
 
 

 

 

 

 

Overzicht XL programma’s 

Actie 

Blaaspijp schieten 

Wie wil het niet proberen, schieten met een heuse blaaspijp. Heeft u de juiste controle over de 

luchtwegen om met de blaaspijp het doel te raken? Wie schiet de meeste punten bij elkaar. 

Boogschieten 

Bent u de nieuwe Robin Hood, of heeft u dat nog niet getest?? Ontdek dan nu de “kick” die 

boogschieten u kan geven. We schieten in dit programma met handbogen. XL Adventure & Events 

kan zowel schieten met een hand- als kruisboog voor u verzorgen. Schieten met een kruisboog is op 

aanvraag. 

Bootcamp 

Speciaal voor de echte bikkels hebben wij het bootcamp. Dit programma is ook erg geschikt voor de 

uitdagender teambuidlingprogramma's. Het bootcamp kunnen wij helemaal naar uw wensen 

samenstellen. U kunt het boeken voor een dagdeel, dag of meerdaagse. 

Discgolf 

Disc golf is een razend populaire sport. Disc golf is in principe het zelfde als gewoon golf alleen sla je 

nu niet tegen een bal maar wordt er geworpen met een frisbee. Wel hetzelfde is gebleven dat er in 

zo min mogelijk worpen een doel wordt bereikt. 

 

Laser Combat 

Daar lig je dan in de struiken. Het is een mooie dag, de zon staat hoog aan de hemel. Toch voel je je 

anders dan normaal. Je mond is droog en je hart gaat te keer, De adrenaline doet zijn werk. Rechts 

van je hoor je wat geritsel en zo geruisloos mogelijk probeer je het geluid te plaatsen. Dan gaat alles 

ineens vrij snel!! Je richt je geweer en je laserstraal treft doel. One man down! In je oor klinken de 

aanwijzingen van je teamcaptain. Hij geeft instructies waar de "medic" is met extra levens. 

Behoedzaam sluip je in de aangegeven richting als je ineens onder vuur genomen wordt vanuit de 

struiken verderop. Je laat je nog vallen, maar het is al te laat.... 

Luchtbuksschieten 

Met een snelheid van 190 meter per seconde op 7-10 meter afstand het doel van 14 bij 14 cm 

proberen te raken. Zou u dat lukken?? 

http://www.xladventure.nl/activiteit-11-blaaspijp-schieten.html
http://www.xladventure.nl/activiteit-12-boogschieten.html
http://www.xladventure.nl/activiteit-143-bootcamp.html
http://www.xladventure.nl/activiteit-110-discgolf.html
http://www.xladventure.nl/activiteit-22-laser-combat.html
http://www.xladventure.nl/activiteit-21-luchtbuksschieten.html


 
 

 

 

 

 

Schietarrangement 

Het schietarrangement bestaat uit boogschieten, blaaspijpschieten en luchtbuksschieten. U maakt 

afwisselend kennis met de verschillende wapens. 

 

Mobiele klimwand 

Met onze mobiele klimwand komen wij naar u toe. Met onze klimwand kunnen wij op de meeste 

buitenlocaties een klimactiviteit voor u verzorgen. 

Mountainbike Clinic 

Hebt u altijd al willen leren hoe u met een mountainbike om moet gaan dan zijn onze mountainbike 

clinics iets voor u. Onder begeleiding van ervaren instructeurs leert u de technieken. Hierbij zullen 

niet alleen zaken als schakelen en remmen aan bod komen, maar zullen er ook allerlei 

behendigheidsoefeningen gedaan worden. En natuurlijk mag het fietsen zelf niet ontbreken. 

Mountainbiken 

Wilt u eens testen hoe het met uw conditie is of gewoon een leuke toch maken door de natuur, dan 

is Mountainbiken zeker iets voor u. Voor iedere groep zal de instructeur bekijken wat voor route er 

wordt genomen. 

Oriëntatieloop of kompasroute 

Bij deze activiteit kunt u kiezen uit verschillende niveaus. Beginners: Een mooie wandeling met kaart 

en kompas en een aantal leuke opdrachten. Gevorderden: Een uitdagende tocht, waarbij het zo snel 

mogelijk vinden van de controlepunten erg belangrijk is. Wie vind alle controlepunten in de snelste 

tijd? 

Andere activiteiten 

Dropping in Amerikaanse schoolbus 

We drinken lekker een glaasje fris vooraf en stappen daarna in voor een gezellige tour in een echte 

Amerikaanse schoolbus! Het interieur brengt je terug in de tijd en de eerste verhalen van busritten in 

het verleden rollen over de tafel;  

“Weet je nog dat je onder de bank ging zitten bij terugkomst zodat iedereen dacht dat de bus leeg 

was?” 

Maar kom je wel terug met deze schoolbus? Of is deze bus echt leeg bij terugkomst? 

 

http://www.xladventure.nl/activiteit-34-schietarrangement.html
http://www.xladventure.nl/activiteit-23-mobiele-klimwand.html
http://www.xladventure.nl/activiteit-33-mountainbike-clinic.html
http://www.xladventure.nl/activiteit-9-mountainbiken.html
http://www.xladventure.nl/activiteit-18-orientatieloop-of-kompasroute.html
http://www.xladventure.nl/activiteit-167-dropping-in-amerikaanse-schoolbus.html


 
 

 

Limousine dropping 

We verzamelen voor een glaasje champagne bij een café of restaurant. Deze dag staat in het teken 

van luxe! De limousines komen voor rijden en jullie stappen in voor een heerlijke rit! 

Of lijkt het toch anders te gaan worden? 

 

Solexverhuur 

Wilt u een bedrijf, familie, vrienden-of vrijgezellenfeest of zomaar een uitstapje waar u nog lang over 

na wilt praten, kies dan eens voor een ritje op de authentieke solex. 

GPS Mountainbiken 

Een nieuwe uitdaging op het gebied van mountainbiken. 

Ga nu op pad met behulp van het Global Positioning System (GPS). Voer de coördinaten in en fiets 

met behulp van uw GPS de geplande route. De GPS ontvanger plant routes van punt naar punt, maar 

ziet niet wat voor obstakels er onderweg liggen. 

De tocht voert u langs een aantal interessante historische plaatsen in de omgeving. Op uw 

opdrachtkaart staat welk punt u wanneer moet aandoen. Tevens staan daarop vragen en 

opdrachten. Zo moet u bijvoorbeeld op de locaties foto’s maken van u en uw team. Een leuke 

herinnering of leuk op de website van uw bedrijf. 

GPS Paaseieren zoeken 

In het bos bij Lage Vuursche hebben wij op verschillende locaties paaseieren verstopt. Om verder te 

komen in de route dienen de paaseieren gevonden te worden.  

Bij ieder ei zit het coördinaat voor het volgende punt. Welk team vindt alle eieren en uiteindelijk het 

gouden paasei. 

GPS Treasurehunt 

De Treasure Hunt is een GPS-wandeling in groepjes van 4 tot 6 personen, met een extra element. Dat 

laatste houdt in dat onderweg coördinaten verzameld dienen te worden waarmee aan het eind van 

de tocht de "schat" gevonden kan worden. De coördinaten kunnen verkregen worden door 

onderweg plekjes te herkennen die op foto's staan afgebeeld. Waakzaamheid is dus vereist! 

GPS Xperience 

Denkt u alles al te hebben gedaan? Dan is dit de nieuwe uitdaging voor u en uw team. 

Met GPS gaat u op pad en komt daarbij onderweg allerlei opdrachten, raadsels en obstakels tegen. 

Welk team weet het beste om te gaan met de stress en behaalt het beste resultaat tijdens deze 

Xperience. 

http://www.xladventure.nl/activiteit-166-limousine-dropping.html
http://www.xladventure.nl/activiteit-145-solexverhuur.html
http://www.xladventure.nl/activiteit-40-gps-mountainbiken.html
http://www.xladventure.nl/activiteit-31-gps-paaseieren-zoeken.html
http://www.xladventure.nl/activiteit-41-gps-treasurehunt.html
http://www.xladventure.nl/activiteit-29-gps-xperience.html


 
 

 

 

 

GPS-route 

Route:  Tochten lopen met behulp van het Global Positioning System (GPS). Voer de coördinaten in 

en loop met behulp van uw GPS de geplande route. De GPS ontvanger plant routes van punt naar 

punt, maar ziet niet wat voor obstakels er onderweg liggen. Zo kunt u plotseling aan de rand van een 

riviertje staan waar geen bruggen te bekennen zijn en dan....zie foto. 

Geocache: Er ligt een schat begraven en u moet hem zien te vinden. Wie zal de eerste zijn….. 

 

Asterix en Obelix Olympische spelen 

Begeef u in de wereld van Asterix en Obelix! Hun dorp hield dapper stand tegen de Romeinen.. daar 

was wel een hoop kracht en verstand voor nodig. En daar moet natuurlijk voor getraind worden! 

Na het drinken van de toverdrank beginnen de trainingen in de vorm van de Olympische spelen. De 

volgende onderdelen horen daarbij:  

Meinhierrace, Discuswerpen, Sprint, Speerwerpen, Verspringen 

Bij elk onderdeel kan een Olympische ring verdiend worden. De bedoeling is natuurlijk dat de 

deelnemers aan het einde van de Olympische spelen alle vijf de ringen hebben verdiend.  

Beach-volley 

Beach-volley is de meest spraakmakende beachsport die er gespeeld wordt. Iedereen kan hier aan 

meedoen. Een team bestaat uit twee tot zes spelers die de bal over het net moeten spelen. Hierbij 

moet rekening worden gehouden met het mulle zand en de wind, waardoor er spectaculaire acties 

plaatsvinden. 

Klootschieten 

Klootschieten is een hilarisch, strategisch maar ook heel moeilijk spel. U zult slim te werk moeten 

gaan, maar vooral ook voorzichtig. Klootschieten is het spel waarbij met houten ballen een parcours 

afgelegd moet worden in zo weinig mogelijk worpen. Ons parcours is bijzonder. Geen rechte stukken, 

maar vooral veel slingerende bospaden en diverse hoogteverschillen. 

En die puntentelling: altijd reden voor teamoverleg!!!! Is de worp goed of toch net niet? 

Krat stapelen 

Gezekerd in een klimgordel worden de deelnemers gevraagd een toren met kratten te stapelen. Ze 

mogen niet van de toren afkomen. Ze mogen wel worden geholpen door teamleden met het 

aangeven van kratten. 

 

http://www.xladventure.nl/activiteit-36-gps-route.html
http://www.xladventure.nl/activiteit-121-asterix-en-obelix-olympische-spelen.html
http://www.xladventure.nl/activiteit-44-beach-volley.html
http://www.xladventure.nl/activiteit-139-klootschieten.html
http://www.xladventure.nl/activiteit-43-krat-stapelen.html


 
 

 

 

 

Levend vier op een rij 

Iedereen kent 4 op een rij wel. Het spel waarbij je moet zorgen dat je 4 gaten vult met jouw stenen, 

en moet voorkomen dat de tegenstander dit eerder voor elkaar heeft. Wij hebben hier echter een 

uitdagende twist aan gegeven door er een levende versie van te maken. Bij deze variant zetten de 

deelnemers een helm op in 1 van de 2 teamkleuren. Vervolgens is er per team een coach die de 

deelnemers gaat sturen in het spel. Nu worden er echter geen stenen geplaatst, maar gaan we de 

gaten vullen met onze deelnemers. Zij gaan namelijk hun helm in het gat steken en daardoor de 

gaten vullen.Kortom een dol dwaze variant van het alom bekende spel, welke garant staat voor een 

stuk teambuilding met veel lol. 

Opblaasactiviteiten 

Hierbij zijn er vele mogelijkheden. Geef aan wat u wilt doen en we doen u graag een offerte 

toekomen. 

Schotse Spelen 

Een dagdeel schotse spelen. Een uitdaging voor ieder bedrijf, vereniging of school. Stel zelf uw 

activiteit samen . 

Steppen 

Heb je altijd al eens met een step en een GPS een leuke steptocht willen maken? Dat kan bij XL 

Adventure op verschillende manieren. 

Voetvolley 

Een leuke variant op beachvolleybal. Nu hangt het net alleen op de grond en mag de bal niet met de 

handen aangeraakt worden. Welk team is het handigst met zijn voeten en is in staat om de 

copmpetitie tot een goed einde te brengen. 

Waterspelen 

Een dagdeel waterspelen. Een mooie competitie tussen de verschillende teams, met natuurlijk een 

nat pak aan het eind. Hieronder ziet u wat voorbeelden van mogelijke activiteiten, maar natuurlijk is 

er nog veel meer mogelijk. 

 

 

 

 

 

http://www.xladventure.nl/activiteit-161-levend-vier-op-een-rij.html
http://www.xladventure.nl/activiteit-46-opblaasactiviteiten.html
http://www.xladventure.nl/activiteit-49-schotse-spelen.html
http://www.xladventure.nl/activiteit-54-steppen.html
http://www.xladventure.nl/activiteit-144-voetvolley.html
http://www.xladventure.nl/activiteit-53-waterspelen.html


 
 

 

 

 

Western games 

Heeft u al eens een cowboy willen zijn?? 

Dan is deze activiteit wellicht iets voor u. De Westerngames zijn een uitdaging voor jong en oud. 

De Western Games bestaan uit een selectie van de onderstaande onderdelen. Afhankelijk van het 

terrein en uw wensen kunnen er onderdelen bij komen of aangepast worden. 

Zeskamp 

Een zeskamp is een zeer geschikte activiteit die garant staat voor veel plezier. In groepjes doe je alle 

activiteiten. Een goede samenwerking kan goed van pas komen bij sommige opdrachten. De zeskamp 

bestaat uit zes onderdelen. Deze activiteiten zijn uitstekend geschikt voor teambuilding of gewoon 

voor een leuk uitje. U kent ze wel de traditionele zeskamp spellen. Deze spellen staan garant voor 

veel plezier. Samen werken is wel belangrijk om deze opdrachten tot een goed einde te brengen.  

http://www.xladventure.nl/activiteit-108-western-games.html
http://www.xladventure.nl/activiteit-109-zeskamp.html

