
Expeditie Robinson Enkhuizen! 

Overleven op een onbewoond eiland? Samen met andere lotgenoten gaat u vandaag de 

strijd aan! We verdelen de groep in teams waarna we aan de slag gaan met de introductie 

en team yell. Tijdens dit echte overlevingsspel Expeditie komen verschillende proeven voorbij! 

- Maak samen met uw team als eerste vuur (maar zonder aanstekers) 

- Zorg voor een goede verdediging. Creëer van hout en een aangespoelde fietsband 

een katapult! 

- Verplaats water door middel van door de midden gehakte bamboe buizen!  

- Zorg voor een werkende vishengel, onmisbaar op het eiland en achterhaal de code! 

- Wat voelen u en uw team voor spannende dingen? 

- Een ultieme krachtmeting tijdens het touw trekken! 

Tussen de proeven door is er een korte pauze en de beruchte eilandraad! Wie heeft de 

meeste stemmen? Leer je collega’s, vrienden of familie pas echt goed kennen tijdens dit 

unieke uitje bij Strandpaviljoen Enkhuizen!  

Link: https://outdoorenkhuizen.nl/activiteit/expeditie-uitje-teamuitje-in-enkhuizen/ 

Mogelijk vanaf: 10 personen 

Duur activiteit: 3 uur 

Inclusief: Ontvangst met drankje (non-alcoholisch), professionele begeleiding, spelmaterialen 

expeditie met 6 spannende proeven en prijsje voor de winnaars 

Prijzen 

10 t/m 20 € 29,50 p.p. excl. BTW 

21 t/m 30 € 28,00 p.p. excl. BTW 

31 t/m 40 € 26,50 p.p. excl. BTW 

41 t/m 50 € 25,00 p.p. excl. BTW 

51 t/m 60 € 23,50 p.p. excl. BTW 

60 + Prijzen op aanvraag 

 

Uit te breiden met: 

- Start met koffie/thee en gebak 

- Lunch bij Strandpaviljoen 

- Borreluurtje na afloop 

- Barbecue of diner bij Strandpaviljoen 

 

 

  

https://outdoorenkhuizen.nl/activiteit/expeditie-uitje-teamuitje-in-enkhuizen/


Strand Zeskamp Enkhuizen!  

Wie is vandaag de grote Beach kampioen? Tijdens deze strand zeskamp in Enkhuizen gaat u 

bepalen wie de ware winnaar binnen uw gezelschap is. U doorloopt een parcours van zes 

verschillende strandactiviteiten. Welk team ontvangt aan het eind van dit programma de 

titel King of Queen of the beach? De teams worden hierbij getest op teamspirit, 

doorzettingsvermogen en samenwerking door middel van de volgende onderdelen:  

- Beachvolleybal 

- Strandestafette 

- Beach Bounce Hockey 

- Ski lattenrace 

- Ultimate frisbee 

- Strand Jeu d’ boules 

- Extra onderdeel; Finale; Touw Trekken 

Opzoek naar een gezellig maar actieve stranduitje in Enkhuizen? Zoek dan niet verder! 

Tijdens dit unieke groepsuitje in Enkhuizen gaat u het warme zand zien en voelen! 

Link: https://outdoorenkhuizen.nl/activiteit/strand-zeskamp-groepsuitje-in-enkhuizen/ 

Mogelijk vanaf: 10 personen 

Duur activiteit: 3 uur 

Inclusief: Ontvangst met drankje (non-alcoholisch), professionele begeleiding, spelmaterialen 

zeskamp met zes onderdelen en prijsje voor de winnaars 

Prijzen 

10 t/m 20 € 29,50 p.p. excl. BTW 

21 t/m 30 € 28,00 p.p. excl. BTW 

31 t/m 40 € 26,50 p.p. excl. BTW 

41 t/m 50 € 25,00 p.p. excl. BTW 

51 t/m 60 € 23,50 p.p. excl. BTW 

60 + Prijzen op aanvraag 

 

Uit te breiden met: 

- Start met koffie/thee en gebak 

- Lunch bij Strandpaviljoen 

- Borreluurtje na afloop 

- Barbecue of diner bij Strandpaviljoen 

  

https://outdoorenkhuizen.nl/activiteit/strand-zeskamp-groepsuitje-in-enkhuizen/


 

Highland Games Enkhuizen! 

Welkom bij de meer dan 4000 jaar oude Highland Games! Tijdens dit actieve uitje in 

Enkhuizen bent u vandaag een echte Schotse krijger en neemt u deel aan deze typische 

Schotse traditie. Maar eerst kleden we ons om want een echte Schotse krijger heeft een 

traditionele kilt aan dus, uit die broek (en onderbroek)! Maak u klaar voor de zware strijd met 

de andere krijgers. Zodra uw spieren goed warm zijn en u in teams bent onderverdeeld gaan 

we van start met de volgende onderdelen: 

- Hit the Nail; Spijker slaan! 

- Caber Tossing; Boomstam werpen! 

- Archery; Boogschieten 

- Roll the Barrel; een zwaar vat over een moeilijk parcours rollen 

- Drag the Trunk; Boomstam slepen 

- Pull the Rope; Touw Trekken 

Bent u sterk genoeg om het van uw collega’s, vrienden of familie te winnen? Maak u klaar 

voor de Highland Games Enkhuizen! 

Link: https://outdoorenkhuizen.nl/activiteit/highland-games-vrijgezellenuitje-in-enkhuizen/ 

Mogelijk vanaf: 10 personen 

Duur activiteit: 3 uur 

Inclusief: Ontvangst met drankje (non-alcoholisch), professionele begeleiding, spelmaterialen 

highland Games met zes onderdelen, schotse kilt in bruikleen en prijsje voor de winnaars 

Prijzen 

10 t/m 20 € 29,50 p.p. excl. BTW 

21 t/m 30 € 28,00 p.p. excl. BTW 

31 t/m 40 € 26,50 p.p. excl. BTW 

41 t/m 50 € 25,00 p.p. excl. BTW 

51 t/m 60 € 23,50 p.p. excl. BTW 

60 + Prijzen op aanvraag 

 

Uit te breiden met: 

- Start met koffie/thee en gebak 

- Lunch bij Strandpaviljoen 

- Borreluurtje na afloop 

- Barbecue of diner bij Strandpaviljoen 

  

https://outdoorenkhuizen.nl/activiteit/highland-games-vrijgezellenuitje-in-enkhuizen/


Wipe (F)Out Enkhuizen!  

Opzoek naar een extreem en sportief uitje Enkhuizen? Vandaag rent, springt en vliegt u over 

de hindernisbanen om de andere teams te verslaan. Een compleet parcours staat voor u 

klaar! Weten jullie de verschillende onderdelen af te leggen en de andere team te verslaan 

tijdens uw eigen versie van deze Wipe (f)Out? Het stormbaan parcours bestaat uit de 

volgende zes onderdelen; 

- Onderdeel 1. Reuzenbal; Met één teamlid bovenop een reuzenbal volgt u een ruig 

parcours! 

- Onderdeel 2. Megaballs; Jump over vier enorme luchtballen en kom als eerste team 

aan de overkant! 

- Onderdeel 3. Skippy run; Een grote lange skippybal waarop u en uw team racen naar 

de overkant! 

- Onderdeel 4. Slingerball; Slinger met de reuzen bal in het midden uw vier 

concurrenten van de pilaren af! 

- Onderdeel 5. Survivalbaan; Een stormbaan vol uitdagingen staat voor uw team klaar! 

- Onderdeel 6. Finale; Start op de Reuzenbal, vlieg over de Megaballs en duik in de 

Survivalbaan! 

We sluiten de Wipe (f)Out Enkhuizen af met de prijsuitreiking. Wie heeft de meeste punten 

behaald en kan zichzelf de Wipe (F)Out kampioen noemen?  

Link: https://outdoorenkhuizen.nl/activiteit/wipe-out-bedrijfsuitje-in-enkhuizen/ 

Mogelijk vanaf: 30 personen 

Duur activiteit: 3 uur 

Inclusief: Ontvangst met drankje (non-alcoholisch), professionele begeleiding, spelmaterialen 

wipe out zes onderdelen en prijsje voor de winnaars 

Prijzen 

AANTAL  PERSONEN PRIJS EXCL.  BTW 

30 t/m 40 € 52,50 p.p. excl. BTW 

41 t/m 50 € 46,00 p.p. excl. BTW 

51 t/m 60 € 39,50 p.p. excl. BTW 

60 + Prijzen op aanvraag 

 

Uit te breiden met: 

- Start met koffie/thee en gebak 

- Lunch bij Strandpaviljoen 

- Borreluurtje na afloop 

- Barbecue of diner bij Strandpaviljoen 

  

https://outdoorenkhuizen.nl/activiteit/wipe-out-bedrijfsuitje-in-enkhuizen/


Escape Game Enkhuizen ‘Outside the Area’! 

Een spannende ontspanningsgame; dat is de Escape Game Enkhuizen ‘Outside the Area’! 

Na een start drankje ontvangt ieder team vanuit de begeleider een IPad met daarop 

afgebeeld 4 area’s. Maar… die zitten op slot! Lukt het u tijdens dit spannende uitje in 

Enkhuizen de mini games te spelen en deze op te lossen? Bij elke gespeelde game ontvangt 

u een sleutelcode. Met de sleutelcode is de area te openen! Speel zo snel mogelijk een area 

vrij en doe een poging om te ontsnappen! De IPad gaat u vandaag leiden langs de 

verschillende area’s in de buitenlucht. Aangekomen bij de eerste area vliegen de digitale 

opdrachten voorbij. Lukt het kraken van de code niet binnen de tijd, dan volgt er een extra 

opdracht en een tijdstraf. Wees voorbereid want het is dus een race tegen de klok!  

Samen met uw team probeert u aanwijzingen te vinden die behoren bij de opdrachten in de 

area. Alleen zodoende kunt de opdrachten oplossen en de area vrij spelen. Het is dus zaak 

dat u binnen uw team de juiste taakverdeling doorvoert en elkaars sterke eigenschappen 

goed gaat benutten! Want alleen zo kunt u de code binnen de gestelde tijd kraken!  

Link: https://outdoorenkhuizen.nl/activiteit/escape-game-outside-uitje-in-enkhuizen/ 

Mogelijk vanaf: 10 personen 

Duur activiteit: 3 uur 

Inclusief: Ontvangst met drankje, professionele begeleiding, spelmaterialen escape game 

waaronder één IPad per team en prijsje voor de winnaars 

Prijzen 

AANTAL  PERSONEN PRIJS EXCL.  BTW 

10 t/m 20 € 32,50 p.p. excl. BTW 

21 t/m 30 € 30,00 p.p. excl. BTW 

31 t/m 40 € 28,00 p.p. excl. BTW 

41 t/m 50 € 26,50 p.p. excl. BTW 

51 t/m 60 € 25,00 p.p. excl. BTW 

60 + Prijzen op aanvraag 

 

Uit te breiden met: 

- Start met koffie/thee en gebak 

- Lunch bij Strandpaviljoen 

- Borreluurtje na afloop 

- Barbecue of diner bij Strandpaviljoen 

  

https://outdoorenkhuizen.nl/activiteit/escape-game-outside-uitje-in-enkhuizen/


Archery Attack Enkhuizen!  

Vandaag komt u letterlijk onder schot te liggen tijdens Archery attack bij Strandpaviljoen 

Enkhuizen! In verschillende teams gaat u tegen elkaar strijden op het speelveld om zoveel 

mogelijk concurrenten uit te schakelen. Lukt het u tijdens deze leuke groepsactiviteit de 

tegenstander te raken? Of vliegen de pijlen op u af en is het te laat om te bukken?  

Schieten en duiken! Terwijl de pijlen om uw oren vliegen probeert u zelf de aanval te kiezen. 

Schiet de tegenstander raak en hij of zij mag plaats nemen buiten het speelveld. In teams 

staat u lijnrecht tegenover elkaar opzoek naar een geschikt schot om de ander te raken. 

Vanwege de veiligheid spelen we dit spel met maskers op en zijn de pijlen bedekt met 

stompen rubber objecten. Het spel wordt gespeeld in meerdere rondes gespeeld en u na 

anderhalf uur klaar bent. Opzoek naar een sportief groepsuitje? Dan is de Archery Attack 

Enkhuizen zeker een leuke optie voor u!  

Link: https://outdoorenkhuizen.nl/activiteit/archery-attack-groepsactiviteit-in-enkhuizen/ 

Mogelijk vanaf: 10 personen 

Duur activiteit: 2 uur 

Inclusief: Ontvangst met drankje (non-alcoholisch), professionele begeleiding, spelmaterialen 

en prijsje voor de winnaars 

Prijzen 

10 t/m 20 € 24,50 p.p. excl. BTW 

21 t/m 30 € 23,00 p.p. excl. BTW 

31 t/m 40 € 22,50 p.p. excl. BTW 

41 t/m 50 € 21,00 p.p. excl. BTW 

51 t/m 60 € 19,50 p.p. excl. BTW 

60 + Prijzen op aanvraag 

 

Uit te breiden met: 

- Start met koffie/thee en gebak 

- Lunch bij Strandpaviljoen 

- Borreluurtje na afloop 

- Barbecue of diner bij Strandpaviljoen 

  

https://outdoorenkhuizen.nl/activiteit/archery-attack-groepsactiviteit-in-enkhuizen/


GPS Tocht Enkhuizen!  

Sportiviteit, creativiteit en moderne navigatie gaan vandaag hand in hand samen door de 

stad Enkhuizen. U ontdekt Enkhuizen vanaf Strandpaviljoen Enkhuizen te voet met het GPS-

apparaat. Dit stukje moderne techniek helpt uw team de juiste richting te geven.  

Er is vandaag één centrale opdracht; Vind de onbekende eindlocatie! Hoe goed is uw 

coördinatie? Niet goed? Geen probleem! Hier hebben wij een stukje techniek voor. U en uw 

team ontvangen een GPS-apparaat. Het GPS apparaat laat u op de juiste coördinaten 

terecht komen in het centrum waar op iedere locatie vragen en opdrachten voor u klaar 

staan. Op deze wijze maakt u een mooie tour door het centrum van Enkhuizen en komt u 

met de GPS telkens een stukje dichter bij de onbekende eindlocatie. Maar welk team weet 

dit als eerste te bereiken? We eindigen deze GPS Tocht Enkhuizen weer bij het 

strandpaviljoen waar de winnaars worden gehuldigd en de hoofdprijs in ontvangst mogen 

nemen! 

Link: https://outdoorenkhuizen.nl/activiteit/gps-tocht-vrijgezellenfeest-in-enkhuizen/ 

Mogelijk vanaf: 10 personen 

Duur activiteit: 3 uur 

Inclusief: Ontvangst met drankje (non-alcoholisch), professionele begeleiding, spelmaterialen 

GPS Tocht + GPS Apparatuur en prijsje voor de winnaars 

Prijzen 

AANTAL  PERSONEN PRIJS EXCL.  BTW 

10 t/m 20 € 25,50 p.p. excl. BTW 

21 t/m 30 € 24,00 p.p. excl. BTW 

31 t/m 40 € 22,50 p.p. excl. BTW 

41 t/m 50 € 21,50 p.p. excl. BTW 

51 t/m 60 € 20,50 p.p. excl. BTW 

60 + Prijzen op aanvraag 

 

Uit te breiden met: 

- Start met koffie/thee en gebak 

- Lunch bij Strandpaviljoen 

- Borreluurtje na afloop 

- Barbecue of diner bij Strandpaviljoen 

  

https://outdoorenkhuizen.nl/activiteit/gps-tocht-vrijgezellenfeest-in-enkhuizen/


Kano varen Enkhuizen!  

Durft u het aan? Onder begeleiding van een professionele kano instructeur stapt u de kano 

in en maakt u een mooie tocht op het water. Al peddelend oefenen we eerst de juiste slag 

voordat de kano-tocht Enkhuizen van start gaat. Na een korte introductie lukt het u om de 

kano naar links en rechts te manoeuvreren. Maar nog belangrijker, u weet de kano in 

evenwicht te houden. Zodra alle deelnemers er klaar voor zijn is het tijd om van de kust af te 

varen en koers te zetten richting het IJsselmeer. Met onze instructeur maakt u een mooie 

tocht en geniet u van een prachtige tocht op het water!  

Let op! Het kan zijn dat door weersomstandigheden (bij harde wind) het niet verantwoord is 

ver het water te varen. Indien dit het geval is blijven we dicht bij de kust en maken we geen 

kano-tocht, maar zetten we het programma om in wedstrijd vorm. Hierbij doen we korte 

wedstrijden waarbij deelnemers tegen elkaar strijden.  

Link: https://outdoorenkhuizen.nl/activiteit/kano-varen-in-enkhuizen/ 

Mogelijk vanaf: 10 personen 

Duur activiteit: 2 uur 

Inclusief: Ontvangst met drankje (Non alcoholisch), Professionele begeleiding, huur kano 1 

per persoon met peddel en zwemvest, Kano-tocht 2 uur onder begeleiding 

Prijzen 

AANTAL  PERSONEN PRIJS EXCL.  BTW 

10 t/m 20 € 42,50 p.p. excl. BTW 

21 t/m 30 € 40,00 p.p. excl. BTW 

31 t/m 40 € 38,50 p.p. excl. BTW 

41 t/m 50 € 37,00 p.p. excl. BTW 

51 t/m 60 € 35,50 p.p. excl. BTW 

60 + Prijzen op aanvraag 

 

Uit te breiden met: 

- Start met koffie/thee en gebak 

- Lunch bij Strandpaviljoen 

- Borreluurtje na afloop 

- Barbecue of diner bij Strandpaviljoen 

  

https://outdoorenkhuizen.nl/activiteit/kano-varen-in-enkhuizen/


Puzzel Steptocht Enkhuizen!  

Ga de strijd aan met uw collega’s, familie of vrienden tijdens deze puzzel steptocht door 

Enkhuizen. In teams speelt u verschillende vragen en opdrachten in het centrum van de stad 

Enkhuizen. Om snel van locatie naar locatie te kunnen hebben wij het ideale vervoersmiddel; 

een moderne step! U ontvangt een plattegrond met diverse locaties in het centrum van 

Enkhuizen. Samen met uw team gaat u op zoek naar deze locaties. Beantwoord de vragen 

en speel de opdrachten waardoor u steeds een stapje verder komt tijdens deze puzzel 

steptocht Enkhuizen. Halverwege het spel houden we een gezamenlijke pauze en komt u 

allen samen bij een horecalocatie. Hier staat een hapje en drankje voor u klaar! Na een korte 

pauze gaan u en uw team door op zoek naar de laatste locaties. Lukt het u de puzzel 

compleet te maken of vallen de puzzelstukjes maar niet in elkaar… We eindigen weer terug 

bij het strandpaviljoen waar we de steps afgeven en de begeleider binnen het winnende 

team naar voren zal halen voor de welverdiende hoofdprijs! Beleef een gezellige middag 

tijdens dit groepsuitje in Enkhuizen! 

Link: https://outdoorenkhuizen.nl/activiteit/puzzel-steptocht-teambuildingsuitje-in-waterland/ 

Mogelijk vanaf: 10 personen 

Duur activiteit: 3 uur 

Inclusief: Ontvangst met drankje (non-alcoholisch), professionele begeleiding, Huur van 

moderne steps, spelmaterialen Puzzeltour, pauze met drankje en hapje bij café onderweg en 

prijsje voor de winnaars 

Prijzen 

AANTAL  PERSONEN PRIJS EXCL.  BTW 

10 t/m 20 € 38,50 p.p. excl. BTW 

21 t/m 30 € 36,50 p.p. excl. BTW 

31 t/m 40 € 34,50 p.p. excl. BTW 

41 t/m 50 € 32,50 p.p. excl. BTW 

51 t/m 60 € 30,50 p.p. excl. BTW 

60 + Prijzen op aanvraag 

 

Uit te breiden met: 

- Start met koffie/thee en gebak 

- Lunch bij Strandpaviljoen 

- Borreluurtje na afloop 

- Barbecue of diner bij Strandpaviljoen 

  

https://outdoorenkhuizen.nl/activiteit/puzzel-steptocht-teambuildingsuitje-in-waterland/


E-chopper huren Enkhuizen! 

De omgeving van Enkhuizen op een originele manier verkennen? Pak dan deze stoere E-

Chopper en maak een prachtige tour! Rij zelfstandig langs de hotspots van Enkhuizen, 

richting de unieke haven of door de waterrijke omgeving. De E-chopper is volledig elektrisch 

en gaan maximaal 25 km per uur.  

Na een korte uitleg over de werking van de E-chopper start de tour. U bepaalt zelf waar u 

naar toe gaat. Maak een rondje door omgeving, duik het centrum van Enkhuizen in of 

bezoek zelf een eigen bestemming. U huurt deze E-chopper gedurende 4 uur (maximaal 45 

km te rijden met de accu) en heeft dus zelf de keuze wat u in deze 4 uur gaat bezoeken. 

Voor het besturen van een E-chopper is een geldig scooter-, auto- of motorrijbewijs nodig. 

Verder zijn de scooters voor maximaal 1 persoon goedgekeurd. Met twee personen op de 

scooter is helaas niet toegestaan en bent u dus ook niet verzekerd. Geniet van de vrijheid 

door mooie dorpjes en natuur op dit stoere vervoersmiddel vanuit Enkhuizen! 

Link: https://outdoorenkhuizen.nl/activiteit/e-chopper-rijden-enkhuizen/ 

Mogelijk vanaf: 10 personen 

Duur activiteit: 4 uur 

Inclusief: E-chopper huur 1 per persoon gedurende 4 uur en instructie door begeleiding bij 

start  

 

Prijzen 

AANTAL  UUR PRIJS EXCL.  BTW 

10 – 100 pers. € 44,50 p.p. excl. BTW 

100 + Prijzen op aanvraag 

 

Uit te breiden met: 

- Start met koffie/thee en gebak 

- Lunch bij Strandpaviljoen 

- Borreluurtje na afloop 

- Barbecue of diner bij Strandpaviljoen 

https://outdoorenkhuizen.nl/activiteit/e-chopper-rijden-enkhuizen/

