GAMETIME
- DE ONTMASKERING #WIEISDEMOL #TEAMUITJE

Wie... is... de mol?! De Ontmaskering is een team challenge waarbij teams moeten proberen zoveel
mogelijk uitdaging en challenges te voltooien. Maar let op, in ieder team is een MOL (saboteur) aanwezig
die dit probeert te voorkomen. Navigerend door Sneek gaan jullie op zoek naar verschillende aanwijzingen. Tijdens de ontmaskering kun je in drie verschillende stemrondes je verdenkingen uiten een van je
teamgenoten. Aan het einde van het spel valt alles op zijn plek en wordt de MOL ontmaskerd!

- DETECTIVE #CLUEDO #FAMILIE

Altijd al een keer Sherlock Holmes willen zijn? Grijp nu je kans en speel het Detectivespel. Dit interactieve uitje is geschikt voor elk vrienden of familie uitje. Speurend doorkruizen jullie Sneek op zoek naar
plaats delicten. Bij ieder juist gevonden foto bewijs ontvangen jullie een hint of worden jullie uitgedaagd
met een leuke opdracht. Welk team weet de aanwijzing op de juiste manier te verwerken? Snelheid,
sluwheid en doorzettingsvermogen zijn eigenschappen die je als team ver kunnen brengen. Ontrafel de
geheimen van de cold-cases en wordt het beste speurders team van het spel!

- DURVEN!DENKEN!DOEN! #TEAMBUIDLING #SAMENWERKEN
#EXPEDITIEROBINSON

Het spel Durven!Denken!Doen! neemt jullie mee op expeditie door Sneek. Doorsta verschillende puzzels,
eetproeven en uitdagende samenwerkingsopdrachten. Er is in Sneek een route uitgezet waarbij je steeds
op zoek moet naar foto's die van de omgeving genomen zijn. De gevonden foto's brengen jullie steeds
verder in het spel. Maar let op: onderweg worden jullie geconfronteerd met uitdagende opdrachten, die
voor sommigen van jullie even slikken zullen zijn!

- CRAZY'88 #VRIENDENUITJES #VRIJGEZELLEN

Het Crazy 88 Fotospel is een interactief spel spel dat je speelt met je eigen smartphone. In teams van 4
tot 6 personen voeren jullie zoveel mogelijk knotsgekke foto opdrachten uit. De opdrachten worden
vastgelegd op foto en teams stemmen op elkaars kiekjes. Het team dat de meeste opdrachten weet uit
te voeren en de meeste stemmen weet te verzamelen van andere teams is winnaar van het spel!

- DEADLINE #TEAMUITJE #PUZZELAARS

Over een spannend uitje gesproken! DEADLINE is een zenuwslopend teamuitje waarbij jullie niet alleen
tegen andere teams strijden, maar het ook tegen de klok opnemen. Welk team weet zijn zenuwen het
beste te bedwingen en kan de verschillende battles tegen de klok te verslaan?
In gezellige binnenstad van Sneek liggen aanwijzingen om een virusaanval te stoppen. Aan jouw team de
opdracht om zoveel mogelijk plekken te bezoeken en opdrachten uit te voeren om de verspreiding van
het virus te voorkomen. De weg er naar toe is er één vol met uitdagingen en obstakels. Voor elke goed
uitgevoerde opdracht ontvangen jullie nieuwe aanwijzingen. Zijn jullie op tijd om de verspreiding van dit
virus te stoppen en de Deadline te halen?

