Workshops & Activiteiten
Wil je jullie speciale dag wat extra aankleden met workshops & activiteiten, dan kunnen wij dat
voor u realiseren. Zowel de familie- als bedrijfsdag kan met deze elementen worden
aangevuld. Wij werken samen met ervaren evenementenbureaus die uw dag een extra boost
kunnen geven. Voor een gemêleerd gezelschap, jong en oud, actief en minder actief, kunnen
verschillende activiteiten / workshops worden gekozen. Het strand bij strandpaviljoen
Flamengo’s leent zich bijzonder goed voor bedrijfsuitjes/teambuildingdagen. Het paviljoen
is vrijstaand en geeft daardoor meer exclusiviteit dan elders.
Onderstaand vindt u een aantal workshops/activiteiten die u kunt boeken via
strandpaviljoen Flamengo’s.
#1. Beachgames / Strand Spelen
Heb je het over Beachgames of strandspelen, dan praat je over sport, spel en strand. We hebben
een breed scala aan allerlei strandactiviteiten. De groep wordt verdeeld in verschillende teams
die het tegen elkaar op gaan nemen. In een spannende competitie zal uiteindelijk het beste
team winnen en er met de trofee vandoor gaan. Maar voor dat het zover is zullen de nodige
sportieve inspanningen geleverd moeten worden.
Natuurlijk kunt u ook kiezen voor de zeskamp (zie voor meer informatie onderstaand #2.), maar
met de beachgames kunt u uw eigen dag samenstellen. Bijvoorbeeld 1 uur bamboetoren
bouwen en 1 uur beachvolleyball. Of kies voor onze verschillende beachdagen!
De typische strandspelen hebben wij voor u samengesteld. Omdat de beachgames nogal
afwijken van de reguliere sporten, beleef je vaak erg veel plezier. Bovendien geeft de gezonde
zeelucht een extra dimensie aan het sporten op het strand. Perfect voor wanneer je een
familiedag hebt of gewoon gezellig als bedrijfsuitje voor een stukje teambuiding, maar ook
als vrijgezellenfeest of vriendenuitje werken dit soort groepsactiviteiten zeer ontspannend.
Kijk welk soort strandspelen je het meeste aanspreekt.
#2. Beachcamp / Zeskamp op het strand
Bent u op zoek naar een competitief en spectaculair uitje voor uw collega’s of personeel waarbij
u teruggaat in de tijd van het wel bekende Sterrenslag? Dan hoef u niet meer verder te zoeken.
Er wordt een competitie georganiseerd in teams van 8 personen, welke alle de 6 onderdelen tegen
verschillende tegenstanders afwerken. Een team kan alleen winnen als zij onderling goed
samenwerken, er volledig voor gaan en de juiste tactiek hebben. Het team dat steeds het beste
samenwerkt, communiceert en de beste strategie bepaalt, zal de meeste punten in de wacht
slepen en aan het eind van de zeskamp / beachcamp met de Master cup Beker naar huis gaan.
Welk team wint en mag zich een jaar lang de winnaar voelen?
Een leuk uitje voor groepen, vrijgezellenfeest of sportdag voor scholen. ’s Middags ga je de strijd
aan op het strand en ’s avonds sluit je af met een gezellige barbecue. Wij hebben een groot scala
aan diverse spelen, zodat we de zeskamp makkelijk aan kunnen passen aan het weer, omgeving
en doelgroep.
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Stel uw eigen zeskamp samen!
•
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•
•
•
•
•
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•

Beachvolley
Beach Soccer
Tjoekbal
Knotshockey
Hindernisbaan en vuur maken
Zespersoons skippyballenrace
Reuze jenga XL
Flingo
Touw
Waterrace
Mega twister 5×5 Meter
Katapult Schieten
La crosse
Bamboe Toren Bouwen
Ultimate Frisbee
Beachtennis

Prijzen zeskamp (prijzen zijn p.p. en inclusief BTW):
Vanaf 10 personen: €20,00
Vanaf 25 personen: €17,50
Vanaf 50 personen: €15.Vanaf 100 personen: €12,50
Competitiegericht, creatief, teambuilding en sportief!
Inclusief:
– de begeleiding
– het wedstrijdschema
– Grote beker
Tijdsduur zeskamp: 2 uur.
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#3. Boeren beachgolf / strandgolf
Maak kennis met de inmiddels mateloos populaire sport boerengolf ! En deze keer niet
standaard in een weiland vol met koeien, maar lekker op het strand! Dit maakt boeren beachgolf
tot de ideale (zomer)sport. Zon, zee, strand en… golf, de ideale combinatie voor een leuke dag uit!
Na een korte uitleg over hoe je boerengolf moet spelen kan je aan de slag. Natuurlijk maak je
gebruik van de speciale golfclub en de speciale bal. Er is op het strand een parcours uitgezet
met verschillende ‘holes’ die jouw skills als echte boerengolfer zullen testen. Ben jij degene die
de minste slagen nodig heeft om aan het einde van het parcours te geraken?
Boerengolf is niet alleen een uitdagende sport voor jezelf, maar het is erg leuk om je
golfcapaciteiten te meten met die van je familie of vrienden! Wil je eindelijk weer eens iets leuks
hebben om over te praten op de volgende verjaardag of ben je gewoon toe aan een leuke
nieuwe uitdaging? Ga dan boerengolf spelen en laat je overtuigen van deze bijzondere sport!
Programma beachgolf / strandgolf:
Ontvangst
Uitleg programma
Oefenwedstrijd
Competitie
Boerenslag
Eventueel BBQ of een drankje
Tijdsduur beachgolf / strandgolf: 2 uur
Prijzen boeren beachgolf (prijzen zijn p.p. en inclusief BTW):
Vanaf 10 personen: €17,50
Vanaf 25 personen: €15,00
Vanaf 50 personen: €10,Vanaf 70 personen: Vraag de offerte
.
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#4. Bubble voetbal
Ren, rol en stuiter over het strand en bumper elkaar omver: dit is het hilarische spel Bubble voetbal!
Bubble voetbal is een spectaculaire variant van voetbal, waarbij de spelers zichzelf in een
opgeblazen bal heffen. Dit pak dient als bescherming, maar ook als wapen. Hiermee kan door
spelers de gekste capriolen worden uitgehaald. Dit zorgt voor een spectaculaire ervaring waarbij
de spelers over het veld zullen rollen. Het is fantastisch om te doen, maar ook hilarisch om te zien.
Het is een fysieke en mentale veldslag wat fantastisch zal werken op de lachspieren. Dus durven
jullie deze uitdaging aan?!
Twee of meerdere teams nemen het tegen elkaar op, maar bij Bubble voetbal is alles toegestaan!
Maak het je tegenstander zo moeilijk mogelijk door ze uit het veld te beuken, over de kop te
stoten en door de lucht te laten vliegen. Niet alleen de bal is het doelwit, maar ook de
tegenstander. Lukt het jou om de bal te veroveren? Of beter nog: lukt het je om overeind te
blijven staan?
De wedstrijd is één groot feest, waarbij fun, teamspirit, samenwerking en zelfverzekerdheid
hoog in het vaandel staan. Bubble voetbal is het ideale, meest hilarische spel voor een
bedrijfsuitje, familiedag, vrijgezellenfeest of vriendendag.
Programma Bubble voetbal
Eventueel ontvangst met een drankje
Uitleg van Bubble voetbal
Bubble ballen aantrekken en teams maken
Toernooi spelen
Afsluiting met een beach diner of BBQ
Optioneel: vraag naar de mogelijkheden
Tijdsduur bubble voetbal: 1.5 uur
Prijzen bubble footbal (prijzen zijn p.p. en inclusief BTW):
Vanaf 8 personen : €20,Vanaf 20 personen : €17,50
Vanaf 35 personen : €15,-
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#5. Cocktailshaken (max. 30 personen)
U wordt welkom geheten in zomerse sferen op het strand tijdens de workshop cocktail shaken.
Onze cocktail expert zal kort iets vertellen over mixen en shaken van cocktails.
U hoeft geen professionele bartender te zijn om tijdens een cocktailworkshop al de heerlijkste
drankjes te mixen. De ervaring die je opdoet tijdens de beginners cocktailworkshop kan het
begin zijn van een echte hobby, voor de echte fanatici misschien wel het begin van een nieuwe
onverwachte carrière. Gedurende twee uur wordt u de kunst van het “cocktail shaken”
bijgebracht. U bent zelf de bartender! De cocktailworkshop start met een korte uitleg. Hierna
is het aan u en neemt u zelf plaats achter de bar om uw eigen cocktail te shaken.
Een goede houding, liefde, een brede glimlach en uiteraard de perfecte moves, maken het
shaken tot een ware belevenis!! Met de juiste technieken en een mooie decoratie serveert u de
perfecte cocktail en vervolgens kunt u uw cocktail zo snel mogelijk zelf proeven!! De workshop
is naast het leren mixen natuurlijk vooral een sociale gelegenheid. Het bevordert de groepsgeest
en saamhorigheid binnen de groep.
Programma workshop cocktailshaken:
–
Ontvangst
–
Korte introductie
–
Cocktails maken 3 per persoon
#6. Boetseer je collega (max. 20 personen)
De workshop ‘Boetseer je Collega’ is super grappig en een echte teambuildingsactiviteit. Je
maakt tijdens deze workshop een klei-hoofd van je collega, teamgenoot of vriend(inn)en. Door
de aanwijzingen van de docent leer je heel erg snel de specifieke kenmerken van die persoon
herkennen, wat al hilarisch kan zijn, en die maak je dan ook nog na. Hierdoor lijkt jouw
kleiwerk in no-time écht heel erg! Wat een duf uitje denk je, niets is minder waar! Echt waar,
zelfs de minst creatieven krijgen een spetterend resultaat! Het is zo gaaf om te zien hoe
iedereen hier mee bezig is tussen de lachsalvo’s door. Het resultaat gaat natuurlijk mee naar
huis en elke keer als je de klei-kop weer ziet staan, kun je er weer om lachen.
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#6. Excursie zandmotor (1 gids op 20 personen)
Elk jaar voert de zee zand weg van de Nederlandse kust. Rijkswaterstaat vult dat om de vijf jaar
aan met zandstort (zandsuppletie) op het strand en voor de kust. Zouden we dat niet doen,
dan zou de zee een bedreiging vormen voor het westen van Nederland, dat beneden zeeniveau
ligt. De vijfjaarlijkse zandsuppletie werkt, maar kan kustbescherming niet duurzamer en
natuurlijker?
Met de aanleg van de Zandmotor, een schiereiland voor de kust van Ter Heijde, onderzoeken
we of de natuur het zand voor ons langs de kust kan verspreiden. Vanzelfsprekend
experimenteert Nederland niet met de veiligheid van haar bewoners, de kustverdediging is op
moment van aanleg van de Zandmotor op volledige sterkte.
Kust- en duinvorming
De zandmotor heeft ons een stukje Waddenkust gegeven. We leggen alle ins en outs van het
zandmotor/kustsysteem uit. We zien alle stadia van duinvorming voor ons. Elk jaar ontwikkelt
de natuur zich verder; dit is prima van dichtbij te volgen. En doet de zandmotor wat hij moet
doen?
#7. Powerkiten / Vliegeren
‘Powerkiten de ultieme uitdaging!’
Lekker een dagje uitwaaien op het strand langs het water? Vliegeren / Powerkiten is de ultieme
uitdaging voor iedereen die houdt van strand en wind en is voor jong en oud een super leuke
bezigheid. Vliegeren is de ultieme uitdaging voor sportieve mensen die houden van strand en
wind. Er wordt gebruik gemaakt van Nasawings en matrassen in alle soorten en maten. We
leren je de speciale vliegers op een veilige manier te besturen en natuurlijk leren we je een
heleboel leuke trucjes! De vliegers hebben we in alle soorten en maten. Kleine vliegers voor
mensen die heerlijk willen ontspannen. En grotere voor mensen die gaan voor het extreme en
de kracht van de wind zelf willen ervaren. Iedereen kan zelf bepalen met wat voor vlieger hij of zij
wilt vliegeren. In deze 2 uur leren wij iedereen vliegeren of powerkiten op het strand van Kijkduin!
Wanneer je eenmaal de powerkite onder controle hebt, kunnen we zelfs al proberen een sprong
te maken! Of wil je liever wat competitie, een wedstrijd voort laten slepen over het strand tegen
uw collega! Liever vliegeren op techniek? Test hoe goed uw techniek is met bepaalde spelvormen.
Wie maakt de grootste sprong of wie bereikt als eerste slepend de finish?
Powerkiten in Kijkduin is de ultieme uitdaging en voor iedereen toegankelijk!
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Programma vliegeren / powerkiten:
Ontvangst
Programma uitleg
Vlieger / powerkite instructies
Eerste sprong met powerkiten
Eventueel BBQ of een drankje na afloop
Tijdsduur vliegeren / powerkiten: 2 uur
Prijzen vliegeren / powerkiten (prijzen zijn p.p. en inclusief BTW):
Groep vanaf 2 personen : € 22,50
Groep vanaf 10 personen : € 20,00
Groep vanaf 25 personen : € 17,50
Groep vanaf 50 personen : € 15,-
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#8. Robinson Crusoe Beach Events
Robinson Crusoe beach events, de unieke uitdaging. U waant zich op een plek waar overleven
en competitie centraal staan. Wij hebben een programma ontwikkeld specifiek gericht op
teambuilding, overlevingsdrang en creativiteit tijdens de Robinson Crusoe survival games. Het
is het ultieme overlevingsspel aan de Noordzee kust, waarin de teambuilding spirit hoog staat!
Programma Robinson Crusoe Events
Na een kick-off waarbij ieder team haar eigen teamvlag maakt, barst de strijd los. De teams
worden verdeeld, waar ze het tegen elkaar op zullen nemen tijdens diverse “uitdagingen”.
Tijdens deze uitdagingen is het niet alleen van belang dat jij goed presteert, want ook je
teamgenoten kun je beter te vriend houden. Spanning, sensatie, teambuilding en plezier staan
garant voor een onvergetelijk evenement.
Durft u met uw team de uitdaging aan? Dan zult u een brede basis nodig hebben. De
combinatie tussen behendigheid, durf, lerend vermogen, kracht en geluk zijn essentieel om de
verschillende teambuildings activiteiten te winnen.
De kracht van Robinson Crusoe events is ervoor te zorgen dat er altijd iemand in het team kan
uitblinken op 1 van de verschillende proeven (uitdagingen). Er wordt altijd gewerkt in
teamverband waarbij 1 persoon de leiding zal nemen, bij een proef (uitdaging/challenge)!
Misschien bent u wel de ware leider van de Robinson crusoe survival games!
Proeven / uitdagingen Robinson Crusoe:
·
Teamvlag maken
·
Touwtrekken
·
XL Jenga
·
Katapult bouwen
·
Waterrace of Bamboetoren bouwen
·
Breinbrekers en mindgames
·
Hindernisbaan in combinatie met primitief vuur maken
·
Prijsuitreiking met een beker
Alle zeven bovenstaande onderdelen worden uitgevoerd. Competitiegericht, creatief,
teambuilding en sportief!
Tijdsduur Robinson Crusoe: 2 á 2,5 uur
In overleg ook mogelijk om de Robinson Crusoe minder lang en uiteraard ook langer te laten duren!
Prijzen Robinson Crusoe events (prijzen zijn p.p. en inclusief BTW):
Groep vanaf 8 personen : € 20,00
Groep vanaf 25 personen : € 17,50
Groep vanaf 50 personen : € 15,00
Groep vanaf 75 personen : € 12,50

