Strandheem Adventures, Paintball & Outdoor. Parkweg 5, Opende. tel:0594658040

Party en Recreatiecentrum
Paintball Strandheem

Paintball is een non-contact actiesport, waarbij twee teams,
uitgerust met een verfpistool, proberen elkanders vlag te
veroveren.

Tegenstanders die je onderweg tegen komt kun je uitschakelen met je Marker (verfgeweer).
Wordt je tegenstander geraakt door een verfballetje, dan is diegene af en dient zich naar het
basiskamp te gaan.
Daar kan de persoon in kwestie sterke verhalen uitwisselen en zich klaar maken voor de volgende
game. Er worden op één dag een aantal games gespeeld. Welk team uiteindelijk winnaar wordt,
blijkt aan het einde.
Voldoende faciliteiten zoals onder meer gescheiden toiletten voor zowel dames en heren zijn bij ons
normale gang van zaken. Uitstraling en verzorging staan bij ons dan ook hoog op onze lijst,ook
voor eten en drinken kunt je bij ons terecht, vraag naar de mogelijkheden!
All vanaf € 20,-

Kinderpaintball
Kinderpaintball
Onze jonge gasten krijgen net als de volwassenen allerlei
verschillende opdrachten.
De kinderen spelen in twee groepjes tegen elkaar in twee
verschillend ingerichte paintballvelden waar je je goed kunt
verstoppen of juist snel weg kunt rennen, dat maakt het ontzettend
spannend en blijft elk spel weer een sportieve uitdaging!
De hiervoor gebruikte kinderpaintballpistolen zijn kindveilig getest. Deze kinderpaintballpistolen
schieten minder hard dan die van de volwassenen en gebruiken een kleiner formaat Paintballetje.
Kinderpaintball voor de leeftijd vanaf 8 tot 10 en van 11 tot 15 jaar
Het minimum aantal om te reserveren is 8 kinderen. De kinderen spelen dan samen en hebben
altijd de begeleiding van een professionele buitensportinstructeur. Uiteraard voegen we de
kinderen die kinderpaintball spelen niet samen met Paintball spelende volwassenen.
Voor de veiligheid krijgen de kinderen een kinderpaintball-masker en natuurlijk ook een
camouflagepak. Chips, ranja en 100 paintballen inbegrepen.
€ 15,- P/P

Internet: www.hetstrandheem.nl
E-mail: info@hetstrandheem.nl
Parkweg 5 Opende tel:0594658040

Strandheem Adventures, Parkweg 5, Opende. tel:0594658040

Materiaal

Het materiaal bij Strandheem Paintball Adventures

V-Force ArmorMask
Dit is het masker waar wij mee spelen. Het masker beschermt het gehele
gezicht en ook de oren. Voor de ogen zit sterk een vizier dat beschermt
tegen de paintballs. Ook door brildragers kan dit masker gedragen worden.

TippMann 98
Wij spelen met één van de beste semi-automatische wapens verkrijgbaar.
Dat is de Tippmann 98. Dit wapen schiet zeer accuraat en dat komt het
spelplezier zeker ten goede. Het enige wat u hoeft te doen is de trekker over
te halen.

Bodyprotector ( Alleen voor de Dames).
Voor de dames is er de mogelijkheid om een body protector te dragen, voor
de Heren helaas niet. Succes heren!

Camouflagepak
Voor zowel voor de heren als de dames zijn er diverse maten overals.

Veiligheid & kwaliteit voor optimaal speelplezier !
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Kosten

Maandag t/m Donderdag

-

€ 20.00,- per persoon *

Vrijdag, Zaterdag & Zondag

-

€ 22.50,- per persoon *

* Inclusief 100 paintballs ( munitie ) en 3 uur speelplezier !

BBQ
Al vanaf
€ 13,50

Extra munitie:
50 stuks
100 stuks
500 stuks
1250 stuks
2000 stuks
* Te verkrijgen bij de Marshall

-

€ 6.00,€ 11.00,€ 44.00,€ 111.00,€ 144.00,-

*
*
*
*
*

Geïnstrueerd én begeleid door ervaren instructeurs.
Zodra jullie arriveren op het terrein van Strandheem Adventures, staat jullie persoonlijke
instructeur/coach tot jullie beschikking.
Hij zal jullie gedurende de vele spellen waar nodig ondersteunen, en bij staan voor de eventuele
vragen en hier een goed antwoord op geven. Verder zal jullie Instructeur ook enkele spelmethodes
met jullie doorlopen en niet te vergeten het nodige uitleggen over de veiligheidsaspecten.
Paintball terrein
Ons terrein bij Strandheem in Groninger Opende is één van de meest spectaculaire en gevarieerde
Paintball terreinen van Nederland. Het beslaat ongeveer 3 hectare en is voorzien van een groot
aantal schuilplaatsen.
Bomen, heuvels struiken en sluippaadjes dragen ertoe bij dat de spanning stijgt! De forten zijn
ruim genoeg om met meerdere personen je team in stand te houden. Bovendien zijn ze perfect
gecamoufleerd, zodat je onopgemerkt de vijand in de val kan lokken.
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Outdoor
Olympische spelen

Bruiloften en Receptie

Het Olympisch vuur wordt ontstoken in het basis kamp, de vlaggen worden gehesen en de bel
klinkt. Vanaf dit moment barst de strijd los om de eeuwige roem van de Olympische spelen van het
Noorden. Wie is de snelste, de sterkste, de meest behendige. Op een prachtige locatie naast het
water bevinden zich 14, Hilarische, spannende, toegankelijke spelen waarop in teams de strijd
aangaat. De spellen hebben allemaal iets te maken met de Olympische Spelen of Spelen die we
kennen uit de Noordelijke provincies.

Werking
De groep wordt opgedeeld in 2 teams, welke op hun beurt in
kleine groepjes andere teams uitdagen op de verschillende
onderdelen. Ieder ronde duurt ongeveer 20 minuten. Na iedere
ronde worden de scores doorgegeven. De teams kunnen zelf
kiezen welke spellen ze doen. Willen ze wat meer structuur, dan
kan de spelleiding zorgen voor een teamindeling en een
doordraaischema, zo weet iedereen wanneer, op welk onderdeel
en tegen wie ze spelen.

Onderdelen
Speerwerpen, Boogschieten, De sloopkogel, Strobaalwerpen, Het gladiatoren gevecht, Slinger
eiland, Mega-mini Voetbal, Kogelstoten, Drankvat race, Spijkerslaan, Spijkerbroek
hangen, Baksteen tillen
Tarieven en Tijden
10 tot 200 personen
2 uur € 12,50 p.p. (incl. boogschieten € 15,-)

Boogschiet workshop
Werking
Onder begeleiding van een ervaren instructeur leert u de basis van het boogschieten.
De workshop wordt afgesloten met een wedstrijd boogschieten. De liefhebbers kunnen zelfs nog
even proberen met een professionele kruisboog te schieten.
Tarieven en tijden
Vanaf 10 personen
1 tot 1,5 uur € 9,50 p.p.
3 uur € 15,00 p.p. (incl. boogschieten € 17,50)
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Outdoor

Sterrenslag, een interactief bedrijfsuitje!
Nog nahijgend van de hindernisbaan zag hij zijn collega boven op de zeephelling staan. Die was in
ieder geval boven gekomen, nu de bal nog. Ze hadden de joker nog niet ingezet. Het blind
volleybal was daarvoor het meest geschikt. Als ze maar niet tegen team 4 moesten... Eventjes
uitblazen en daarna de concentratie weer op-pakken bij het
boogschieten..!
Er wordt gespeeld in teams die op 6 onderdelen tegen elkaar strijden,
deze onderdelen zijn: Boogschieten, Hindernisbaan, Zeephelling,
Sumoworstelen, blind volleybal, touwtrekken (finale)

De meest spectaculaire Highland Games van Noord Nederland.
In de 11e eeuw werden de eerste Higlandgames gehouden. Nu, 1000 jaar later, nog steeds een
groot succes als teamuitje, vrijgezellenfeest of bedrijfsuitje.
Betreedt voor even de Highlands en ga met je clan de strijd aan op de traditionele Schotse games.
Uiteraard ga je gekleed in traditionele kilt deze de strijd aan met je opponent. Welke clan heeft de
grootste spierballen, de beste tactiek, het meeste doorzettingsvermogen?

Nieuw
voorjaar
2015

Op een prachtige plek aan het water neem je het op tegen een andere clan op de volgende
onderdelen: Paalwerpen – Caber Toss ,Hamerslingeren – Throwing the Hammer, Stenen tillen lifting Bricks, Drankvatrollen – Roll the Barrel, Kilthangen – Weight your Weight, Paalvechten –
Pole Wrestling, Touwtrekken – Tug of War, Schoofwerpen – Sheaf Toss, Steenwerpen – Putting the
Ball
Tijd: 2 tot 3 uur Prijs: Highland Games € 14,50 p.p.

Archery tag
Voorzien van een masker en een boog betreed je de
arena. Dan barst de strijd los. Je doel is het
afschieten van het andere team en de targets. Je
speelt in een een spectaculair speelveld vol
obstructies om je achter te verschuilen.
Bij dit spel draag je een masker en de pijlen zijn
voorzien van een zacht dop, waardoor het veilig is
om op iemand te schieten. Een Marshall ziet erop
toe dat het spel veilig en eerlijk gespeeld wordt.
Tijdsduur: 1 tot 2 uur
Voor een dag om nooit meer te vergeten
Aantal: vanaf 10 personen
Prijs: vanaf € 16,- p.p.
(inclusief koffie/thee of ranja)

Internet: www.hetstrandheem.nl
E-mail: info@hetstrandheem.nl
Parkweg 5 Opende tel:0594658040
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Eten & Drinken

Barbecue populair
Huzaren/vleessalade
Frites
Gemengde salade
Sate
Barbecue worst
Hamburger
Shaslick
Karbonade
Speklap
Diverse sauzen
Stokbrood/kruidenboter

Barbecue small
Huzarensalade
5 soorten vlees
Diverse sauzen
Stokbrood/kruidenboter
€ 13,50 per persoon

€ 17,50 per persoon

Kinderarrangement

Arrangement compleet

Kinderpaintball

Ontvangst met koffie

100 paintballs

Paintball arrangement

Patat met fritesaus

BBQ

Frikandel met fritesaus

Vrij drinken

Ranja met chips in pauze

Duur arrangement 5 uren

€ 18,50 p/p

Normaal € 62,50 nu voor € 52,50

Voor scholen en grote groepen hanteren wij speciale tarieven! vraag naar de
mogelijkheden.

Internet: www.hetstrandheem.nl
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Offerte/Bevestiging

Naam:
Tel nr:
Straat:
Postcode:
Plaats:
E-mail:

Uw contactpersoon:
Gerhard Bos
Tel: 0594 658040
Mobiel : 06 51718082
info@hetstrandheem.nl
www.hetstrandheem.nl

Datum:
Party:
Locatie:
Aantal pers:
Consumpties:
Prijs:
Dagindeling:

Partycentrum Strandheem Parkweg 2b 9865 VP Opende 0594-658040 / 06-51718082
De uniforme voorwaarden horeca zijn op al onze diensten van toepassing en worden op verzoek toegestuurd.

Offerte/Bevestiging

Naam:
Telefoon:
Straat:
Postcode:
Plaats:
E-mail

Datum:
Party:
Locatie:
Aantal pers:
Consumpties:
Prijs:
Dagindeling:

Partycentrum Strandheem Parkweg 2b 9865 VP Opende 0594-658040 / 06-51718088.
De uniforme voorwaarden horeca zijn op al onze diensten van toepassing en worden op verzoek toegestuurd.

