BIG SHOES VOETBAL ARCHERY TAG

Minimaal aantal personen: 15
Tijdsduur: 2 uur
Locatie: Den Bosch, Eindhoven, Nijmegen, Utrecht
en Eigen locatie

PROGRAMMA

Big Shoes Voetbal (1 uur)
Ons nieuwste voetbal uitje: Big Shoes voetbal!
Big Shoes voetbal is een hilarisch spel om te spelen én om te zien! De naam verklapt het al; tijdens een potje
Big Shoes voetbal heeft elke speler grote voetbalschoenen aan. Dit maakt het moeilijker om te lopen, maar
geeft jou nét meer mogelijkheden om de grote voetbal te raken! Presteer jij het om de grote voetbal van ruim 80
cm achterin het net te schieten?!

Hoe ziet een potje Big Shoes voetbal eruit?
Big Shoes voetbal wordt gespeeld met twee teams van 5 personen. Net als bij normaal voetbal is het de
bedoeling dat jij scoort bij je tegenstanders. Dit wordt je echter niet makkelijk gemaakt! Hoewel de grote voetbal
van 80 cm makkelijk te raken is, zorgen de grote voetbalschoenen voor een lastige balcontrole. Dit resulteert in
hilarische taferelen!
Het mooiste is dat je hoeft absoluut niet hoeft te kunnen voetballen voor Big Shoes voetbal. Dat maakt het een
idéaal voetbal uitje voor elk gezelschap!

Archery tag (1 uur)
Archery Tag is een kruising tussen trefbal en paintball. Alleen speel je het niet met een bal of verfpistool, maar
met pijl en boog!

Ga de strijd aan!
Je strijdt in twee teams tegen elkaar. Doel is om als eerste de vijf targets van de tegenstander te raken. Je kunt
je hierbij verschuilen achter opblaasbare obstakels die we tactisch over het veld verdelen. Uiteraard proberen
jullie ondertussen natuurlijk ook om je tegenstanders te raken.
Het team dat als eerste de vijf targets van de tegenstanders heeft geschoten of alle tegenstanders heeft
uitgeschakeld wint de game. Er zijn ook andere spelvormen mogelijk.

Geen blauwe plekken
De pijlen hebben speciale foam-tops en we zorgen voor speciale maskers om je gezicht te beschermen (net als
bij paintball). Hartstikke veilig dus.

BIJ DIT UITJE INBEGREPEN
Scheidsrechter (begeleiding)
10 paar Big Shoes (5 tegen 5)
10 sets Archery Tag (5 tegen 5)
Grote opblaasbare voetbal
Overige spelbenodigdheden
Prijs voor het winnende team
Inclusief transportkosten binnen een straal van 25 km rond Den Bosch

PRIJZEN
De prijzen worden niet weergeven omdat je op de website nog geen locatie
geselecteerd had. Ga naar www.doenederland.nl/uitjes/-6030-big-shoes-voetbalarchery-tag/

en selecteer een locatie om de prijzen te zien.

