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Crazy Games on the Beach is de ultieme activiteit voor een 
groep van jong tot oud, man en vrouw, actief tot creatief! 

Ga tot het uiterste en test jezelf op kracht, snelheid, het 
bedenken van strategieën en nog veel meer bij deze 

ongekende, ludieke spellenronde in het zand. 

Drijf je tegenstanders uit het veld door samen te werken 
met al je teamleden. Ideaal als teambuildingsuitje voor 

collega’s, maar zeker net zo leuk met vrienden of familie! 

Crazy Games on the Beach

Hele jaar door (duur: 2 uur)



T: 020 638 32 64  |  E: INFO@BEACHEVENTS.NL  |  I: WWW.BEACHEVENTS.NL

Flessenpost Knotshockey is een lekker gek spel dat gespeeld 
wordt met reuze wattensticks. Hockeyervaring is zeker niet 
nodig. Door deze onhandige hockeysticks heeft iedereen 
moeite om de bal de perfecte richting te geven, maar dit 
teamspel staat garant voor heel veel fun en teamspirit!

Flessenpost KnotsHockey

Beachvolleybal is toegankelijk voor iedereen en beslist 
een activiteit waar veel mensen plezier aan beleven. 
Spectaculaire acties, een mooie smash en ontspanning op het 
strand. Leer iedereen kennen in het heetst van de strijd. 

Beachvolleybal

Wie bouwt de hoogste Mega XL Jenga? Het record staat op 
2,50 meter. Wij zijn altijd weer verbaasd welke toeren 
worden uitgehaald om de laatste stenen uit de toren te 
trekken en weer op de stapel te plaatsen. 

XL Jenga

Teams strijden tegen elkaar op een leuke wijze door de 
frisbee in het doel te werpen. Bij elk doelpunt volgt een 
ludieke opdracht. De twist is dat het niet is toegestaan om te 
lopen met de frisbee in je hand. Samenspel en communicatie 
zorgen voor doelpunten en hilariteit!

Funny Disc Games

Crazy Games on the Beach
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Bouw samen met je team de beste katapult!
Niet alleen snelheid en tijd zijn belangrijke factoren, maar 
ook moet de katapult dermate sterk zijn dat je doelen op 
het strand kunt raken. Ben je een scherpschutter? Raak de 
meeste doelen en win de battle! 

Catapult Battle on the Beach

Altijd Gieren met dit onderdeel. Onderneem met een dienblad 
vol cocktails het parcours met de obstakels. Tegenstanders 
kunnen verspreidt over het veld staan om met WaterGuns de 
Cocktail glazen om te schieten.

Crazy Cocktail Run

Kan het gekker! Stap met 5 collega’s in de mega zwembroek 
en ren het Palmboom Parcours in de snelste tijd! 
Laat jij jouw broekspijpen vollopen met water dan heb je 
direct al 5 seconden voorsprong. 

Mega Zwembroeken Race 

Crazy Games on the Beach


