Programma’s op maat door Kamper Events

Een programma volledig op maat gemaakt voor uw groep! Binnen het organiseren van
onze groepsuitjes is vrijwel nooit iets zoals wij het ooit bedacht hebben. En dat maakt dat
wij iedere keer weer met veel passie onszelf blijven vernieuwen ten goede van uw
programma. Bij het organiseren wilt u geen standaard programma; u heeft bijvoorbeeld
iets minder budget, of juist iets meer. Past een actieve activiteit bij uw groep of doet u het
liever iets rustiger aan?
Hierover denken wij graag na, zodat u gewoon door kunt gaan met waar u goed in bent.
We komen graag met een volledig uitgeschreven offerte, daarvoor hebben we maar een
paar dingen van u nodig die voor ons belangrijk zijn om de perfecte dag voor u te
organiseren. Wat wilt u bereiken met uw dag? Gezelligheid? Teambuilding? Er zijn zo veel
wensen. Als u ons het budget geeft dan kunnen wij gericht voor u op zoek. We vragen
nooit een budget om het op te maken, als uw doel bereikt is en u houdt geld over dan is
uw dag nog beter dan vooraf gedacht. Wij gaan altijd voor de maximale klanttevredenheid,
we communiceren daarom altijd open en eerlijk over hoe we uw budget besteden.
Onderstaand treft u een selectie van de mogelijkheden. Bel (038-3031621) of mail
(info@kamperevents.nl) ons gerust voor een vrijblijvende (persoonlijke) afspraak. Ons
team staat te trappelen om voor u aan de slag te gaan!

Abbert Experience

De Abbert Experience is het perfecte arrangement voor
uw actieve teambuildingsdag of groepsuitje! Op de
volledig ingerichte survivalbaan midden in het bos draait
het om fysieke inspanning, denkvermogen, precisie,
maar vooral ook plezier! De recentelijk aangelegde
survivalbaan wordt volledig omgetoverd tot het
strijdtoneel van uw teams, in een ware competitie
strijden beide teams voor de winst.

Wat dacht u van een tangramrace, waarbij eerst de brug
over het water moet worden getrotseerd waarna de
verschillende stukken gezocht moeten worden. Welk
team is het sterkste? Dit kan bijvoorbeeld worden bewezen bij het touwtrekken. Bij de
blaaspijp estafette draait het om uithoudingsvermogen, snelheid en precisie. De rest van
de spellen houden we geheim, laat u verrassen door dit bijzonder uitgebreide spelconcept!

Archery Tag

Voor de liefhebbers van lasergames & paintball gecombineerd met een beste scheut
boogschieten bieden wij vanaf het voorjaar 2017 aan: Archery Tag, oftewel boogschieten..
op elkaar!
Bewapend met een speciale boog, aangepaste pijlen en een veiligheidsmasker stap je
onze arena in. Verberg jij je achter onze opblaasbare obstakels of ben je meer van het
uitlokken? Schakel stuk voor stuk het team aan de andere kant uit of breng je
teamgenoten terug in het spel door de kleine schietschijf te elimineren. Onze
scheidsrechter past de officiële regels toe, dus klagen na een potje Archery Tag zit er
vandaag niet in. Misschien dat je alles goed kan maken in de volgende ronde?!

Schiet Arrangementen

De Shooting Experience van Kamper Events leidt u rond in de wereld van ‘het schieten’.
Boogschieten, blaaspijpschieten, luchtbuksschieten en/of katapultschieten. Tijdens de
Shooting Experience laten wij u kennis maken met diverse manieren van schieten en leren
wij u de verschillende schiettechnieken aan.
Wie is de
scherpschutter van uw
gezelschap en mogen wij
voortaan ‘Robin Hood’
noemen? U kunt natuurlijk
alleen voor boogschieten
kiezen, maar u kunt dit ook
gemakkelijk uitbreiden met
blaaspijpschieten, katapult
bouwen & schieten en
luchtbuksschieten.

Bumperbal

Bumperbal is een bijzondere en gave activiteit waarbij jij je volledig uit kunt leven! Het
opblaasbare balpak beschermd je tegen valpartijen; je kunt er namelijk mee lopen,
springen, vallen en botsen zonder dat je iets voelt! En laten we nou juist dat op het
programma hebben staan!
Bij het bumperballen spelen we diverse spellen waarbij het bumperpak een handig
accessoire is. We sluiten af met het bekende bumpervoetbal, wedden dat de energie op is
aan het eind? Leuk om te spelen, maar ook voor de toeschouwers een activiteit bij uitstek.

Expeditie Robinson

Tijdens expeditie Robinson neemt u het op tegen uw vrienden of collega’s. Wie weet
boven zichzelf uit te stijgen en te winnen onder zware omstandigheden? Om het spel te
overleven is niet alleen een fysieke topconditie een vereiste, ook wordt het brein flink op
de proef gesteld. Een echte Robinson beschikt over verschillende kwaliteiten zoals
teamwork, leiderschap, technisch en tactisch inzicht en moet tot het gaatje durven te gaan!
Durf jij dat aan?
Expeditie Robinson bestaat o.a. uit de volgende activiteiten:
-Vuur maken
-Tangram puzzel
-Kokosnoot stoten
-De eetproef
-Katapult bouwen
-Boogschieten
-Evenwichtsproef
-Stormbaan challenge
-Brugspel
-Touwtrekken
-De rekenproef

Lowland Games

Vorm een clan met vrienden, familie of collega’s en waag je aan de oeroude tradities van
de Lowland Games! Met je clan, gekleed in een kilt, ga je de uitdaging aan.
Kracht, doorzettingsvermogen maar ook samenwerking zijn belangrijk om de Lowland
Games te winnen.Een actief, sportief maar vooral ook gezellig uitje!

De volgende spelonderdelen zullen aan bod komen:
Caber Toss – Paalwerpen
Barrel Roll – Whiskeyvat Rollen
Tug of War – Touwtrekken
Quoiting – Hoefijzerwerpen
Cross Cut – Boomstam zagen
Archery – Boogschieten
Zandzak gooien
Axe Throwing – Bijlwerpen
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