
  

 

 

Teambuildingactiviteiten  

  

  

Activiteiten in en dwars door de natuur  

Oriëntatietocht  

Na een snelle cursus oriëntatie kaart en kompas worden jullie in groepen op pad gestuurd. Gewapend  met kaart 

en kompas gaan jullie op weg om zo snel mogelijk verschillende 

controlepunten te vinden.  

Op de verschillende controlepunten zijn er survivalproeven uit te voeren.  

 

Duur: 2 tot 3 uur   

Talen: NL  

Aantal deelnemers:  min 10 -  max 20 deelnemers 

Prijs: 35 euro per deelnemer 

Archery tag   

Archery tag is een spel zoals paintball of lasershooting, maar dan met pijl en boog. Bij dit spel nemen  

2 ploegen het tegen elkaar op en proberen elkaar of elkaars doelen 

uit te schakelen. Er zijn verschillende spelvormen mogelijk. Als je 

op zoek bent om met uw team een opwindende en actievolle 

activiteit te doen. Dan is dit zeker een aanrader. De bogen die 

gebruikt worden hebben een trekkracht van 22 pond, de pijlen zijn 

voorzien van een foam en de deelnemers dragen een 

gezichtsmasker. Daardoor is dit ook een volledig veilige activiteit.   

Duur: 2 tot 3 uur   

Talen: NL  

Aantal deelnemers:  min 10  tot onbeperkt 

Prijs: 35 euro per deelnemer 



Bamboe bouwen  

Bouwen met bamboe is een uitstekende teambuilding activiteit. Het is een activiteit die voor iedereen geschikt is, 

jong, oud, man of vrouw,... het maakt niet uit. Bij deze 

teambuilding staat samenwerken en overleg centraal om een 

constructie in 2 dimensionale of 3 dimensionale vorm te maken. Er 

kan gewerkt worden in kleine groepjes die elk een deel van de 

constructie maken. Daarna kan de constructie aan elkaar gemaakt 

worden tot één geheel. Dit vereist inzicht, samenwerking en 

overleg binnen de verschillende groepen en ook tussen de verschillende groepen onderling om dit project tot een 

succes te maken. Er kan voor gekozen worden om een constructie naar keuze ( brug, piramide, toren,...)te maken na 

overleg tussen de deelnemers onderling. Of er kan ook voor gekozen worden om de verschillende groepen elk een 

deel van een project te laten maken zonder dat iemand het eindresultaat kent. Nadat alle stukken aan elkaar 

gemaakt zijn wordt pas het eindresultaat zichtbaar. Dat kan spannend en verrassend zijn! We kunnen vb. Het 

bedrijfslogo namaken, welk een fantastisch resultaat zou opbrengen voor uw bedrijf als promotie en voor uw 

personeel als samenwerking naar 1 doel. Het grote eindresultaat zou kunnen vastgelegd worden op foto met alle 

medewerkers en een prominente plaats kunnen krijgen binnen het bedrijf. Welk voor het bedrijf naar buiten toe 

(klanten, leveranciers, sollicitanten) een beeld kan oproepen van een bedrijf waar creativiteit, samenwerking 

centraal staan.   

Duur: 2 tot 3 uur   

Talen: NL  

Aantal deelnemers: Min 10 tot onbeperkt 

Prijs: 35 euro per deelnemer   

Mountainbiken  

 

Rondom het Prullenbos zijn heel wat routes gelegen. Deze zijn geschikt voor verschillende niveaus: 

https://www.routeyou.com/nl/group/view/3066/mtb-laarne 

Prijs per fiets: 25 euro  

In die prijs zijn ook  helm , reparatiekit ( lekke band ) en schade door pech of valpartij . De fietsen moeten niet 

gekuist worden.  

 

 

https://www.routeyou.com/nl/group/view/3066/mtb-laarne


Sportiviteit ten top  

Schermen  

Leer schermen zoals James Bond en voel je de koning te rijk!   

De initiatie omvat korte geschiedenis van het schermen en een heel korte 

uitleg over de wapens, vesten,…. Men leert salueren, de houding, 

basispassen, uitval, parades en ballonnenspel. Hierna volgt een duel tussen 

de deelnemers.   

Voor de initiatie zal elke deelnemer door ons uitgerust worden met een 

schermvest, schermmasker en wapen.  

Duur: 45 à 120 min  

Talen: NL, FR, ENG  

Aantal deelnemers: onbeperkt  

Prijs: afhankelijk van aantal deelnemers 

Bijlwerpen  

U heeft zich altijd al eens een stoere Zweed willen voelen? Kom dan 

bijlwerpen in het Prullenbos! Het bijlwerpen komt van oorsprong uit 

Skandinavië. Het wint aan populairiteit zowel als sport of als recreatieve 

(hoogst therapeutische) activiteit. Hoewel het vaak als mannensport 

wordt gezien, is het ook zeer toegankelijk voor vrouwen. Bijlwerpen is 

verrassend gemakkelijk, de meeste mensen werpen de bijl in het doel in 

de eerste vijf tot tien worpen, de moeilijkheid schuilt in het constant 

goed werpen. De sport is meer ontspanning en ritme dan brute kracht.  

Techniek en veiligheid worden u uitgelegd in verschillende rondes waar u ook leert omgaan met de 1 of meerdere 

soorten (afhankelijk van de tijd) werpbijlen die we meebrengen. We sluiten af met een wedstrijd om te zien wij er 

het meest bijgeleerd heeft.  

Duur: 60 à 90 min  

Talen: NL, FR, ENG  

Aantal deelnemers: onbeperkt  

Prijs: afhankelijk van aantal deelnemers 

 



Laserbattle  

De Laserbattle is een superspannende activiteit, het grootste 

voordeel ten opzichte van paintball is dat dit op elke locatie kan 

gespeeld worden. Daarenboven vang je geen pijnlijke balletjes op en 

zal je blauwe plekken vermijden. We schieten naar elkaar met de 

High Tech laserguns van Intager : de Raptor 2 S schiet maar liefst 150 

meter ver ! Speel scenario’s Team Deathmatch, VIP, Capture The 

Flag…  

 

Prijs: start vanaf 35 euro per persoon (Grote groep? Vraag offerte aan) 

Duur: 90 min 

Spelpakketten   

Wie is de mol? Ontmasker de verrader! 

Het waanzinnig populaire TV-programma „wie is de mol?“ kent bijna iedereen. Telkens je naar TV kijkt denk je bij 

jezelf : dat zou ik ook wel eens willen doen! Nu kan dit samen met jouw collega’s. Speel deze spannende trophy en 

probeer de saboteur uit jouw groep te ontmaskeren of neem zelf de rol van „mol“ op jou en probeer de boel in het 

honder te laten lopen.  

Keuze van de mol: Wij verdelen uw teams volledig willekeurig en laten alle deelnemers briefjes trekken. Zo weet 

niemand op voorhand in welk team hij komt en wie er precies de mol zal zijn.  

Voor wie is deze teambuilding ? We spreken hier een zeer brede doelgroep mee aan en daarom maken we deze 

teambuilding niet te actief. Alle opdrachten zijn haalbaar voor iedereen. Los samen puzzels op, maak een bouwwerk, 

loop spannende estafetteraces, test je communicatieskills en veel meer ! Locatie Wie is de mol spelen wij liefst 

buiten, maar indien uw groep dat wenst kunnen wij het concept ook volledig indoor spelen. Dan leggen we de 

nadruk op de breinbrekers en puzzels om op te lossen.  

Aantal deelnemers: 8 – 888 deelnemers  

Mogelijk vanaf 15 personen: 42 euro per deelnemer (Grote groep? Vraag offerte aan!) 

 

The highland games 

• De Games staat voor actief amusement, concentratie met hoog duelgehalte en veel nood  

  aan samenwerking. 

• Op diverse activiteiten (stone put, zullen de teams met elkaar in duel gaan.  

• De teams nemen het, via een rotatiesysteem, tegen elkaar op. 

• Een doedelzakspeler kan telkens de diverse activiteiten begeleiden. 

• Een gezonde dosis rivaliteit is aan de orde.  

Mogelijke activiteiten: 

1. STONE PUT 

Het doel van het spel is de kogel zo ver mogelijk te slingeren, er worden kogels in 2 gewichten voorzien, 1 voor de 

mannen en 1 voor de vrouwen. Wie gooit het verst in deze sport waar de stoere Schotse mannen en vrouwen van 

oudsher heel goed in zijn? 

2. SHEAF TOSS 

1 jutezak met stro, 1 riek. De hooibaal zover mogelijk achterwaarts gooien. 

3. WOOD SAWING 



Boomstamzagen (een boomstam: zaag daaruit een stuk van 250 gr, 500 gr en 800 gr). 

4. ROLL THE BARREL 

Met 2 personen wordt een zwaar vat via het uitgezette parcours zo snel mogelijk gerold. De snelste tijd telt. 

5. CABER TOSS 

Een paal zo ver mogelijk weggooien. 

6. HORSESHOE PITCHING 

Wie gooit er zijn hoefijzer rond de paal? 

7. Archery  

Het duel zal uitgevoerd worden met de recurve boog. Eerst schieten de deelnemers een aantal oefenpijlen. De 

animator probeert 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.  

8. CABER WAVE 

Bij dit spel is het de bedoeling om een lange paal met 6 groepsleden zo snel mogelijk een parcours afteleggen. Het 

parcours bestaat uit recht op staande palen. Het is niet toegestaan om de parcours palen omver te lopen, de paal 

mee te slepen of los te laten. Bij het omverlopen van een paal of het slepen of loslaten moet je opnieuw beginnen. 

De voorste persoon moet voorop blijven lopen. 

9. TUG OF WAR 

2 teams maken onder elkaar uit wie de sterkste is, in deze typisch Schotse discipline doen we verschillende rondes 

(iedereen samen, vrouwen apart, mannen apart, enkel sterkste van het team, …) pret gegarandeerd. 

10. NAIL IT 

Wie slaat er het eerst de nagel op de kop? 

11. Schapendrijven 

De schaapherder brengt jullie de basistechnieken van het schapendrijven bij en leert hoe de commando’s bij de 

honden, Border Collies, gebruikt kunnen worden. Na deze uitleg gaan jullie zelf de schapen over een parcours 

drijven. De workshop kan afgesloten worden met een demonstratie van de schapenherder zelf. 

Bij grote groepen: 

Clan-oversten : worden in de typische out-fit gestoken (kilt, muts, sjerp). 

Extra opties: 

1. Het ter beschikking stellen van een kilt voor de andere deelnemers: € 6,00/deelnemer 

2. Schapendrijven: € 750,00 

3. Doedelzakspeler die de activiteiten begeleidt tijdens de activiteiten: € 400,00 

Prijs: afhankelijk van deelnemers & duurtijd.  

 


