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Zeskamp 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 op bijzondere 
wijze samen te werken met al je teamleden. Ideaal als 

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

Zeskamp on the Beach kan op elke strandlocatie in Nederland 
plaatsvinden.  Het is ook mogelijk om dit programma met drie 

spellen te doen.
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Beachvolleybal onder begeleiding van een scheidsrechter met 
een ‘no problem’ mentaliteit. Beleef de magie van de simple 
toevoeging van het strand aan de sport volleybal.

Beachvoetbal is een variant van het gewone voetbal die op 
het strand wordt gespeeld. Er worden teams van zes ingedeeld 
die het tegen elkaar opnemen. Trucjes, speltechnieken en 
teamwork spelen een zeer belangrijke rol. Maak spectaculaire 
passes, of een sliding waarbij het zand alle kanten op stuift.

Als opgeblazen bal, bots jij al je tegenstanders van het 
strand. Letterlijk en figuurlijk, rollend van het lachen is het 
de kunst om ook nog even te scoren. Botsvoetbal is hilariteit 
ten top. De enige deuken die worden opgelopen zijn die in 
ieders ego.

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

BeachvolleybalBeachvolleybal

BeachvoetbalBeachvoetbal

BotsvoetbalBotsvoetbal

Cocktail RunCocktail Run

Beachtennis is een combinatie van beachvolleybal en tennis. 
Er wordt gespeeld op een beachvolley-terrein met een 
beachtennisracket. De tennisbal mag niet stuiten en de 
puntentelling gebeurt zoals bij het klassieke tennisspel, maar 
bij 40-40 moet er maar één punt meer gespeeld worden.

BeachtennisBeachtennis
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Met grote zwemflippers aan de voeten leg je een speciaal
parcours af. Teamwork geldt hier als gouden regel voor de 
best scores.
 

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!

Door samen tegelijk te lopen komt de hele groep in 
beweging. Samenwerken, overleggen en vooral: veel lol 
hebben. Dat is funslangen!

Het is even wennen en vraagt om een andere tactiek, maar 
het zand maakt jeu de boules juist extra leuk! Op het strand 
wordt het bij voorkeur op het verharde gedeelte gespeeld, 
zodat de metalen ballen kunnen doorrollen.

Flessenpost Knotshockeywordt gespeeld met reuzen-
wattensticks, waardoor werkelijk iedereen mee kan doen, met 
of zonder hockeyervaring. Dit teamspel vergt enige conditie en 
sportiviteit, maar staat garant voor heel veel fun en teamspirit.

Flessenpost KnotshockeyFlessenpost Knotshockey

Flipper raceFlipper race

Frisbee GameFrisbee Game

FunslangFunslang

Jeu de BoulesJeu de Boules
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Kogelstoten is een onderdeel binnen de atletiek waarbij het de 
bedoeling is om een kogel over een zo groot mogelijke afstand 
weg te stoten. Dit doen wij tropisch on the beach door middel 
van echte kokosnoten!

Het gekke spel waarbij je in de knoop kunt raken. Mega twister 
is een origineel gezelschapsspel voor binnen en buiten, voor jong 
en oud. De garantie hierbij is; iedereen heeft plezier. Doe mee 
met de gekke worsteling om handen en voeten op de beste 
plaats te krijgen, waardoor de tegenstanders omtuimelen.

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’’.

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. 

Katapult warKatapult war

Kokosnoot StotenKokosnoot Stoten

Mega TwisterMega Twister

Mega Zwembroeken RaceMega Zwembroeken Race

Pictionary BreinbrekerPictionary Breinbreker

Kan het gekker! Stap met 4 collega’s in de mega zwembroek 
enren 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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Lekker relaxed golfen van Palmboom hole tot Palmboom hole. 
Alle stress verdwijnt en zorgt voor ongestoord genieten. Vergeet 
je niet goed in te smeren!

Om de teamspirit te versterken, begint u met het maken 
van een team vlag. Waan je in een plek, waar overleven en 
competitie centraal staan. Ben jij degene die weet te overleven 
en als eerste een vuurtje kan maken?

Heb jij de skills van een echte cowboy? Schiet dan met speciale
pistolen op de tropische targets verscholen in de palmbomen 
op het strand.

Strandfiguren (Nerf) Shooting GameStrandfiguren (Nerf) Shooting Game

Tug of War TouwtrekkenTug of War Touwtrekken

StrandgolfStrandgolf

Vlag & Vuur makenVlag & Vuur maken

XL JengaXL Jenga
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.

Waarbij twee teams zo hard mogelijk aan de beide uiteinden 
van een sterk en dik touw proberen te trekken. 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?


