
   Teambuilding & Adventuretraining Ossendrecht           

 

Mei 2015                     Prijzen zijn exclusief btw en transportkosten.  Minimum aantal deelnemers = 15 

 

 Programma Prijs per 

persoon 

 

Expeditie der Elementen  

De ultieme uitdaging in teambuilding! In kleine groepen neemt u het op tegen de 

elementen water, aarde, lucht en vuur. Alleen door individuele kwaliteiten te 

combineren met uitmuntend teamwork kunt u per opdracht aanwijzingen winnen om 

het laatste element, het vuur, als eerste te overwinnen.  

 

Hele dag € 75,- 

Halve dag €45,- 

 

Live GPS-Outdoor Ganzenborden (Halve dag) 

Oud-Hollandse gezelligheid  en stoere outdoor- en survival opdrachten, raadsels, 

bouwen en GPS-navigatie in één arrangement samengebracht….. 

 

Elk team van 5 - 8 personen wordt opgesplitst in 'dobbelaars' en 'runners' die soms 

afzonderlijk, soms gezamenlijk en dan weer in een regelrechte battle met andere 

teams proberen als eerste de finish te bereiken. 

 

€45,- 

 

Huskie-workshop (halve dag) 

Het werken met huskies is  een geweldige ervaring en prima metafoor voor het 

werken in teamverband. Welke karakters zet je bij elkaar ? Hoe communiceer je luid 

en duidelijk zodat geen twijfel over de bedoelingen ontstaat ? En probeer dan nog 

maar eens de losgemaakte krachten te bedwingen ! Afwisselend op steps of carts 

stuurt  u uw eigen team aan van  2 – 6 huskies.. De temperatuur moet wel onder de 

12°C zijn, anders is het te warm voor de honden. 

 

€ 45,- 

 

Teambuildingsactiviteiten (halve dag) 

Intensief programma waarbij d.m.v. Adventure Training  een vertaalslag wordt 

gemaakt van vraagstukken uit uw werkomgeving naar outdooractiviteiten. Met uw 

team voert u diverse opdrachten   uit waarbij bouwen, verplaatsen, inventiviteit en 

samenwerken centraal staan.  

 

Vooraf worden de ontwikkelingsdoelstellingen van het team besproken en aan de 

hand hiervan selecteren wij de juiste oefeningen. De deelnemers analyseren zelf de 

ervaring tijdens diverse reflectiemomenten gedurende de training. 

 

€ 45,- 

 

Outdoorzeskamp (halve dag) 

De fun-variant van ons teambuildingsprogramma. De opdrachten vertonen veel 

gelijkenis, maar de nadruk ligt veel meer op samen doen, samen beleven en is een 

prima onderbreking van diverse vergadersessies. 

Ook hier stemmen wij de oefeningen af op uw team; voorbeelden zijn diverse 

schietsporten (boog, buks, blowdarten), bamboebouwen, fikkie stoken zonder 

lucifers, denkparcours etc. 

 

€ 30,- 

 

GPS-Navigatie Challlenge  (kan ook als  avondprogramma) 

Gewapend met diverse navigatiemiddelen gaat u in kleine teams de strijd aan met uw 

collega's. Door het oplossen van diverse team-opdrachten krijgt u steeds de volgende 

aanwijzing voor het vervolg van de tocht. 

 

De opdrachten zijn zeer uitéénlopend, zodat ieder zijn unieke capaciteiten ten volle 

kan inzetten. 

 

€35,- 

 


