons speciale veld bestaande uit 14 speciale opblaas bunkers
waarachter je kunt schuilen.
Spelvarianten
Capture the Flag
Twee teams strijden tegen elkaar en proberen de vlag van de tegenstander
te veroveren. Iedere speler begint met 3 pijlen. Heeft jouw team de beste
tactiek om te winnen?	
  
The Hunger Game
Alle deelnemers gaan het veld in met als doel: overleven! Als startpositie
staan de deelnemers in een cirkel met de bogen tegen elkaar aan. Wanneer
het startsein klinkt ren je zo snel mogelijk het veld in en zoek je de beste
positie. Wanneer het tweede sein klinkt moet je je tegenstanders gaan
uitschakelen. Werk je samen of ga je alleen de strijd aan?
Duur: 1,5 uur
Prijs: € 500,00 (excl. BTW)
Minimaal 20 deelnemers. Voor iedere deelnemer extra boven de 20 deelnemers wordt € 15,00 in
rekening gebracht.
Prijzen zijn excl. 21% BTW, reiskosten en locatiekosten.	
  
Reiskosten € 0.35 vanaf Tilburg

	
  

	
  

Schermworkshop:
U maakt op unieke wijze kennis met de schermsport. De instructeurs zorgen
er voor dat alle materialen klaar staan zodat u met uw team gelijk aan de
slag kan.
Na de introductie en welkom start het programma met een korte inleiding.
Hierbij wordt de geschiedenis van de schermsport toegelicht en krijgen de
deelnemers uitleg over de verschillende disciplines. (Floret, degen, sabel).
Natuurlijk worden de verschillende wapens getoond.
Daarna starten we het voetenwerk. De deelnemers worden in stelling gezet
(en garde) en leren de basis voetpassen die voor het schermen van
essentieel belang zijn. Er wordt al gelijk een bijzondere vorm geboden. Als
het voetenwerk onder de knie is krijgt iedere deelnemer een sabel,
handschoen, masker en vest. Vervolgens worden een aantal aanvallen
geleerd en aansluitend de weringen (verdedigingstechnieken).
Al snel gaan de deelnemers over tot een duel en bij voldoende tijd wordt er
met teams geduelleerd.
Kledingadvies
Sportieve vrijetijdskleding en schoenen worden aanbevolen. Reservekleding
kan soms ook goed van pas komen. Tijdens het schermen kan men het wel
een beetje warm krijgen vandaar dat het prettig is om eventueel reserve
kleding en deodorant mee te nemen. Let op! Gebruik zaalsportschoenen
wanneer de workshop in een sportzaal gegeven wordt.
Locatie
Bij mooi en droog weer wordt de workshop buiten aangeboden. Er moet
altijd een zaal achter de hand gehouden worden in geval van slecht weer.
Slecht weer is niet bevorderlijk voor de veiligheid van de deelnemers. De
schermmaterialen mogen ook niet nat worden. houd altijd rekening met de
groepsgrote.
Wij kunnen u altijd adviseren over de grote van de zaal. De zaal moet
minimaal 2 meter 70 hoog zijn. De afmetingen (ter indicatie) die benodigd
zijn om de schermworkshop goed uit te kunnen voeren vindt u hieronder.
Lengte & breedte
10 – 15 personen 10 m x 6 m
20 – 30 personen 15 m x 8 m
30 – 60 personen 20 m x 12 m
60 – 100 personen 30 m x 20 m
Duur: minimaal 1 uur tot maximaal 2 ½ uur.
Prijs:
Tot 12 pers.
€ 320,00 per groep
Tot en met 25 pers.
€ 26,00 p.p.
Prijzen zijn excl. 21% BTW, reiskosten en locatiekosten.	
  
Grotere groepen op aanvraag
Reiskosten € 0.35 vanaf Tilburg

	
  

	
  

Bazookaball
Bazookaball is de nieuwste indoor en outdoor schietactiviteit in Nederland.
Het spel is ontworpen en bedacht in Canada maar nu ook overgewaaid naar
Nederland. Een vorm van paintball maar dan zonder de verf en de pijnlijke
plekken. Je kunt je tegenstanders vanaf nu bestoken met felgroen gekleurde
foamballen die door middel van een op lucht werkend paintballgeweer via
een speciale loop worden afgevuurd. 100% veilig en door jong en oud te
spelen.
Spelvormen
Shoot the bucket
Beide teams hebben een grote emmer/ton waar 3 foamballen in geschoten
moet worden. Het team dat dit als eerste lukt heeft gewonnen. De emmer
staat in een cirkel waar de spelers zich niet in mogen begeven. Een goede,
tactische verdediging en een ijzersterke aanval zijn van cruciaal belang om
deze moeilijke missie te doen slagen.	
  
Deze spelvariant spel kan op 3 manieren gewonnen worden: alle spelers
van de tegenpartij zijn getagd en zijn dus uit het speelveld, één van de
teams heeft 3 ballen in de emmer van de tegenpartij geschoten of... de
speeltijd is afgelopen. Als de speeltijd voorbij is dan is het team die de
minste ballen in de emmer heeft de winnaar!!
Capture the Flag
Twee teams strijden tegen elkaar en proberen de vlag of vlaggen van de
tegenstander te veroveren. Iedere speler begint met 3 ballen. Heeft jouw
team de beste tactiek om te winnen?
The Hunger Game
Alle deelnemers gaan het veld in met als doel: overleven! Als startpositie
staan de deelnemers in een cirkel met de bazooka tegen elkaar aan.
Wanneer het startsein klinkt ren je zo snel mogelijk het veld in en zoek je de
beste positie. Wanneer het tweede sein klinkt moet je je tegenstanders gaan
uitschakelen. Werk je samen of ga je alleen de strijd aan?
Speelveld
Bazookaball kan gespeeld worden op gras, kunstgras of in een (sport)hal waarbij er
gebruik wordt gemaakt van geschikte materialen die als obstakel kunnen dienen of
op ons speciale veld bestaande uit 14 speciale opblaas bunkers waarachter je kunt
schuilen.
Bazookaball spelen! Waarom?
• Nieuw in Nederland en uniek concept, schieten met foamballen op elkaar
zonder gevaar
• Geen bijkomende extra kosten voor munitie
• 365 dagen per jaar mogelijk
• 100% veilig en super cool om te spelen. Geen blauwe plekken of viezigheid
• geschikt voor scholen, bedrijven, verenigingen en vrijgezellen feesten.
Duur: 1,5 uur
Prijs: € 500,00 (excl. BTW)
Minimaal 20 deelnemers. Voor iedere deelnemer extra boven de 20
deelnemers wordt € 15,00 in rekening gebracht.
Prijzen zijn excl. 21% BTW, reiskosten en locatiekosten.	
  
Reiskosten € 0.35 vanaf Tilburg

	
  

	
  

Workshop Boksen:
Een leuke workshop waarbij de deelnemers de basis beginselen van het
boksen wordt bij gebracht. Natuurlijk gebeurd alles in een fijne sfeer dus er
wordt NIET onbezonnen op elkaar ingeslagen, agressie is uit den boze!
Inhoud clinic
Ontvangst
Welkomstwoord
Warming up: rekken en strekken
Bokshandschoenen aan! Diverse combinaties en basistechnieken worden
door onze begeleiders gedemonstreerd en uitgelegd. Uiteraard gaat u
hiermee zelf ook aan de slag. Regels, tips en trucs worden u gaandeweg
toevertrouwd.
Ervaring is niet nodig, neem sportkleding mee
Duur: minimaal 1 uur tot maximaal 1½ uur
Prijs: € 620,00 per groep (exclusief BTW)
Maximaal 30 deelnemers
Groter groepen op aanvraag
Reiskosten € 0.35 vanaf Oss
Deze workshop wordt verzorgt door Hüsnü Kocabas. Militair
wereldkampioen en top amateur in Nederland.

Workshop bootcamp:
Wat is Bootcamp?
Deze cardiovasculaire en spierversterkende full body workout is voor
mannen en vrouwen en alle fitnessniveaus. Met Bootcamp Training bouw je
je conditie, kracht, souplesse en explosiviteit op. Een training bestaat onder
andere uit hardlopen, intervaltrainingen en fitnessoefeningen en dat allemaal
in de natuur. Heerlijk training in de buitenlucht, back to basics!
Wij werken alleen met gecertificeerde, ervaren en gemotiveerde trainers.
Humor, creativiteit en passie zijn elementen die je ziet terugkomen tijdens de
trainingen.
Naast reguliere Bootcamp Training bieden we diverse specials aan op het
gebied van hardlopen, intervallen en afvallen.
Duur: minimaal 1 uur tot maximaal 1½ uur
Prijs: € 590,00 per groep (exclusief BTW)
Maximaal 30 deelnemers
Groter groepen op aanvraag
Reiskosten € 0.35 vanaf Tilburg

	
  

	
  

Workshop paarden mennen:
Een volwassen paard trekt de kar door de sloot en over de brug om te
verdwijnen in het bos. Zelf zit u aan de teugels met de leermeester naast u
en een collega achter op het rijtuig.
Jazeker, zelf op de bok aan het stuur een volwassen paard begeleiden door
de waterbak! Een sensatie tot de laatste minuut. En het mooie is dat het
geschikt is voor alle leeftijden!
Twee zeer ervaren men instructeurs komen allebei met een eigen (les)sjees
aanrijden.
Deze kun je vergelijk met een les auto (De instructeur heeft ook een eigen
rem). 1 deelnemer neemt naast hem plaats voor op de bok en de tweede
deelnemer gaat achterop staan, deze moet meebewegen in de bochten. De
eerste deelnemer krijgt instructie over hoe hij de fries met Arabisch bloed
moet sturen en voorwaarts moet laten gaan. Dit begint met het vasthouden
van de teugels. Dan beginnen ze rustig het parcours te verkennen, over de
brug door de tuin, waterbak en kuil. Over de bult en niet onbelangrijk het
nemen van de poortjes zonder de ballen van de pionnen af te stoten.
Dan wisselt de voorste persoon met de achterste en herhaalt dit. Uiteraard
gaat dit steeds sneller.
Mennen kun je boeken tot max 40 pers maar dan wel in 2 groepen van 20.
Je kunt deze workshop perfect combineren met boogschieten, schermen
en/of segway rijden. Zo kunnen wij ook grotere groepen een prachtig programma aanbieden!
Duur: minimaal 1 uur tot maximaal 2 uur
Richtprijs: € 990,00 per groep tot 25 deelnemers (exclusief BTW)
Grotere groepen op aanvraag
Reiskosten € 0.35 vanaf Weert
Laser Kleiduifschieten:
Er zijn steeds vijf deelnemers die het lasergeweer te hand nemen en
proberen de kleiduiven te raken. Je mag de trekker één maal overhalen en
dan maar hopen of je raak geschoten hebt. Je kunt meteen op het scorebord
zien of dat zo is. De vijf schutters schieten een serie en dan zijn de volgende
vijf schutters aan de beurt. Het door wisselen kan vrij snel zodat alle
deelnemers voldoende aan de beurt komen. Er kunnen diverse
programma’s ingevoerd worden zodat er voldoende afwisseling is.
Duur: 1 - 2 uur
Richtprijs: € 690,00 per groep tot 30 deelnemers (exclusief BTW)
Reiskosten € 0.35 vanaf Den Haag of Eindhoven
Grotere groepen op aanvraag
Bij grotere groepen kun je perfect een combinatieprogramma maken.
Laser Kleiduifschieten met bijvoorbeeld een workshop boogschieten,
valkenieren of schermen.

	
  

	
  

Mountainbike workshop:
Twee ervaren instructeurs wachten u groep op. Als iedereen gereed is gaat
men naar buiten waar de atb’s gereed staan. Eerst volgt er praktische
informatie over de atb’s. Wat kan wel en wat vooral niet tijdens de
mountainbike workshop.
Men legt uit hoe de groep gaat fietsen en als er geen vragen meer zijn
vertrekt de groep richting het bos.
Eén instructeur zal de route bepalen, hij zal ook het hoogste tempo rijden.
De deelnemers die ook snel willen rijden volgen deze instructeur. De tweede
instructeur sluit de rij, hij neemt dezelfde route en zal het tempo rijden wat
de minder snelle deelnemers willen. De groepen komen met grote regelmaat
bij elkaar.
Na een tocht van bijna 2 uur zal iedereen lekker moe maar voldaan de atb
weer inleveren en de douche opzoeken.
Wij zorgen voor perfect onderhouden atb’s. Atb helmen zijn aanwezig en
verplicht om te dragen.
Uiteraard zal fietskleding het meest comfortabel zitten. Maar sportieve
vrijetijdskleding en schoenen volstaan natuurlijk ook prima. In geval van
slecht weer is het prettig om een regenjack te dragen. Na afloop wacht de
warme douche op uw hotelkamer om weer lekker schoon te worden.
De mountainbike workshop vindt plaats in de directe omgeving van de
locatie waar u verblijft. Waar mogelijk zoeken we natuurlijk de smalle paadjes op. Ook proberen we
hier en daar een leuk klimmetje te vinden.
De tocht zal een combinatie zijn van genieten van de natuur, eventueel even lekker diep gaan en
vooral veel plezier hebben.
Duur: 1 - 2 uur
Richtprijs: € 990,00 per groep tot 25 deelnemers (exclusief BTW)
Reiskosten € 0.35 vanaf Tilburg
Grotere groepen op aanvraag
Workshop Haka:
Wij bieden workshops aan in de Haka, het wereldberoemde fenomeen uit
Nieuw Zeeland. Ons aanbod is voor een ieder die met een groep mensen
een energieke, verbindende en originele workshop wil organiseren. Haka is
een manier om zelf of met een groep een intentie duidelijk neer te zetten. Dit
gebeurd door het gecombineerde gebruik van lichaam en stem, en is vaak
een uiting van niet alleen uiterlijke, maar ook innerlijke kracht. Of u nu een
teambuilding workshop voor uw bedrijf wilt of een sportieve workshop met
uw familie of vrienden, alles is mogelijk!
Duur: 30, 60 of 90 minuten
Richtprijs: € 500,00 per groep tot 50 deelnemers (excl. BTW) 60 min.
Grotere groepen en andere tijdsduur op aanvraag
Reiskosten € 0.30 vanaf Heerenveen
De 30 minuten wordt regelmatig gedaan door bedrijven die een energyboost
willen, ook wel energy in motion heet het, de 60 minuten workshop betekent
dat ze de Haka goed kunnen leren en bij de 90 min gaan we (afhankelijk van
de groep) proberen twee haka’s te leren.

	
  

	
  

Workshop Zelfverdediging:
Deze workshop springt in op de behoefte om jezelf goed te kunnen verdedigen in het
dagelijkse leven. De workshop begint met een verhaal over voor velen zeer
herkenbare situaties uit de praktijk.
Voor dat de deelnemers nu zelf daadwerkelijk zelf in actie komen wordt er eerst
begonnen met een lichte warming-up. Vervolgens zal de instructeur verschillende
situaties uitleggen in woord en daad. Hier zal steeds 1 van de deelnemers de
instructeur begeleiden. Vervolgens gaan de deelnemers zelf aan de slag.
Er zal ingegaan worden op het verdedigen. Hoe houd je gespannen situaties onder
controle, hoe vermijd je probleem situaties. Vaak is de tactiek van het probleem uit
de weg gaan de juiste maar helaas zal er soms ook daadwerkelijk in actie gekomen
moeten worden. Nu weet je dan dat door deze workshop de verdediging en aanval
onder controle zijn en je beter en veiliger op pad kunt.
Er zal geen gebruik gemaakt worden van hulpmiddelen zoals bokshandschoenen
omdat die in de praktijk ook niet aanwezig zijn.
Duur: minimaal 1 uur tot maximaal 1½ uur
Prijs: € 590,00 per groep tot 35 deelnemers (exclusief BTW)
Grotere groepen op aanvraag
Reiskosten € 0.35 vanaf Gorinchem

Spinning workshop:
Spinning is fietsen in groepsverband op lekkere muziek met een
enthousiasmerende docent. Een spinning workshop is geschikt voor
iedereen die op een plezierige en effectieve wijze wil werken aan zijn
conditie of wil afvallen. Er is geen speciaal ritmegevoel of
coördinatievermogen voor nodig. Het is eenvoudig, herkenbaar en fijn om te
doen. De docent geeft de weerstand aan maar het is altijd zo dat je goed naar je eigen lichaam moet
luisteren.
Spinning (spinnen) is een perfecte workshop om de dag mee te beginnen of
om na een zware meeting even je hoofd leeg te maken. Zeker weten dat je
met een voldaan gevoel onder de douche stapt na de spinning workshop
Duur: minimaal 1 uur tot maximaal 1½ uur
Prijs op aanvraag

	
  

	
  
Paintball:
Paintball is een uitdagend en tactisch spel waarbij twee teams
verschillende missies tot een goed einde moeten zien te brengen. Door
goed samen te werken en te communiceren leer je elkaar steeds beter
kennen waardoor paintball ook uitermate geschikt is als teambuilding
activiteit.
Er wordt geschoten met semi automatische paintball geweren van het
Amerikaanse merk Tippmann. Deze wapens zijn robuust, betrouwbaar en
door iedereen te hanteren. De paintball balletjes waar we mee schieten zijn
biologisch en 100% afbreekbaar waardoor er geen schade aan dier en
milieu wordt aangebracht.
Een paintball activiteit duurt 1 tot 2 uur waarbij wij vragen de klant 30
minuten van tevoren aanwezig te laten zijn voor omkleden en instructie
zodat dit niet ten kosten gaat van de speeltijd. Uiteraard is het ook mogelijk
om korter of langer te spelen, maar een uur houden wij toch wel aan als
minimale tijd voor een paintball activiteit.
Spel mogelijkheden
Tijdens het paintball worden er diverse missies gespeeld. Een aantal
mogelijkheden zijn:
Eliminate
De Groep wordt opgedeeld in een tweetal teams. Vervolgens beginnen
beide teams ieder aan een kant van het speelveld.
Bij het horen van het begin signaal moeten beide teams elkaar volledig zien
uit te schakelen. Indien er binnen de gestelde tijd geen team uitgeschakeld
is zal het team met de meeste overgebleven spelers de winnaar zijn.
Center Flag
In het midden van het speelveld bevindt zich een vlag. Het team dat deze
vlag bemachtigd en succesvol naar de basis weet te brengen is de winnaar.
Capture the Flag
Hierbij hebben beide teams een vlag in hun basis. Het doel is de vlag van de tegenstander te
veroveren en naar het wapenrek bij de veilige zone te brengen. Je kunt af is af spelen, maar leuker is
3 is teveel. Wanneer er 3 mensen van een team af zijn mag de eerste die af was het speelveld weer
in. Dit noemen we respawn.
Last man standing	
  
Tijdens dit spel speelt iedere deelnemer voor zichzelf. Het terrein wordt betreden, na het horen van
het fluitsignaal is het de bedoeling iedereen te elimineren.
Degene die als laatste overblijft heeft gewonnen.
Hide & Seek
Een team krijgt 3 minuten de tijd om zich over het hele veld te verstoppen. Het tweede team krijgt
hierna 10 minuten de tijd om alle tegenstanders op te sporen en uit te schakelen. Indien ze hier niet in
slagen heeft het andere team gewonnen.
Defense
Bij het spel defense moet 1 team zijn vlag gedurende 8 minuten zien te verdedigen. Uiteraard moet
het aanvallende team deze binnen 8 minuten zien te veroveren. Wanneer de vlag niet binnen de tijd
veroverd wordt, heeft het verdedigende team gewonnen.
Duur: 1 uur tot maximaal 2 uur
Richtprijs: € 30,00 per persoon (excl. BTW, locatiekosten en reiskosten)
Incl. 200 balletjes
Minimaal 20 deelnemers
Reiskosten € 0,35 vanaf Tilburg

	
  

	
  

Airsoft:
Airsoft is de paintball 2.0 versie waarbij meestal de voor groepen verboden
replica’s van echte vuurwapens gebruikt worden. Wij gebruiken voor het
airsoft een semi/automatisch airsoftwapen genaamd 'Dragon Star Ikazuchi'.
Deze is als enige legaal voor gebruik vanaf 18 jaar. Net als bij Paintball,
strijden er teams tegen elkaar tijdens diverse missies. In plaats van
Paintballs worden er nu kleinere balletjes, die milieu vriendelijk zijn, gebruikt
en deze heten BB’s.
Het gaat er bij Airsoft om een zo realistisch mogelijke strijd na te spelen. Het
grote verschil tussen airsoft en paintball is verder dat de kosten voor extra
balletjes een stuk lager zijn. Maak goede afspraken met je teamleden en
werk goed samen om de missie te laten slagen. Wil je dus wel de spanning
en sensatie maar niet de "grote" blauwe plekken en de verfsmurrie dan is
airsoft de schietactiviteit voor jou.
Spel mogelijkheden
Eliminate
De Groep wordt opgedeeld in een tweetal teams. Vervolgens beginnen beide teams ieder aan een
kant van het speelveld.
Bij het horen van het begin signaal moeten beide teams elkaar volledig zien uit te schakelen. Indien er
binnen de gestelde tijd geen team uitgeschakeld is zal het team met de meeste overgebleven spelers
de winnaar zijn.
Center Flag
In het midden van het speelveld bevindt zich een vlag. Het team dat deze vlag bemachtigd en
succesvol naar de basis weet te brengen is de winnaar.
Capture the Flag
Hierbij hebben beide teams een vlag in hun basis. Het doel is de vlag van de tegenstander te
veroveren en naar het wapenrek bij de veilige zone te brengen. Je kunt af is af spelen, maar leuker is
3 is teveel. Wanneer er 3 mensen van een team af zijn mag de eerste die af was het speelveld weer
in. Dit noemen we respawn.
Last man standing	
  
Tijdens dit spel speelt iedere deelnemer voor zichzelf. Het terrein wordt betreden, na het horen van
het fluitsignaal is het de bedoeling iedereen te elimineren.
Degene die als laatste overblijft heeft gewonnen.
Duur: 1 uur tot maximaal 2 uur
Prijs: € 27,00 per persoon (excl. BTW, locatiekosten en reiskosten)
Incl. 300 balletjes
Minimaal 20 deelnemers
Reiskosten € 0,35 vanaf Tilburg

	
  

	
  

Bubble voetbal:
Dé nieuwe hit in Nederland: bubble voetbal! Hilarisch! Hét spel dat je
gedaan moet hebben, lachen en voetballen, maar vooral lachen daar gaat
het om!
Bubble voetbal is komen overwaaien uit Scandinavië en sinds haar
introductie in 2012 gelijk een grote hit in Nederland!
Bubble voetbal is een ervaring en daarom zeggen wij; Doen!
Geschikt vanaf de lengte 1,60 meter.
Locatie: groot gazon, kunstgras of in de zaal. Geen ondergrond met scherpe voorwerpen zoals steen,
takken of gravel.
Er worden evenredige teams geformeerd, teams van maximaal 6 personen.
Men kan dit vooraf doen of op de dag zelf. De teams spelen relatief korte
wedstrijden en kunnen tussendoor wisselen. Er zijn 4 ballen per team
beschikbaar. De activiteit is best wel intensief te noemen maar zo leuk!
Men mag lekker botsen maar men mag niet van de achterzijde aanvallen.
Alleen contact als de bal in de buurt is.
Voorafgaand aan deze activiteit dienen de spelers een eigen risico
verklaring in te vullen.
Duur: 1 uur tot maximaal 2 uur
Prijs: € 480,00 per groep (excl. BTW)
Maximaal 30 deelnemers
Grotere groepen op aanvraag
Reiskosten € 0,35 vanaf Tilburg

Er zijn natuurlijk nog meer sportieve workshops die wij kunnen organiseren, in de regel
kunnen wij altijd de meest geschikte workshop voor u organiseren.
Darten, zwaard vechten, rugby, voetbal, boemerang, hardlopen etc.

Belangrijk: prijs wijzigingen gedurende het jaar bestaat tot de mogelijkheden i.v.m.
prijsstijgingen producten van leveranciers.

	
  

