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We Robinson Team Experience, de ultieme uitdaging 
waar overleven en competitie centraal staan. 
BeachEvents heeft een programma ontwikkeld specifiek 
gericht op teambuilding, overlevingsdrang en creativiteit.

Het is het ultieme overlevingsspel aan de Noordzee kust, 
waarin de Teambuilding spirit hoog staat! Na een kick-off 
waarbij ieder team haar eigen teamvlag maakt, barst de 
strijd los. Verdeeld over de verschillende ‘eilanden’ nemen 
de teams het tegen elkaar door middel van de diverse 
“proeven”.

Uiteindelijk volgt er een stemronde tijdens de eilandraad. 
In deze stemronde brengen alle teamleden “anoniem” een 
positieve stem uit voor één van de andere teamleden, deze 
stemmen leveren punten op die later van belang zijn om in 
de finale de ultieme Robinson te worden! 

Overleven
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Hierbij trekken twee teams zo hard mogelijk aan een sterk en 
dik touw. Het team dat het andere team zover trekt, dat het 
4 meter lintje over de middellijn heen komt, heeft gewonnen. 
Ben jij de sterkste van allemaal?

Probeer bij deze reuze variant van Jenga, een zo hoog 
mogelijke toren te bouwen door blokken uit de toren te 
verwijderen en ze er weer bovenop terug te plaatsen zonder dat 
de toren omvalt.

Bouw samen met je team een heuse katapult. Niet alleen 
snelheid en tijd zijn belangrijke factoren, maar ook moet de 
katapult dermate sterk zijn dat hij een projectiel kan afvuren. 
De katapult die het projectiel het verst schiet, is de winnaar.

Om de teamspirit te versterken, begint u met het maken van een 
team vlag. Gelijk komt een teambuilding activiteit naar voren 
waarmee u uw creativiteit naar boven kunt halen! 

Team Vlag Maken
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Breinbrekers rechtstreeks uit de zwaarste testen! Kennisvragen 
en ondoorzichtige raadsels zorgen voor krakende hersens. Het 
antwoord lijkt vaak zo makkelijk… De aansluitende memory game 
zorgt voor momenten die u niet snel zult ‘’vergeten’’.

Eén van de meest essentiële onderdelen voor schipbreukelingen 
is het maken van vuur. Kunt u vuur maken zonder behulp van een 
aansteker/lucifers? Bij dit onderdeel leert u op zeer primitieve 
wijze vuur te maken. Welk team kent de juiste trucjes en heeft 
het vuur als eerste branden?

Kracht en snelheid spelen hier geen rol. U zult het moeten 
hebben van samenwerking, behendigheid, evenwicht, inzicht en 
een klein beetje durf. Heeft uw gezelschap deze kwaliteiten, 
zorg er dan voor zo snel mogelijk bij de finish te eindigen.

Op een onbewoond eiland is natuurlijk geen stromend water te 
vinden. Om water van punt A naar punt B te brengen, is het de 
bedoeling dat u samen met uw team met behulp van gootjes 
water gaat verplaatsen. In treinformatie dient u het water van 
gootje tot gootje over te laten stromen tot het eindpunt.
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