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We Robinson Team Experience is het ultieme overlevingsspel! U kent 
het van TV. Wij doen het voor jullie On The Beach Samenwerken, 
teambuilding, plezier & creativiteit. Altijd weer een strijd vol 
spanning waar vriendschappen ontstaan of worden verstevigd.

Het is het ultieme overlevingsspel aan de Noordzee kust, 
waarin de Teambuilding spirit hoog staat. We starten 
met een kick-off waarbij ieder team haar eigen teamvlag 
maakt, hierna barst de strijd los. Na de verdeling van de 
teams over verschillende eilanden begint het spel, beide 
teams zullen diverse proeven moeten zien te overleven.

Uiteindelijk volgt er een stemronde tijdens de eilandraad. 
In deze stemronde geven alle teamcaptains aan welk team 
bestaat uit de beste ‘overlevers’. Deze stemmen leveren 
punten op die van belang zijn om in de finale de ultieme 
Robinson te worden!

Overleven

De Ultieme Uitdaging

De Eilandraad

We Robinson Te We Robinson Te am Experienceam Experience



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

Probeer bij deze reuze variant van Jenga een zo hoog mogelijke 
toren te bouwen. Dit doen jullie door de 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. Met deze Katapult
jagen jullie de wilde dieren op het eiland weg.

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

Primitief Vuur Maken

XL Jenga

Katapult Hunting

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

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?
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Palm Tree Fruit Shooting Game

Breinbreker Game

Irrigatie Race

Liaan Trekken

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’’.

Heb jij de skills van een echte cowboy? Schiet dan met speciale 
pistolen op de tropische targets verscholen in de palmbomen op 
het strand. Het fruit hebben jullie nodig om te overleven op 
het eiland.

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.

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?
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