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Programmablokken voor groepskampeercentrum 

gasten van eXito Beekbergen 

 

 
Naast uw verblijf op ons groepskampeercentrum zijn er ook volop mogelijkheden voor 

een leuk sportief programma. Dit kan variëren van een kort middagprogramma tot een 

volledig verzorgde meerdaagse.  

Welk programma het beste bij u past is afhankelijk van verschillende 

factoren: 

- De doelgroep 

- Eigen programma 

- Beschikbare tijd 

- Groepsgrootte  

- Budget 

Omdat wij onze programma’s graag scherp aanbieden, is het niet 

mogelijk om vaste prijzen aan elk blok te hangen. Wij berekenen ieder 

programma afzonderlijk. Dit is afhankelijk van het aantal instructeurs- 

uren dat een programma kost. Daarbij gaan wij er altijd vanuit dat de 

begeleiders van de groepen een actieve rol aannemen om de 

deelnemers, waar nodig, aan te spreken op hun sociaal gedrag en/of 

deelname aan de activiteit 

Zie dit document ook echt als een opsomming van verschillende 

mogelijkheden. Wij horen graag van u waar de voorkeur naar uit gaat en wat het 

beschikbare budget is, zodat wij met deze gegevens een mooi programma voor u op 

maat kunnen samenstellen.  
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Blok:  Challenge & samenwerking 
Duur:  ca. 3 uur 
 
Opmerking: Afhankelijk van de groepsgroottes zullen wij het aantal onderdelen aanpassen. Afhankelijk 
van de beschikbaarheid is het mogelijk dat wij in de offerte andere onderdelen opnemen.  
 
Onder leiding van een eXito instructeur gaan de teams diverse uitdagende outdoor onderdelen 
doorlopen. Ook zullen er diverse samenwerkings onderdelen voor de deelnemers klaar staan die met 
eigen begeleiding worden doorlopen door middel van een spelbeschrijving. 
 
De volgende onderdelen staan op het programma: 
 
▪ Handboogschieten 
 
Met het professionele handboogmateriaal leert men de beginselen van deze leuke 
sport. Uiteraard starten we met een uitleg over hoe we de boog moeten gebruiken en 
dan is het tijd om uw kunsten te tonen! Wie weet de roos te raken en is de ware Robin 
Hood? 
 
Lopende A - Dit onderdeel wordt zelfstandig gespeeld met een spelbeschrijving 

 
Men heeft een constructie met de vorm van de letter A, die aan de bovenzijde is 
voorzien van diverse touwen. Eén teamlid neemt plaats op deze constructie en de 
overige teamleden houden de constructie in evenwicht. Door goed overleg en 
samenwerking loopt de A over het aangegeven parcours. 
 
▪ Survival Touwbruggen 
 
Op vier meter hoogte gaat men voorzien van een life-line, diverse touwbruggen 
trotseren. Dertig meter lang sensatie met diverse hindernissen. Ook de overige 
teamleden moeten aan het werk doordat ze hun teamgenoten moeten controleren 
zodat niemand een foutje maakt! 
 
▪ Spinnenweb - Dit onderdeel wordt zelfstandig gespeeld met een spelbeschrijving 
 
Er is een web opgehangen bestaande uit diverse vakken. Men krijgt de opdracht om 
door de vakken van de één naar de andere zijde te gaan. Echter, het web mag niet 
worden aangeraakt. De lage vakken geven geen probleem, maar hoe worden de 
hogere vakken genomen? 
 
▪ Jacobsladder 
 
Gezekerd en onder leiding van een instructeur gaat men een hoge balken ladder 
beklimmen. Echter de balken liggen steeds verder uit elkaar. Boven aan de ladder 
gekomen moet men over de bovenste balk klimmen en gaat men abseilend zo’n tien 
meter naar beneden. 
 
▪ Mega Tangram - Dit onderdeel wordt zelfstandig gespeeld met een spelbeschrijving  
 
Dit oorspronkelijke Chinese spel heeft een hoog samenwerkingsgehalte. Men gaat met 
grote geometrische puzzelstukken diverse afbeeldingen proberen na te bouwen. 
Hoeveel figuren kunt u maken met uw team in de aangegeven tijd? 
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Blok:  GPS Hike & vlotvaren  
Duur:  ca. 3 uur 
 
Opmerking: Binnen dit blok is het ook mogelijk om de hike (deels) te vervangen voor steppen. 
 
Door middel van dit vernuftige GPS apparaatje kan men, gebruik makend van 
satellieten, heel nauwkeurig de plaats op de aarde bepalen (GPS staat voor: Global 
Positioning System). Men gaat met dit apparaatje te voet een route afleggen die via 
enkele waypoints loopt. Door het aflezen van een elektronische kompasnaald kan men 
de aangegeven eindbestemming op enkele meters nauwkeurig benaderen. 
 
Tijdens de tocht komen de teams de onderstaande opdracht tegen: 
 
▪ Vlotbouw en vaaropdracht 
 
Bij aankomst bij het Apeldoorns Kanaal krijgen de teams een knoopinstructie en 
enkele tips voor een vlotconstructie. Met gebruikmaking van tonnen, touw en palen 
worden er vlotten geconstrueerd. Na het bouwen is het natuurlijk de tijd om het vlot te 
testen! Dus met het hele team op het vlot en een oversteek maken. 
 
▪ Vervolg van de Tocht 
 
De deelnemers moeten na de oversteek hun vlot weer demonteren en krijgen de 
vervolgroute verkregen die ze met de GPS weer zal leiden naar het eXito 
Groepskampeercentrum.  
 

 
Blok:  The Bridge  
Duur:  ca. 2 uur 

 
Opmerking: Afhankelijk van jullie wensen (wel of geen ontwerpfase, presenteren, oefenopdrachten etc) 
kan de duur van dit blok variëren van 1,5 tot 3 uur.  
 
The bridge is een avontuurlijke en uitdagende bouwopdracht. De deelnemers worden 
geconfronteerd met een voor hen onbekende materie en zijn zelf verantwoordelijk voor 
het door te lopen proces. Met als hoofddoel een brug te construeren die een quad kan 
dragen. 
 
De teams krijgen een korte uitleg van wat hun te wachten staat. Dus welke eisen er 
aan de brug gesteld worden en hoeveel materialen er beschikbaar zijn. Na een kort 
brainstorm / ontwerpsessie krijgen de teams paalhout en bindtouwen om de brug te 
construeren. De brug dient over een denkbeeldige rivier te worden gebouwd. Het 
uiteindelijke doel van de opdracht is dat men met een quad (een vierwielige motor) 
over de eigen gebouwde bruggen kan rijden. Echter er is een constructieprobleem! 
Hoe is het mogelijk de brug over een rivier van 3 meter te bouwen, met palen van 2,5 
meter? 
 
Deze avontuurlijke uitdaging op de Veluwe zal de teams versteld laten staan van hun 
eigen kunnen! 
 
Een instructeur van eXito zal uit veiligheidsoverweging zelf over de brug rijden als 
hij/zij deze daarvoor geschikt acht. 
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Blok:  Challenge  
Duur:  ca. 3 uur 
 
Opmerking: Afhankelijk van de groepsgroottes zullen wij het aantal onderdelen aanpassen. Afhankelijk 
van de beschikbaarheid is het mogelijk dat wij in de offerte andere onderdelen opnemen.  
 
Onder leiding van een eXito instructeur gaan de teams diverse uitdagende outdoor onderdelen 
doorlopen. De volgende onderdelen staan op het programma: 
 
▪ Tokkelen - Bij dit onderdeel moet 1 vaste begeleider staan. 
 
Gezekerd in een klimgordel maakt men een sprong in het diepe. De vijftig meter lange 
‘kabelbaan’ heeft de elementen van spanning en sensatie in zich. Uiteraard staan de 
overige teamleden niet stil terwijl u naar beneden komt, zij helpen u bij het remmen en 
hebben dus ook een belangrijke taak. 
 
▪ High Tower 
 
De deelnemers gaan gezekerd in een klimgordel en onder leiding van een ervaren 
kliminstructeur kratten stapelen. Dit onderdeel is voor de deelnemers en de 
omstanders een ware sensatie, wie kan van de kratten de hoogste toren maken? 
Behendigheid, samenwerking en een goede tactiek zijn doorslaggevend. 
 
▪ Handboogschieten 
 
Met het professionele handboogmateriaal leert men de beginselen van deze leuke 
sport. Uiteraard starten we met een uitleg over hoe we de boog moeten gebruiken en 
dan is het tijd om uw kunsten te tonen! Wie weet de roos te raken en is de ware Robin 
Hood? 
 
▪ Klimmen op de Klimmuur 
 
Op de 8 meter hoge toren zijn diverse klimroutes uitgezet. Nadat u een klimgordel 
heeft aangetrokken kunt u de muur beklimmen. Terwijl de instructeur uw veiligheid 
waarborgt voorziet hij u gelijk van nuttige tips hoe u eenvoudiger of met minder 
krachtsinspanning de top kunt bereiken. 
 
▪ Pamperjump - Bij dit onderdeel moet 1 vaste begeleider staan. 
 
Gezekerd gaat men de 8 meter hoge de paal trotseren. Boven op het plateau 
aangekomen dient men te gaan staan en zich 180 graden om te draaien en de dan 
sprong in het diepe te wagen. Lukt het de angst te overwinnen en koelbloedig naar de 
doelzak te springen? 
 
▪ Special Task met 4 WD Jeep 
 
Deze ‘Camel Trophy’ opdracht luidt: verplaats de Jeep, door menselijke kracht, over 
houten palen over de finishstreep. De banden mogen hierbij niet het aardoppervlak 
raken. Een goede communicatie en precisie laten deze opdracht dan ook slagen. 
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Blok:  GPS Mountainbike tocht 
Duur:  ca. 3 uur 
 
Opmerking: Afhankelijk van jullie wensen kan de duur van dit blok variëren van 1,5 tot 3 uur.  

 

Na een volledige instructie over het gebruik van de mountainbike en de GPS gaat men 
op pad. Door middel van dit vernuftige apparaatje kan men, door gebruikmaking van 
satellieten, heel nauwkeurig de plaats op de aarde bepalen (GPS staat voor: Global 
Positioning System). Men gaat met dit apparaatje op pad. Tijdens de Mountainbike 
tocht die door het bosrijke gebied rondom eXito zal lopen gaat met op zoek naar 
waypoints die vooraf als route in de GPS zijn gezet. Door het aflezen van een 
elektronische kompasnaald kan men de aangegeven eindbestemming op enkele 
meters nauwkeurig benaderen. 
 
De teams krijgen de beschikking over een rugzak met daarin: een EHBO-kit, geel hesje, plaksetje en 
een noodenveloppe. 
 

 
Blok:   Veluwe eXpeditie 
Duur:   ca. 3 uur 
Deelnemers: Groepen vanaf 100 personen 
 
Opmerking: Afhankelijk van jullie wensen kan de duur van dit blok variëren van 3 uur 
tot 1,5 dag. Uiteraard zullen daar ook het aantal posten op worden aangepast. In 
overleg met de opdrachtgever zullen ook begeleiders van de opdrachtgever worden 
ingezet. Ook kunnen er diverse challenge onderdelen en/of vlotvaren in worden 
geïntegreerd.  
 
Wie verzameld er zoveel mogelijk eXpeditie munten? We starten gelijk met een veiling. 
Men kan met het verkregen beginkapitaal de aangeboden attributen aanschaffen. Maar 
welke attributen zullen gekozen worden? Van touw tot een pedel, van meetlint tot 
vervoersmiddel. 
 
Kaartcoördinaten 
 
De teams krijgen een gedetailleerde omgevingskaart, middels opdrachten kunnen de 
teams de snijpunten op de kaart intekenen. Deze zogenoemde kaartcoördinaten zijn 
markante punten/stations. Binnen de gestelde tijd dient men een zoveel mogelijk van 
deze stationsposten aan te doen, met de eventueel aangeschafte items bij de veiling, 
kan men voordeel creëren. Maar ze kunnen natuurlijk gedurende het programma ook 
met andere teams zaken doen! 
 
De stations 
 
De stations zijn zeer divers van aard, er zijn sportieve en denk of doe-opdrachten, 
bemande en onbemande posten. eXito zal afhankelijk van leeftijd en doelstelling een  
gevarieerde mix aan opdrachten aanbieden, die uitdagend en avontuurlijk zijn.  
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De volgende posten kunnen op het programma staan: 
 
▪ High in the Sky 
 
Het team krijgt de beschikking over een ladder, touwen en andere materialen alwaar 
men onder begeleiding van een eXito instructeur veilig, op hoogte een aanwijzing of 
munten kan aantreffen. Echter is teambuilding, goede samenwerking en inventiviteit 
vereist om dit hogere doel te bereiken! 
 
▪ Timeless 
 
In een afgebakend perceel zijn liggen diverse voorwerpen. Horloges en telefoons worden tijdelijk 
ingenomen. Men dient zoveel spreekwoorden en gezegden te ontdekken die verband houden met de 
voorwerpen. Voorbeeld; er ligt een speelgoed aapje, spreekwoorden; ‘er komt een aap uit de mouw’, 
‘voor aap staan’ enz. Men heeft maximaal 120 seconden om zoveel mogelijk dan is men af. Komt men 
op tijd over de finish dan gelden de spreekwoorden en zullen die in klinkende munten worden 
uitgekeerd! 
 
▪ Vuurchallenge 
 
Bij deze opdracht heb je een ander team nodig om dit te spelen. Speel slim en kom 
met een ander team aan op dit onderdeel, of wacht het team af of er een tweede team 
verschijnt. Maak zo snel mogelijk een vuur met behulp van een firesteel waardoor het 
touwtje doorbrand bij het andere team en daardoor het vuurtje van dat team uitgaat. 
 
▪ Hit the Cup 
 
Durven jullie de zuur verdiende munten weer in te zetten om mogelijk nog meer munten terug te 
krijgen? Het spel is eenvoudig, maar juist daarom erg leuk om te spelen. Aangekomen bij deze post 
mogen de deelnemers kiezen wat ze doen. Gaan ze hun munten verdubbelen of kiezen ze voor 
zekerheid en vertrekken met hetzelfde bedrag als waar ze mee gekomen zijn? 
 
▪ Monkey Climbing 
 
Gezekerd aan een klimtouw en onder leiding van een ervaren instructeur van eXito, 
gaat een teamlid in de boom klimmen. Er zijn klimgrepen aan de boom bevestigd, 
echter is lenigheid en aanwijzingen van de teamleden noodzakelijk deze opdracht tot 
een goed resultaat te brengen. Hoe hoger men komt hoe groter de beloning, wellicht 
liggen er goudstaven in het verschiet. 
 
▪ Memorie 
 
De meest briljante afgevaardigde van het team heeft 40 seconden de tijd om binnen een afgezet 
perceel een aantal genummerde kratten te vinden. Ieder krat bevat een verrassend attribuut. Bij 
terugkomst bij het startpunt dient men zoveel mogelijk zaken op papier te reproduceren. Wie onthoud er 
zoveel mogelijk attributen? Of is er binnen het team een geduchte concurrent voor een beter resultaat? 
 
▪ Larppijlschieten 
 
Met de larppijlen is het de bedoeling dat we ouderwets gaan blikschieten in een 
nieuwe jas!l In plaats van met ballen schieten we met larppijlen en de blikken zijn 
vervangen door een bord waarop je schiet. Uiteraard starten we met een uitleg over 
hoe we de boog moeten gebruiken en dan is het tijd om uw kunsten te tonen! Wie weet 
de roos te raken en is de ware Robin Hood? 
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▪ Image Building 
 
Een visueel ingestelde deelnemer krijgt de leiding en de beschikking over een portofoon. Hij/zij gaat het 
team aansturen de juiste afbeelding te vinden. De afbeeldingen moeten omschreven worden maar men 
mag niet exact verwoorden wat er opstaat. De begeleider zal er op toezien dat men niet smokkelt. 
Binnen de gestelde tijd omschrijft men zoveel mogelijk afbeeldingen en achter de afbeeldingen vindt 
men een aanwijzing die de moeite waard is! 
 
▪ Jacobsladder 
 
Gezekerd en onder leiding van een instructeur gaat men een hoge balken ladder 
beklimmen. Echter de balken liggen steeds verder uit elkaar. Bovenaan gekomen moet 
men over de bovenste balk klimmen en gaat men abseilend zo’n tien meter naar 
beneden. 
 
▪ Spin or Win 
 
Hoeveel zetten jullie in? Wie heeft de vaste hand in het team en gaat de uitdaging aan. Het doel is 
eenvoudig, blijft je muntje op de sinaasappel liggen dan win je hem in drievoud terug. Valt hij er echter 
vanaf dan krijg je niets! Is jullie team een gokker of gaan jullie voor zekerheid. Vol voor de winst of 
accepteren jullie een plek in de top 3! 
 
Afsluiting Veluwe eXpeditie 
 
eXito zal alle munten van de teams optellen en hun antwoorden nakijken. Op gepaste wijze zal het 
winnende team vervolgens bekend gemaakt worden! 
 

 
Alle bovenstaande programma’s zijn ook met elkaar te combineren tot een een dag 
programma of meerdaagse. Ook kunnen we variëren met de verschillende programma 
onderdelen. Ook niet alle mogelijke onderdelen zijn in dit document genoemd. 
 
Uiteraard is het ook mogelijk om met uw gezelschap een meerdaagse survival over de 
Veluwe te doen waarbij er op verschillende schitterende basic locaties in de omgeving 
kan worden overnacht. Tijdens de survival is er een breed scala aan uitdagende 
activiteiten mogelijk. Wanneer dit iets is dat bij uw groep past dan stellen we graag 
samen met u een gaaf programma samen.  
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