
 

 

       

Coachen/verbinden/begeleiden               ACTIVITEITEN 

 

Dank voor Uw aanvraag en interesse in de activiteiten bij Doorzicht. 
Coaching2You is een samenwerkingspartner van Doorzicht en verzorgt en ontzorgt Uw activiteit 
tijdens Uw verblijf in Doorzicht. 
In deze flyer enkele suggesties voor de invulling van een break tijdens, vooraf of na Uw meeting. 
 
Voor informatie en boekingen kunt U contact opnemen op tel.nummer 06-46421737  
of per e-mail info@coaching2you.nl  
De prijzen zijn exclusief BTW,  met een starttarief per groepsactiviteit van € 100,-- 
 
 
 
 
 

 

Ik hou van Holland  
De deelnemers worden welkom geheten door onze eigen versie van Linda de Mol. Volgens afspraak 
vooraf de teams ingedeeld om vervolgens twee uur lang met elkaar de strijd aan te gaan. 
 
Het Spel 
Gedurende het spel wordt uw kennis over Nederland op een ludieke manier getest, waarbij er veel 
ruimte is voor plezier. Tijdens het spel kan er van alles gebeuren door middel van de verschillende 
rondes, waardoor het spannend blijft tot aan de finale! 
De spelrondes zullen onder andere de volgende spellen bevatten: raad het lied (of niet), namen raden, 
inschattingsvragen, spelling en niet te vergeten het Verjaardagsspel. 
Uiteraard is er een mooie prijs te winnen voor het beste team. 
 
 
Dit programma is inclusief: 

 Begeleiding instructeur 

 Alle materialen 

 Prijs voor de winnende groep 
Programma-info: 

 Tijdsduur: 2 uur 

 Min.aantal personen: 10 

 Speciale kleding: geen       Prijs € 23,-- p.p. 

mailto:info@coaching2you.nl


 

 

Zot van Vlaanderen               

Het spel ‘Zot van Vlaanderen’ is ideaal als in een spelmiddag of avond met collega’s en teamgenoten. 
De deelnemers worden welkom geheten door onze eigen versie van ‘Rani De Coninck’.  
Na het welkomstdrankje worden de teams ingedeeld om vervolgens twee uur lang met elkaar de strijd 
aan te gaan. 
 
Het Spel 
Gedurende het spel wordt de Vlaamse en Belgische kennis op een ludieke manier getest, waarbij 
plezier en vertier in het middelpunt staan. Naast veel lachen met elkaar, meezingen met Vlaamse 
klassiekers en spanning blijft het ook een strijd. Tijdens het spel kan er van alles gebeuren door 
middel van de verschillende rondes, waarbij het spannend blijft wie er gaat winnen tot aan de finale! 
De quiz zal onder andere uit de volgende rondes bestaan: Raad het lied of niet, Namen raden, 
Schattingsvragen, Woorden spellen en niet te vergeten het Knetterend Kampvuur. 
Uiteraard is er een prijs te winnen voor het team dat het zotst van Vlaanderen is. 
 
Dit programma is inclusief: 

 Begeleiding instructeur 

 Alle materialen 

 Prijs voor de winnende groep 
Programma-info: 

 Tijdsduur: 2 uur 

 Min.aantal personen: 10 

 Speciale kleding: geen       Prijs € 23,-- p.p. 

 

Ranking you Stars  
Onze eigen variant op het populaire TV-programma! Hoe schat jij je vrienden, collega's of familieleden 
in? En nog belangrijker: hoe denken zij over jou? 
 
Hoe werkt het? 
Elke deelnemer krijgt een aantal dagen vooraf een inlogcode waarmee hij of zij online een 
vragenformulier kan invullen en de collega's of vrienden in kan delen. Zodra jullie op de afgesproken 
datum op onze locatie komen in Chaam starten we het echte spel waarbij alle antwoorden bekend 
worden gemaakt. Natuurlijk kunnen we je ook helpen met aangepaste vragen die specifiek op 
jullie groep zijn gericht. Het spel wordt belegeid door onze eigen ludieke en gevatte 
presentator/presentatrice die jullie het hemd van het lijf gaat vragen. 
Dit programma in inclusief: 

 Begeleiding instructeur 

 Alle materialen 

 Prijs voor de winnende groep 
Programma-info: 

 Tijdsduur: 2 uur  

 Min.aantal personen: 10 

 Speciale kleding: geen 

 Opmerking: Voorbereiding week vooraf p.p. 15 min.   Prijs € 23,00 p.p. 
 
 

 

 



 

 

Jongens tegen de meisje      
Natuurlijk bij iedereen bekend van de televisie show,  de eeuwige strijd tussen mannen en vrouwen. 
Bij ons kan deze strijd voor eens en voor altijd beslist worden; wie zijn er slimmer, sterker en nog 
belangrijker; wie weten het meeste over het andere geslacht? 
Neem het op tegen je collega's, en teamgenoten, en bepaal  tijdens verschillende rondes welk 
geslacht sterker is; de Jongens of de Meisjes?! 
Onder leiding van een quizmaster spelen jullie o.a.  Namen raden, Wie ben ik, het 
Letterspel,  Opdrachtenronde, Schattingsvragen en uiteraard een spannende finale! 
Tijdens het spel wordt jullie kennis over het andere geslacht uitvoerig getest en krijgen jullie de kans 
om te bewijzen dat jouw geslacht daadwerkelijk het sterkste en slimste is, door middel van grappige 
vragen, hilarische opdrachten en simpelweg feitenkennis. 
 
Dit programma in inclusief: 

 Begeleiding instructeur 

 Alle materialen 

 Prijs voor de winnende groep 
Programma-info: 

 Tijdsduur: 2 uur 

 Min.aantal personen: 10 

 Speciale kleding: geen       Prijs € 23,-- p.p. 

 

 

 

Expeditie Robbinson       

Het spel 
Expeditie Robinson is een spel waarin duidelijk wordt hoe afhankelijk we zijn van de moderne 
hulpmiddelen. Het is een actief en sportief spel waarin teams tegen elkaar zullen strijden tijdens 
verschillende rondes. Het is belangrijk om tijdens het spel goed samen te werken om de rondes zo 
goed mogelijk door te komen. Tijdens de verschillende rondes worden er jokers verdiend, deze jokers 
kunnen de teams op een cruciaal moment inzetten. 
 
Bij ronde 1 gaan de teams jagen op hun eigen voedsel, hierbij wordt gebruik gemaakt van pijl en 
boog. Ronde 2 bestaat uit het vastleggen van survivalmomenten met behulp van een camera. De 
derde en laatste ronde maakt duidelijk welk team gewonnen heeft. Tijdens deze ronde moeten de 
teams een eigen vuur maken, het team dat als eerste de fluitketel laat fluiten, heeft gewonnen. Het is 
belangrijk om goed naar elkaar te luisteren om door de rondes heen te komen. 

Locatie 
Expeditie Robinson wordt uitgevoerd bij Doorzicht die goed aansluit op het programma. De locatie 
geeft u het gevoel dat u even ontsnapt aan het dagelijks leven. Geen drukte en geen herrie. 

 

 

 



 

 

Dit programma is inclusief: 

 Begeleiding door instructeur 

 Gebruik materialen (boogschietmaterialen en camera) 

 Prijs voor de winnende groep 
Programma-info: 

 Tijdsduur: 3 uur 

 Min.aantal personen: 12 

 Speciale kleding: Kleding naar weersomstandigheden buiten  Prijs € 28,--  p.p.  

 

 

 

 

 

Kampioenen Quiz            

De kampioenenquiz is ideaal voor bedrijven en groepen die niet bang zijn de teamstrijd met elkaar 
aan te gaan. 

Aan het begin van de activiteit worden jullie ontvangen door onze quizmaster. Na een korte introductie 
zal hij jullie door de verschillende spelrondes heen gidsen. 

Onderdeel van de quiz zijn o.a. : 
- Ludieke sportfragmenten 
- Bijzondere en memorabele sportfragmenten 
- Raad het volkslied 
- De waslijn 
- Rode of gele kaart (afgeleid van petje op/petje af) 
- De spooksporter 
- Jeugdfoto's 
- Close-up foto's 
- Rijtjes 
- De afsluitende finale gokvragen. 

Het programma blijft tot het einde spannend en de mindere sportkenners maken ook een goede kans 
om te winnen! Uiteraard gaat het winnende team er vandoor met een mooie prijs! 

Dit programma is inclusief: 

 Begeleiding instructeur 

 Spel materialen 

 Prijs voor de winnende groep 

Programma-info: 

 Tijdsduur: 2 uur 

 Min.aantal personen: 10 

 Speciale kleding: geen       Prijs € 23,-- p.p.  

 

 



 

 

 

Boogschieten           
 
U krijgt van onze deskundige instructeur een korte uitleg over de herkomst van het boogschieten en 
de techniek van het wordt schieten aan u uitgelegd. Na een oefenrondje kan het boogschieten 
beginnen. Wie raakt de roos en haalt de meeste punten? 
 
Gaat het schieten op het doel u goed af? Probeer dan maar eens een ballon te raken! Of schiet als 
Willem Tell een appel doormidden. 
 
Bogen 
Er zijn verschillende bogen voor links- en rechtshandige deelnemers.  
 
Dit programma is inclusief: 

 Uitleg instructeur 

 Gebruik boogschietmateriaal 

 Prijs voor de winnaar 

Programma-info: 

 Tijdsduur: 2 uur 

 Min.aantal personen: 10  

 Speciale kleding: Kleding naar weersomstandigheden buiten               Prijs € 24,-- p.p. 

 

 

“Flikken Chaam” (Diner spel)       

Het spel 
Jullie zijn de aangewezen rechercheurs die op de zaak van Patrick zijn gezet. Op het speciaal 
ingerichte hoofdkwartier krijgen jullie onder het genot van een heerlijk 3 gangendiner verschillende 
briefings. We weten dat Patrick voor het laatst op de borrel is gezien en geen aanwijzingen vertoonde 
dat hij zelf wilde verdwijnen, maar verder tast de recherche volledig in het duister. 

In verschillende bureaus van ongeveer vijf rechercheurs is het aan jullie de taak om zo snel mogelijk 
Patrick op te sporen. Pas op! Er zitten een aantal corrupte rechercheurs bij Flikken Chaam die er alles 
aan doen om jullie op het verkeerde spoor te brengen. Uw ogen en oren moeten dus ten alle tijden 
open blijven om de corrupte agent te kunnen ontmaskeren en Patrick terug te vinden. 

In drie verschillende briefings, tussen de gangen van het diner door, gaan jullie met jullie eigen korps 
op onderzoek om de details te achterhalen. Jullie krijgen vanuit het hoofdkwartier opdrachten om 
meer duidelijkheid te verkrijgen in de vermissing. Bij elke opdracht verdienen jullie geld om hints te 
kopen die jullie verder op weg kunnen helpen. Elk korps wordt uitgerust met een dossier met 
benodigde materialen voor het oplossen van de zaak. 



 

 

Reconstructie 
Na de drie verschillende briefings geeft ieder korps het reddingsplan door, worden de corrupte 
rechercheurs ontmaskerd en deelt de hoofdinspecteur door middel van een reconstructie mede hoe 
het daadwerkelijk zit met de vermissing van Patrick. 
 
Diner 
Tijdens het diner zal de onderlinge competitie losbarsten! Terwijl u erachter probeert te komen waar 
Patrick is en wie er corrupt bezig is, geniet u van een heerlijk 3-gangen diner. U kunt tijdens de avond 
kiezen uit verschillende gerechten. 

Dit programma is inclusief: 

 Gebruik van spelmaterialen 

 Prijs voor het winnende politiekorps 

 Begeleiding door instructeur(s) 
 
Programma-info: 

 Tijdsduur: 3 uur 

 Min.aantal personen: 10 

 Speciale kleding: geen      Prijs p.p. is op aanvraag 
 

 

Tandemtocht          
Route met opdrachten 
De tocht start bij Doorzicht en brengt u ook langs de bosrijke omgeving van Breda. U krijgt een boekje 
met informatie en opdrachten die tijdens de tocht op uw pad komen. 
Door het oplossen van de opdrachten komt u erachter hoe de tocht verloopt. De opdrachten variëren 
van raadsels die opgelost moeten worden, het vinden van straatnaamborden en kaartlezen. Aan u de 
taak om de weg niet kwijt te raken! 
Onderweg komt u langs verschillende locaties om even uit te rusten. Laat u verrassen door de diverse 
routetechnieken en verken de omgeving van Chaam op een unieke manier! 
 
Route zonder opdrachten 
Het is ook mogelijk om een route zonder opdrachten te rijden. Voor deze route van ong. 20 km.  heeft 
u 2 uur de tijd. Er is ook een route van 35 kilomter die u ook een stukje van België laat zien. Tijdens 
deze routes heeft u ook de mogelijkheid om tussendoor te pauzeren 
 
 
Dit programma is inclusief: 

 Route met of zonder opdrachten 

 Tandems 

 Uitleg instructeur 

Programma-info: 

 Tijdsduur: 2 of 3 uur (keuze uit 2 tochten) 

 Min.aantal personen: 10 

 Speciale kleding: Kleding naar weersomstandigheden buiten  Prijs € 22,50 p.p. 

 

 



 

 

Minute To Win It                

Heb jij stalen zenuwen en kun je de gekste opdrachten binnen één minuut uitvoeren? Kun je presteren 
onder de druk van een tikkende timer en laat je je niet afleiden door je teamgenoten of door je 
tegenstanders? Dan is ‘Minute to Win It’ het perfecte spel voor jou! 
Door het voltooien van de opdrachten kun je als team punten verzamelen. Maar let op: als de 
opdracht niet binnen 60 seconden volledig is uitgevoerd dan gaan de punten verloren. 
Aan het einde worden alle behaalde punten bij elkaar opgeteld en het team met de meeste punten 
wint een mooie prijs! 
 
Dit programma is inclusief: 

 Begeleiding van een instructeur 

 Prijs voor de winnende groep 
 
Programma-info: 

 Tijdsduur: 2 uur 

 Min.aantal personen: 10 

 Speciale kleding: geen       Prijs € 23,-- p.p. 
 
 
 

Wandeling in de Chaamse bossen      

Wandeling in de Chaamse bossen onder begeleiding van een gids die wat kan vertellen over de 
omgeving, de historie, de natuur en alles wat groeit en bloeit. 
 

Dit programma is inclusief: 

 Begeleiding van een instructeur 
 
Programma-info: 

 Tijdsduur: 2 uur 

 Minimaal aantal personen: 10 

 Speciale kleding: Laarzen      Prijs € 12,50 p.p. 
  
 
 
 

Maatwerk: 
 
Wij denken graag met u mee voor leuke ideeën en tips en kunnen U vrijblijvend een programma op 
maat aanleveren. 
. 
Heeft u een idee? Wij meten het graag voor Uw bedrijf op en zorgen voor een vrijblijvende offerte en 
nemen U alles uit handen. Neem gerust contact op! 


