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1- LEVEND BINGO
HET PROGRAMMA
Bingo saai? Niet bij onze variant!
Alle deelnemers doen actief mee in steeds wisselende teams. We doen een beroep op hun
creatieve geest, muzikale talent, algemene kennis en reactievermogen.
En – ‘t belangrijkste - gevoel voor humor & plezier!
Levend Bingo is een combinatie van ‘Ik Hou van Holland, Pictionary en het klassiek Bingo. Met
hilarische
en gevarieerde opdrachten – o.a. een Teken- en Uitbeeldestafette, Spijkers met Koppen Slaan en
het dynamische Letterspel- wordt er een unieke sfeer neergezet waarbij de deelnemers op een
ontspannen manier uit hun comfort-zone worden gehaald.
Wie heeft na de verschillende spelrondes zijn of haar bingo kaart het snelste vol en verdient een
ludiek prijsje?
Kortom; een programma dat veel enthousiasme en energie opwekt! En goed voor de teamspirit!
BIJZONDERHEDEN
•
Geschikt voor iedereen.
•
Duur is ca. 1 uur.
•
Uit te breiden met bijvoorbeeld een Schuttersclinic buiten.
•
Op de locatie hebben we een zaal nodig met voldoende tafels en stoelen afgestemd op de
groep.

DE KOSTEN
Levend Bingo kost € 300,- t/m 25 personen en extra personen € 7,50 p.p.
Inclusief 21% BTW, alle benodigde spelmaterialen, professionele begeleiding, prijsuitreiking en
reiskosten.
Exclusief locatie- en cateringkosten.
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2- CASINO MET EEN KNIPOOG
HET PROGRAMMA
Ons ‘Casino met een Knipoog’ is geopend voor liefhebbers van spelletjes én voor wie wel-eens-eengokje-wil-wagen. Maar ook voor de ware teamspeler.
Ieder teamlid zoekt een tegenstander van een ander team. Bepaal de inzet, speel het spel en stop
de winst in de teampot. Er is ‘geld’ te verdienen met de ambachtelijke Oud Hollandse Tafelspelen
zoals Hamertjes Spel, Op Naar de Top, Spiegelschrijven en diverse sjoelspelen (o.a. Haakse
Sjoelbak en Zig Zag Sjoelen).
Of schuif aan bij onze spelleider voor hilarische Tafelspelen als Hoi Boer en Pinkelen en onze unieke
Paardenrace.
De beste ‘gokkers’ worden beloond met ludiek prijsje.
BIJZONDERHEDEN
• Duur is ca. 2 uur.
•

Geen liefhebber van gokken? We hebben ook een Spelencircuit zonder geld-element.

•

Op de locatie hebben we een zaal nodig met voldoende tafels en stoelen afgestemd op de
groep

DE KOSTEN
Het Casino Toernooi met een Knipoog kost € 410,- t/m 30 personen en extra personen € 10,- p.p.
Inclusief 21% BTW, professionele begeleiding, alle benodigde materiaal, ludieke prijsjes en
reiskosten.
Exclusief locatie- en cateringkosten.
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3- INDOOR SPELENCIRCUIT
HET PROGRAMMA
Hou je van samen spelletjes spelen?
Zoek een tegenstander en speel samen het spel.
Probeer een record te verbreken, sleep de punten binnen of verdien een handtekening van jouw
tegenstander met de ambachtelijke Oud Hollandse Spelen zoals Hamertjes Spel, Op Naar de Top,
Spiegelschrijven en één van de vele speciale sjoelbakken (o.a. Haakse Sjoelbak, ZigZag Sjoelen en
Trekbiljart).
En vergeet onze hilarische Tafelspelen met Hoi Boer en Pinkelen niet te spelen.
Ideaal programma op basis van vrije inloop, dus bij receptie.
BIJZONDERHEDEN
• Duur is ca. 1,5 uur.
•

Op de locatie hebben we een zaal nodig met voldoende tafels en stoelen afgestemd op de
groep.

•

Zoekt u een extra financiële uitdaging? Kies dan voor ons Casino met een Knipoog.

DE KOSTEN
De kosten voor het Indoor Spelencircuit bedragen € 350,- t/m 30 personen en extra personen
€ 7,50 p.p.
Inclusief 21% BTW, professionele begeleiding, alle benodigde materiaal, enkele ludieke prijsjes en
reiskosten.
Exclusief alle catering, consumpties en gebruik zaal.
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4- INDOOR LASER SCHIETSALON
HET PROGRAMMA
Bij dit spannende laserspel schiet je met omgebouwde jachtgeweren - met infrarood - op een
wand met oplichtende doelen. Wie schiet het snelst raak of raakt de meeste doelen in 5 keer?
Er kan met maximaal 5 personen tegelijk geschoten worden.
Deelname kan prima op basis van vrije inloop, dus perfect te combineren met een receptie, borrel
of buffet.
BIJZONDERHEDEN
• Duur vanaf 1 uur.
• De benodigde ruimte is ca. 5 bij 8 meter.

DE KOSTEN
Het Indoor Laser Schieten kost € 300,- op basis van 1 uur.
Ieder extra uur € 100,-.
Inclusief 21% BTW, professionele begeleiding met vereiste wapenvergunning, materiaal, ludiek
prijsje voor beste schutter en reiskosten.
Exclusief locatie- en cateringkosten.
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5- MULTI MEDIA QUIZ (PUBQUIZ)
HET PROGRAMMA
Kijk, luister en druk als eerste!
Tijdens deze leuke interactieve quiz komen allerlei uiteenlopende beeldvragen aan bod. De foto’s,
muziek en filmpjes zorgen voor een levendig programma.
Test jezelf en elkaar individueel of in teams. De tussenstanden en punten zijn direct zichtbaar wat
voor een fanatieke onderlinge strijd zorgt.
BIJZONDERHEDEN
•
Duur ca. 1 uur.
•
Kies een thema (sport, natuur, algemene kennis, feestdagen) of laat de quiz op maat
maken afgestemd op jouw organisatie of product (meerprijs op aanvraag).
•
We beschikken over 20 stemkastjes. We kunnen ca. 80 personen verdeeld in teams tegelijk
laten spelen.

DE KOSTEN
De Multi Media Quiz kost € 355,- t/m 15 personen en extra personen €10,- p.p.
Inclusief 21% BTW, begeleiding, materiaal, ludiek prijsje en reiskosten.
Exclusief locatie- en cateringkosten.
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6- HOLLANDSE BIATLON
HET PROGRAMMA
Biatlon Schieten kennen we van de Olympische Winterspelen. Een sport die mentale en fysieke
inspanning combineert in een winterse omgeving.
Bij onze ‘Hollandse’ varianten zijn sneeuw én de zware fysieke inspanning geen vereisten. We
schieten met echte Biatlon geweren, maar dan omgebouwd met lasertechnologie (infra rood).
Dus voor iedereen een leuke én veilige uitdaging.
Variant 1: Sportieve Biatlon
Een uitdagend parcours met afwisselend laser biatlon schieten en de fysieke inspanning. Bij
sneeuw gaan we langlaufen, zonder sneeuw een rondje kickbiken.
Geschikt voor maximaal 20 personen. Duur 1 uur.
Variant 2: Biatlon Quiz
Geen fysieke maar een mentale uitdaging! Een goed beantwoorde vraag, hint of stelling geeft je
namelijk de kans om te schieten. Dus hoe beter jouw team speelt, hoe vaker je kan schieten.
Een humoristisch spel geschikt voor groepen tot 30 personen. Kan binnen en buiten worden
gespeeld.
Duur 2 uur.
Variant 3: Hollandse Biatlon
Uniek programma met een combi van fysieke inspanning (met step of meerman ski’s),
humoristische vragen (met winters tintje) en uitdagende opdrachten (o.a. Iglo Bouwen,
Kerstboompuzzel).
De dobbelsteen bepaald: beantwoord je met jouw team een vraag of voeren jullie een opdracht
uit?
En lukt het om daarna de rust te vinden om raak te schieten met de Biatlon Laser geweren.
Welk team kan het best deze balans vinden en verdient een prijsjes.
Geschikt voor maximaal 25 personen. Duur 2,5 á 3 uur.
BIJZONDERHEDEN
Locatie keuze in overleg. Variant 2 kan overal. Variant 3 vereist een groot veld.
DE KOSTEN
Hollandse Biatlon kost:
Variant 1: € 275,- t/m 15 personen en extra personen € 8,50 p.p.
Variant 2: € 315,- t/m 15 personen en extra personen € 9,- p.p.
Variant 3: € 425,- t/m 15 personen en extra personen € 15,- p.p.
Inclusief 21% BTW, professionele begeleiding, materiaal, prijsuitreiking en reiskosten.
Exclusief
locatiekosten, catering.
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