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SPORT EVENT, HET MOBIELE LABEL VAN OMNIVENTS! 

De leukste activiteiten op uw locatie! 

Wij verzorgen graag uw evenement op maat op uw eigen of aangegeven locatie.  

 

Wij bieden totaal programma’s aan met diverse activiteiten die vrijwel overal zijn in te zetten. 

 

De activiteiten worden uitgevoerd onder professionele begeleiding. 

Op basis van uw wensen, locatiemogelijkheden en doel maken we een passend voorstel met 

diverse mogelijkheden. Sport Event kan je bijvoorbeeld inzetten voor; 

 Een teambuilding dag 

 Activiteiten programma’s op maat 

 Een (vergader)break 

 Incentive of een spectaculaire demonstratie 

De prijzen zijn op basis van aanvraag.  

 

Dit is afhankelijk van de locatie, aantal personen en samenstelling van de groep(en). 

 
Onderstaand vindt u een aantal mogelijke activiteiten. Zowel Gemotoriseerd en Sport & Spel kunnen worden gecombineerd.  
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SPORT & SPEL ACTIVITEITEN  
Elke activiteit duurt circa 30 minuten, er kunnen dus activiteiten worden gecombineerd, afhankelijk van de duur 

van het programma kunnen er diverse activiteiten worden doorlopen.  

 

Handboogschieten  
De deelnemers krijgen een gedegen instructie over het spel en de veiligheid. Onze instructeurs leert ze de fijne 

kneepjes van het boogschieten te beheersen, richt de pijl en schiet!  Welk team of individuele schutter zet de beste 

score neer? De afstand is ongeveer 7 tot 10 meter naar de schiet doelen. 

 

 

Lopende A 

Met 3 palen en touw bouwt elk team een A-constructie. Een deelnemer neemt plaats op de A en de overige 

teamleden  moet de A met behulp van touwen in balans houden. Op deze manier wordt een parcours afgelegd. Welk 

team weet de balans te vinden en wint de race? 

 

 

 

Mega Katapult 

Wie schiet de bal het verste weg met een zelf gebouwde mega katapult? De teams gaan van de beschikbare 

materialen (houten palen, touw en elastiek) een constructie bouwen.  Uiteraard dient de constructie uit zichzelf te 

blijven staan zonder ondersteuning van het team.  Om de beurt schieten de teams waarbij steeds het verste of 

laatste schot telt.. Welk team weet de bal het verste weg te schieten? 
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Bamboestieken 

Een creatieve vorm van teambuilding! Met behulp van bamboestokken en elastiek gaan de teams een zo hoog 

mogelijke toren of andere creatie bouwen. Bouwkundig inzicht en samenwerking zijn noodzakelijk voor de hoogste 

toren, die ook stevig en vrij moet kunnen blijven staan. Eventueel kan het bouwwerk nog worden aangekleed met 

ballonnen om het logo van de groep uit te beelden. Of doe een poging een vlag in de top te hijsen! 

 
 

 

 

 

Krokodillenjungle 

Bouw een constructie om met je team over het (denkbeeldige) moeras te komen. Ieder team krijgt een set 

materialen: 6 lange palen, 6 korte palen en touwen. Het hele team moet over het moeras zien te komen zonder 

dat ze gebeten worden door de krokodillen, die met hun lange bek 40 centimeter boven het moeras uit happen. Er 

zijn verschillende oplossingen en constructies mogelijk, misschien is een fusie met een andere team nog wel het 

beste idee... 

 

 

 

Eilandenspel 

Via de stepping stones ga je met je team vanaf de startlijn over eilanden en met behulp van houten balken richting 

de finishlijn.Niks mag de grond raken, anders moet je terug! Het teambuildingsspel vol grappige momenten en vol 

tactische beslissingen. Het Eilandenspel kan zowel op het land als op het water worden uitgevoerd.  
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Bounceball 

Het doel is om met een rubber knots een doelpunt bij de tegenpartij te scoren. Deze hilarische sport lijkt een 

beetje op hockey en staat garant voor een flinke inspanning. Het spel wordt door 2 teams gespeeld.  

De spelers moeten met behulp van een kunststof knots de bal in het doel van de tegenstander slaan. Per team 

staan er 4 tot 6 spelers in het veld. Er mag onbeperkt gewisseld worden. De bouncestick dient men 2 handen te 

worden vastgehouden. Men mag niet boven de heupen spelen of slaan.  

 

 

Portofoonspel met puzzel 

Wij hebben een pylonen parcours uitgezet op de locatie. De ene helft van het team staat aan het begin van het 

parcours en de andere helft staat verderop met een portofoon en een kaart. Op deze kaart staan de nummers 

weergegeven van de pylonen die in chronologische volgorde moeten worden gelopen. De uitdaging is om duidelijk 

te communiceren om het team de route juist te doorlopen. Behouden jullie het overzicht?  

 

 

 

Mega Tangram 

Een Tangram is een Chinese puzzel die uit diverse ongelijke stukken bestaan. Door de instructeur wordt een 

afbeelding overhandigd aan de deelnemers. Wanneer de afbeelding door de deelnemers is gemaakt en goed 

gekeurd wordt door de instructeur krijgen de deelnemers een volgende afbeelding.  
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Hindernisparcours 

Dit is een ludiek parcours met diverse hindernissen voor het gehele team: met 6-persoons skilopen, een vliegend 

tapijt en een brancard moeten de teamleden het parcours zo snel mogelijk in estafettevorm en gezamenlijk afleggen.  

 

 

 

Touwtrekken 

Het touwtrekken beslist wie de sterkste man of vrouw is van je team! Een zandbak, lang touw, pionnen en een 

scheidsrechter zijn het decor van de strijd van spel worden georganiseerd in een meerkamp.. man tot man of 

vrouw.  

 

 

 

 

Touwbrugbouwen  

Middels een aantal palen en touwen dient er bijvoorbeeld een oversteek te worden gerealiseerd. Houden de gasten 

droge voeten? 
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Onderstaande activiteiten zijn alleen mogelijk wanneer er water aanwezig is op locatie!  

Uiteraard krijgt iedereen een zwemvest aan (verplicht) 

 

SUP  

Zoek naar balans op je board en duw jezelf met een peddel over het water. Suppen is een van de snelst groeiende 

watersporten van dit moment! Het is een heerlijke combinatie van actief bezig zijn en genieten van de omgeving 

en elkaar. Heb jij het al geprobeerd? 

 

 

Vlotten bouwen  

Een aantal tonnen, balken en touw zijn de bouwstenen van het vlot. Ieder team krijgt de tijd om een plan te 

bedenken en uit te voeren om een stevige, drijvende constructie te maken.  Uiteraard heeft de instructeur nog wel 

de nodige tips en scheepsknopen..! Die bepalen straks of uw team natte voeten haalt, of droge voeten houdt…  

Met het zelfgebouwde vlot moet u op zoek naar een opdracht op het water…in een directe race met de andere 

teams. Welk team is als eerste weer droog terug?  

 

 

Kano Varen 

De diverse kano’s kunnen worden ingezet tijdens een competitie of voor een relaxte tocht middels GPS. 
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GEMOTORISEERD 
Uiteraard zijn alle activiteiten met elkaar te combineren.  
 

Blind Coaching met Quad of Land Rover (tijdsduur minimaal 45 minuten) 

De bestuurder legt met een quad of een Land Rover geblinddoekt een parcours af. Dit op aanwijzingen van 

teamleden die op enige afstand commando’s geeft. Het parcours dient foutloos te worden afgelegd en er mogen 

geen poortjes worden gemist. Welk team rijdt geen strafpunten? 

 

 

 

 

 

Klaverblad rijden Quad of Land Rover (tijdsduur minimaal 45 minuten) 

Voor de deelnemers is een klaverblad uitgezet die foutloos met de Quad of Land Rover dient te worden afgelegd. 

Het doel is om van te voren met je team te bepalen hoe het beste het klaverblad zo efficiënt mogelijk te rijden. 

Het voertuig mag elke kant maar 1 keer inrijden zonder fouten te maken. 

Alleen wat doe je als je na 3 bochten de tel kwijt bent … dan moet je over nieuw beginnen!!   

 Coach elkaar met aanwijzingen 

 Rijd zo snel mogelijk  

 maar ook zo efficiënt mogelijk ... 

 

 

 

Land Rover Transport (tijdsduur minimaal 45 minuten) 

De Land Rover staat met pech aan de rand van het (denkbeeldige) moeras. Aan de overkant van dit moeras is de 

garage waar deze gerepareerd kan worden echter, de banden van de terreinauto kunnen niet tegen de chemische 

samenstelling van het moeras. De auto moet met behulp van palen naar de overkant van het moeras zonder dat 

de banden de grond raken. Een echte `teamkraker` als samenwerkingsopdracht!! 

 

 

 



 

                     Sport Event is een onderdeel van OMNIVENTS | Tielsestraat 129 | 6675 AC Valburg | www.omnivents.nl | info@omnivents.nl | 0488 410 444 

 

 

 

Life Line (tijdsduur minimaal 45 minuten) 

Met behulp van de lier wordt een kabelbaan over een rivier gespannen om de deelnemers veilig naar de overkant 

te brengen.  

 

 

 

Land Rover / Quad Brug Bouwen (tijdsduur minimaal 1,5 uur) 

De ultieme team challenge is het bouwen voor een Land Rover van 15 meter lang en ruim 1,5 meter hoog of voor 

een Quad een kleinere variant. 

Het bouwen van de Land Rovver brug duurt ca. 2,5 uur (als er maar doorgewerkt wordt....)  en de Quad brug 

circa 1 tot 1,5 uur.  

Bouwmaterialen: lange en korte palen, spanbanden, bouwtekening.   
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ALGEMENE INFORMATIE 
 

OMNIVENTS (met de labels Sport Event, Off Road Events, Zandhappen en Watergoed !) zijn handelsnamen van JoJo Management B.V te Valburg, hierna te noemen 
OMNIVENTS. 
 
VeBon OMNIVENTS is lid van de VeBON, de landelijke Vereniging van Buitensport Ondernemingen Nederland, onderdeel van RECRON. Op alle evenementen, offertes en boekingen van 
OMNIVENTS zijn de Algemene Voorwaarden van de VeBON van toepassing. Deze voorwaarden worden u bij het programmavoorstel toegezonden en zijn ook terug te vinden op 
www.vebon.nl. 
 
Veiligheid heeft bij ons de hoogste prioriteit! OMNIVENTS voldoet aan de nieuwe VeBon 4.0 norm en we werken volgens een TÜV-gecertificeerd kwaliteits- en veiligheidssysteem. Dit is een 
garantie voor een veilig en goed georganiseerd evenement met gekeurd materieel en gekwalificeerde instructeurs die intensief begeleiden voor, tijdens en na uw evenement. 
 
Deelnameverklaring voor gemotoriseerde activiteiten dienen alle deelnemers te ondertekenen. De deelnemer geeft hierbij onder andere aan dat hij/ zij bewust is van de extra risico`s die 
deze activiteiten met zich meebrengen en dat hij/ zij zich fysiek in staat acht om aan de activiteiten deel te nemen. 
 
Duurzaam / MVO OMNIVENTS is met haar evenementenlocatie Watergoed !, de thuisbasis van OMNIVENTS, als 1 van de eerste bureaus in Nederland, sinds 2008 in het bezit van de Gouden 
Green Key.  De Green Key is het internationale keurmerk voor bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche, en in de markt voor vergader- en congreslocaties, die serieus en controleerbaar 
bezig zijn met duurzaamheid, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), met zorg voor milieu op het bedrijf en de natuur in hun omgeving. 
 
Klimaatneutraal is de mogelijkheid om uw evenement nog duurzamer en volledig klimaatneutraal te maken door middel van Waterkrachtcertificaten. De kosten zijn afhankelijk van de 
invulling van het evenement, de reisafstand en het vervoermiddel. Neem contact op met ons voor informatie. 
 
Verzekeringen & Annuleringen De aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB) van OMNIVENTS dekt al haar niet gemotoriseerde activiteiten. Alle gemotoriseerde activiteiten zijn WA 
verzekerd met een schade-inzittendenverzekering. OMNIVENTS heeft standaard een collectieve ongevallenverzekering.  
 
OMNIVENTS raadt aan om bij elk arrangement een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten. Wij helpen u graag op weg naar de juiste aanvullende verzekering.  
Wij hanteren bij (deel)annuleringen de Algemene voorwaarden van de VeBon. Let op; deelannuleringen zijn nooit te verzekeren. 
 
Deelname aan de activiteiten en verblijf op de locaties geschiedt altijd op eigen risico. Deelname aan de activiteiten is naar eigen inschatting van iedere deelnemer en nooit verplicht.  

JoJo Management B.V.   
Rabobank Arnhem 3039 74 001  

BIC RaboNL2U - IBAN NL43 RABO 0303 9740 01   
BTW nr. NL8157.35.765.B01 - Kamer van Koophandel 09134645 

 

 

 

http://www.vebon.nl/

