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Crazy Games On The B

Crazy Games is de knotsgekke battle game vol hilarische
opdrachten. Crazy Games on the Beach is de ultieme uitdaging
voor jong & oud die werkt op de lachspieren van alle deelnemers.
Lekker dollen en tot het uiterste gaan waarbij het team wordt
getest op kracht, lol maken, snelheid, lol en het bedenken van
strategieën. Alle Crazy Games, verspreidt over het strand,
worden in diverse rondes georganiseerd. Altijd met een hilarisch
gekke prijsuitreiking op het einde!
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Crazy Games On The Beach
Coconut War on the Beach

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!

Flipper & Shooting Race
Met grote zwemflippers aan de voeten leg je een speciaal
parcours af. Schiet dan met speciale pistolen op de targets.
Teamwork geldt hier als gouden regel voor de best scores.

Blinded Rasta Beachvolleybal
Surprise Beachvolleyball! Door een speciale bal (zachter en
groter) en een door rastahaar bedekt net is het voor elk team
gokken waar de bal vandaan komt!

Knotshockey Flessenpost & Knotsgekke Opdrachten
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!
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Crazy Games On The Beach
Crazy Cocktail Run
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.

Funny Disc Games

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!

Mega Zwembroeken Race
Kan het gekker! Stap met 4 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.
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