
HIGHLAND GAMES

Een actief programma met een hoog 
teambuildinggehalte! 

Gebruik als team al je gezamenlijke talenten! De winnaar van elke activiteit zal een stukje van Schotland veroveren. 
Wie wordt de grootste landeigenaar en daarmee de grootste clan?  
Na de activiteiten krijgen de teams hun verdiende stukken in de vorm van een puzzel (kaart Schotland). Deze puzzel 
maakt heel de groep samen.

Programma en Planning:
• ontvangst bij de Ark van Noë
• het programma duurt in totaal +/- 3 uur
• het startuur kan in samenspraak gekozen worden
• eventueel afsluiten met een uitgebreide BBQ of diner

Teamindeling:
De groep wordt ingedeeld in verschillende clans van +/- 6 personen die het tegen elkaar zullen opnemen. 

Begeleiding en activiteiten: 
Enthousiaste begeleiders geven een duidelijke en leuke briefing, houden de scores bij en zorgen ervoor dat alles 
veilig en vlot verloopt. De activiteiten zijn in teamverband en zo uitgewerkt dat jong en oud met plezier kunnen 
deelnemen. 

Vraag naar onze cateringmogelijkheden!
Bekijk de verschillende locaties met bijhorende catering.  

THE CLASH OF THE CLANS 
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Prijsofferte Highland games halve dag:

Totaalprijs voor groepen tot 16 personen: € 752

Vanaf 17 personen € 47 pp

Prijzen zijn excl. BTW 21% 

Inbegrepen: 
Materialen voor proeven,  gebruik kilts, professionele begeleiding en de vol-
ledige organisatie.

Extra’s : 
BBQ: vanaf € 23 • broodjeslunch: vanaf € 13 • pasta: vanaf € 13 • 3-gangen 
menu: vanaf € 28 (meer info op onze cateringfiche) 

Al deze prijzen zijn per persoon en excl. BTW.

Kracht:

Touwtrekken
Een combinatie van samenwerking, 
kracht, uithouding en techniek. Welk  
team zal aan het langste eind trekken. 

Paalwerpen
De boomstam moet over de kop en 
loodrecht eindigen. Er zijn verschillende 
lengtes van boomstammen (mannen/
vrouwen).

Steenwerpen
Steenwerpen is waarschijnlijk een van de 
oudste krachtmetingen ter wereld. 
Het gewicht wordt aangepast (mannen/
vrouwen).

Teamwork:

Boomstam race
Het team loopt zo snel mogelijk met een 
boomstam zigzaggend door een par-
cours van palen.  

Roll the Barrel
Een estafette waarbij elk lid van de clan 
een deel van het parcours zal afleggen.

Blind varen
Iedere deelnemer krijgt een peddel en 
een reddingsvest. De kapitein moet zijn 
“blind” team vocaal sturen naar de finish.

reuzelabyrint.
Het team dient met een balletje zo snel 
mogelijk het reuzenlabyrint te doorkrui-
sen. Als het balletje door één van de ga-
ten valt, krijgen ze een straftijd. 

Whisky taste
Whiskey-proeven.

Precisie:

Blaaspijp-schieten
Na een aantal oefenpijlen krijgt men per 
team een zelfde aantal pijlen. Hiermee 
tracht men zo veel mogelijk punten bij 
elkaar te schieten. 

Aunt Sally
Dit is een oud Engels pubspel. Met 5 
houten stokken tracht men een vogel af 
te gooien. Dit lijkt simpel, maar de vogel 
moet zuiver afgegooid worden. 

hoefijzerwerpen
Men tracht het hoefijzer naar de paal te 
werpen zodanig dat het om de paal heen 
grijpt.

Trebuchet
Door de juiste spanning te plaatsen op 
de trebuchet, doormiddel van touwen en 
een rek, gaat het team trachten het kas-
teel van het andere team neer te halen.

inbegrepen in dit programma:

ArkSTrAAT 6 - 2460 LiCHTAArT - www.ArkvANNOE.bE - 014 51 41 42


