Programma Explorer
Algemeen:
Programma 'Explorer' is het kortste teambuilding programma van OutDoorn. De basis van het programma bestaat uit 3 leuke en leerzame
teambuilding activiteiten van elk 45 minuten. Het 'Ravijn' is een opdracht
waarbij de groep met beperkte middelen de oversteek over een denkbeeldig
diep ravijn moet maken. 'Whisky Tango' is een communicatie activiteit die
zich afspeelt in het bos en de 'Katapult' is een bouwopdracht met ook een
competitief element.
Type bedrijfsuitje:
Teambuilding
Zwaarte:
Licht | Pittig | Zwaar | Heel zwaar
Deelnemers:
10 - 60 (uitbreiding mogelijk tot 150 personen)
Tijd:
14.00 - 17.15 uur (3¼ uur, starttijd aanpasbaar)
Prijs:
€ 49,50 p.p. incl. BTW
Inclusief:
Onbeperkt koffie, thee, fruitdrank, mineraalwater en cup a soup
Koek bij ontvangst
Saucijzenbroodje in de pauze
Optioneel:
Lunch
Diner
Vergadermogelijkheid
Locatie:
Bivak Out-Doorn op Landgoed Beukenrode te Doorn (bij Utrecht).
Kleding:
Stevig schoeisel en kleding die past bij de weersvoorspelling.
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13.30 uur
Lunch (optioneel, € 11,50 p.p.)
We ontvangen u graag een half uur eerder indien u wilt lunchen. Het lunchbuffet bestaat
uit een assortiment pistoletjes, krentenbollen, zachte bollen en boterhammen. Er is ruime
keuze aan kaas- en vleeswaren, salades, rauwkost en overig broodbeleg. Voorts is er vers
fruit, koffie, thee, jus d'orange, vruchtendrank, melk en cup a soup.
14.00 - 14.20 uur
Ontvangst
Hartelijk welkom op het bivak van Out-Doorn. Na een korte inleiding over de
locatie en het programma is er eerst gelegenheid om iets te drinken en te eten. Er is
een drankenbuffet met verschillende soorten koffie, thee en fruitdrank. Ook is er
cup a soup en een stevig stuk koek.
14.20 - 14.25 uur
Teamindeling
Eén van de instructeurs van Out-Doorn verdeelt uw gezelschap willekeurig of
conform een door u vooraf opgestelde lijst in groepen van 10 tot 20 personen. Elke
groep krijgt een eigen instructeur toegewezen die zijn groep weer in teams
verdeelt. Elk team krijgt ter herkenning een eigen kleur keycord.
14.25 - 15.10 uur
Ravijn
In het bos bij Out-Doorn is een denkbeeldig ravijn gecreëerd. Bij aankomst blijkt
dat de brug over het ravijn door een aardbeving is geruïneerd. Alleen de
brugpijlers staan nog overeind. Toch moet u naar de overkant. Er zijn echter maar
beperkte middelen beschikbaar om de oversteek te wagen.
15.10 - 15.55 uur
Whisky Tango
Elk team wordt in twee kleine groepjes verdeeld. Elke groepje krijgt een
walkietalkie. Beide groepjes worden in verschillende richtingen het bos in
gestuurd met elkaars kaart en elkaars opdrachten. Goed luisteren en duidelijk
communiceren is een voorwaarde om het collectieve doel te bereiken.
15.55 - 16.10 uur
Pauze
Met diverse soorten koffie en thee, fruitdrank, mineraalwater, cup a soup en een
saucijzenbroodje.
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16.10 - 16.55 uur
Katapult
Met houten palen en spanbanden ontwerpen en bouwen de verschillende teams
een katapult waarbij men op beproefde wijze een bal zover mogelijk weg moet
zien te katapulteren. Hoe verloopt de samenwerking, welk team maakt de mooiste
constructie en wie boekt het beste schietresultaat? Record: 80 meter!
16.55 - 17.05 uur
Eindoefening
Alle groepen verzamelen zich op het voetbalveld van Landgoed Beukenrode voor
een ontspannen en ludieke afsluiting van het teambuilding programma. Dit is het
juiste moment voor iedereen om alle tijdens het programma opgedane kennis en
vaardigheden collectief tot uiting te laten komen.
17.05 - 17.15 uur
Evaluatie & Afsluiting
De instructeurs van Out-Doorn geven een beschouwing op het verloop van de
dag. Vooral het karakter van de dag die in het teken stond van 'teambuilding',
komt ter sprake. Hoe verliep de samenwerking en welke lessen kunnen daaruit
geleerd worden m.b.t. de dagelijkse werkzaamheden?
17.15 uur
Diner (optioneel vanaf € 18,50 p.p.)
Maak uw uitje compleet met een diner na afloop van de activiteiten. Onze locatie is een
heerlijke plek om te vertoeven en het eten is uitstekend. We hebben een gevarieerde
menukaart met diverse buffetten, barbecues, soepen en desserts. Kijk op onze menukaart
voor de mogelijkheden!
Bij de bar zijn de volgende drankjes verkrijgbaar: rode wijn, witte wijn, rosé, diverse
soorten frisdrank en fruitdrank en mineraalwater. Daarnaast is er warme drank zoals
koffie, thee en chocolademelk. Voor een vast bedrag per uur kunt u drankjes uitkopen. U
kunt dan zoveel drankjes halen bij onze bar als u maar wilt!
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