Randactiviteiten 1/3 (outdoor teambuilding zie p4)
Slip Way beschikt over een gigantisch aanbod van randactiviteiten. Hieronder de meest populaire van
ons gamma. Al deze randactiviteiten zijn op al onze locaties mogelijk of op verplaatsing bij u thuis!

Shootinggames
Jagers kruisboog, handboog, zwaarst wettelijke luchtbuks of een echte katapult? Kies uw wapen en
laat zien wie de geboren schutter onder u is. Telkens de krachtigste wettelijke wapens van zijn soort.
Nog geen ervaring? Geen nood onze ervaren schutter leert u de kneepjes van het vak.

Sumo worstelen
Sumoworstelen is één van de oudste competitiesporten ter wereld. Als je zo’n pak aantrekt waan je
je een echte sumoworstelaar. Fun verzekerd, niet alleen voor de worstelaars, maar zeker ook voor de
toeschouwers. 1 vs 1 or 2 vs 2. Kies je game of bij een vrijgezellen misschien wel 1 vs 2 😉
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Randactiviteiten 2/3
Elektrisch parcours (Segway + E-trikes)
Stap in de toekomst, stap op een Segway! Dit futuristische vervoermiddel is het eerste elektrisch
aangedreven zelfbalancerende voertuig ter wereld. De Segway bestaat uit twee wielen met een
plateau er tussenin waar u op staat. U bestuurt de Segway met het stuur, maar om vooruit te komen
moet u uw lichaamsgewicht verplaatsen. Met dit bijzondere voertuig gaat u een leuk
behendigheidsparcours afleggen.
Daarnaast gaat u nog andere elektrische gadgets testen zoals E-trike waar je al ‘driftend’ door het
parcours gaat. Kortom een eco activiteit die ook nog leuk is!

Slipway botsbal
Botsbal is het maffe spel waarbij je tegenstander de andere kant van het veld op beukt! Het leuke
hieraan is dat je er niets van voelt en dat het ongevaarlijk is. Je kunt dus elkaar ongecontroleerd te lijf
gaan. Een hilarisch uitje! Benieuwd wie ondanks de vele overtredingen de ultieme winnaar wordt?
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Randactiviteiten 3/3
Drunk & Drive
Dronken rijden is verboden, maar bij Slip Way leert u hoeveel impact alcohol of drugs heeft op uw
rijgedrag. Met gesofisticeerde brillen en een aangepast gemotoriseerde voertuig gaat u al rijdend uw
reflexen testen.
We beginnen rustig (simulatie 3 pils) maar kunnen opbouwen tot volledig bezopen rijden (bak bier).
Slip Way heeft in 2018 geïnvesteerd in de laatste nieuwe technologie van deze alcohol en drugsbrillen.

Elektrisch driften
Deze ludieke driftactiviteit test uw coördinatie. U heeft geen rem! Enkel een gaspedaal, een stuur en
een aangepaste hendel om u hopelijk optijd rond te gooien. Dit kan wel eens misgaan, maar geen
paniek. De uitwijkzones bestaan uit stro balen of kartonnen dozen. Hooguit weet u wat paarden elke
dag eten.

brandweertraining – kleine blusmiddelen - €45pp
Onze brandweermannen met BHV+ opleidingen leren u al het levensnoodzakelijke dat met brand
heeft te maken. Door hun life praktijkervaring zullen ze steeds actuele zaken toepassen en situaties
simuleren die vaak ongelukken met zich meebrengen. Leer dus correct en veilig anticiperen bij brand.
De oefenobjecten worden in open lucht opgesteld. Demonstratie en eigenhandig blussen met CO2blustoestel. gebruik van branddeken en – indien aanwezig – gebruik of demo brandhaspel, maar ook
diverse andere toepassingen worden besproken (brandende pan, gevaar van zuurstof bij een
brandende ruimte, … ).
Alles op maat conform uw wensen zodat u dit later binnen uw firma correct kan toepassen.
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Outdoor teambuildings - €20pp
In deze opdrachten staan samenwerking, behendigheid en intelligentie voorop. Het team dat over de
meeste capaciteiten beschikt zal winnen. De opdrachten worden met een beperkt aantal materialen
uitgevoerd, zoals touw, balken, banden etc.

Wandelende A – 1uur
Een uitdagend teambuildings onderdeel is de Wandelende A. Met het
hele team samen gaat u met palen en touw een stellage in de vorm van
een A bouwen. Zit alles goed en zijn de touwen goed gespannen, dan gaat
u met de Wandelende A het parcours afleggen. Is de constructie sterk en
hoe verloopt de samenwerking? Een ultieme teamopdracht.

Moerasspel – 1uur
Stelt u zich eens voor: u staat met een team voor een groot moeras. Uit
het moeras steken een aantal palen omhoog. De enige hulpmiddelen die
u verder krijgt zijn 2 planken. Hoe komt u nu met het gehele team netjes
aan de overkant, zonder in het moeras te belanden? Dat is een kwestie
van goed nadenken, een tactiek bedenken en goed blijven overleggen.

Reuze katapult bouwen – 1uur
Met het team gaat u een reuze katapult bouwen met houten palen,
touw en elastiek. Vervolgens zet u de katapult in de juiste positie (2 teams)
en probeert u per team de meeste doelen te raken. Hoe beter u dit doet,
hoe meer punten u scoort. Een leuke teamopdracht, want niet alleen het
bouwen doet u samen, maar ook het schieten. Eén richt en schiet en

Diversen catering
Al onze activiteiten kunnen gecombineerd worden met diverse cateringformules gaande van een
broodjesbuffet tot luxe buffetten en BBQ’s. Ook mogelijk in combinatie met onze vergaderzaal.
•
•
•
•
•

Koffietafel (k/t/f/w + wat lekkers) = €6,50pp
Dagsoep + luxe broodjesbuffet = €16pp
BBQ buffet volledig = €29pp
Diverse buffetten op maat = vanaf €29pp
Diverse andere formules via onze traiteur op maat

Onze vergaderzaal kan ook steeds gehuurd worden. Mail
hiervoor met uw accountmanager.
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