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Asten, 24 juni 2019 

 

Beste, 

 
Gefeliciteerd, je hebt een verstandige keuze gemaakt. Experience Robinson is een leuk 
uitje. Alle uitjes zijn te boeken op basis van beschikbaarheid. Wacht niet te lang, het zou 
immers zonde zijn als de datum niet meer beschikbaar zou zijn. Pas wanneer je een 
optie of reservering maakt dan kan ik hem voor je vasthouden.   
 

Het programma 
Het programma van de dag ziet er zo uit (voorbeeld): 
 
Expeditie Robinson 
14:00 uur- 14:10 uur Enthousiaste uitleg 
14:10 uur- 16:30 uur De proeven 
16:30 uur- 17:00 uur Stemmen en finale spel (prijsje voor de winnaar)  
 
De datum, tijd en locatie is nog in overleg en kan naar wens worden ingevuld. Bij regen 
gaat de activiteit normaal gezien gewoon door, tenzij Leef 7 anders beslist. In deze 
activiteit is eten en drinken niet inbegrepen. Tip voor deze activiteit, draag makkelijke 
kleren & schoenen en neem eventueel een leesbril mee. 
 

Prijs 
 
Afhankelijk van je groepsgrootte zijn dit de prijzen: 
8 tot 25 personen     € 22,50 incl. BTW p.p. 
26 tot 50 personen     € 21,50 incl. BTW p.p. 
50 of meer      € 20,50 incl. BTW p.p. 
 
*De prijzen exclusief reiskosten berekend vanaf Asten á €0,19 per km. 
 
Vertrouwende je hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht je nog vragen hebben 
of wil je het vastleggen, dan hoor ik het graag!  
 
 
Met vriendelijke groet,  

 

Rowin Holtslag 

 
T: 0643946533 
E: Rowin@leef7.nl  
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Experience Robinson 

Opzoek Naar Een Uitje Vol Strijd? 

Expeditie Robinson! De activiteit vol strijd en teambuilding. Niet op een 

eiland, maar op een locatie naar keuze. Beleef de spanning en sensatie op 

tv nu in het echt! Wie is de echte Robinsonner? 

 
In een aantal opdrachten probeer je met je team de andere teams te verslaan. De 

krachtproef, evenwichtsbalk, teamopdracht, de stemronde en meer! Wie maakt de 

complotten en stemt genadeloos een vriend, collega of familielid eruit? Kortom wie wordt 

de ultieme Robinsonner van het uitje? 

 

Wat Kun Je Verwachten In Dit Uitje? 
 

 

Een Robinson-beleving! 

Evenwicht, stemmen en meer! 

Strijd in teams, maar ook tegen elkaar 

Een top begeleider 

3 uur genieten op een locatie naar keuze 

Een ‘oerman’ momentje 

Strijd en teambuilding 



 

 
Benieuwd naar de opdrachten of wat je nu werkelijk gaat beleven?  

De eerste stap naar een leuke activiteit is gemaakt, maar waarschijnlijk wil je nog iets 

meer weten over de opdrachten of het fysiek zwaar is etc. toch? Hier wat extra 

informatie.  

Wat Houdt Robinson In?  

 Gaat het alleen om kracht?  

Nee het gaat niet alleen om kracht. We hebben ook opdrachten waar 

teambuilding, inzicht, reactievermogen, denkvermogen, snelheid en 

evenwicht de boven toon voeren. In de opdrachten maken jong of oud, man 

of vrouw allemaal kans. Redelijke fitheid, gezonde wilskracht en wat 

winnaars mentaliteit zijn belangrijk. 

 Is het fysiek zwaar? 

Het is geen sport activiteit, maar je bent wel redelijk bezig. Soms moet je 

wat tillen of op je knieën zitten om een touw te sjorren. Het verschilt 

natuurlijk per persoon of dit soort dingen als fysiek zwaar worden 

beschouwd. De begeleiders zullen ter plekke sommige opdrachten 

aanpassen, zodat ze beter aansluiten bij de groep (bijv. een sportieve 

vriendengroep zal een moeilijker programma hebben dan een familie met 

meer diversiteit in leeftijd en sportiviteit).  

 De proeven 

Wat kan je ongeveer verwachten. Er is een evenwichtsproef, een soort vlot 

bouwen, reactie spel, met een katapult schieten, raadsels/teambuilding 

proef en pijltjes schieten. 

 Hoe werkt het stemmen  

Iedere ronde die je wint ontvang je één stem. Na een aantal opdrachten 

wordt er gestemd. Op TV zijn het negatieve stemmen, hier zijn het positieve 

stemmen. Je stemt dus op degene die jij graag in de finale ziet. Degene 

(circa 4 personen) met de meeste stemmen gaan door naar de finale. 

Je kan uiteraard niet op jezelf stemmen. 



 

  
Praktische Informatie 

Waar gaat de strijd los barsten? 

Je wilt natuurlijk niet deze spanning en strijd allemaal missen, toch? Waar wordt het 

gehouden, wanneer ga ik de activiteit organiseren, wie nodig ik uit of dergelijke 

andere vragen spelen mogelijk nu bij je op. Tijd voor wat praktische informatie. 

Beleef Het Samen! 

Datum en tijd 
De datum en tijd zijn naar eigen keus en op basis van 
beschikbaarheid. Kortom wacht niet te lang of laat hem 
in optie zetten. Zo voorkom je dat de datum volgeboekt 
is. 

Locatie  
Experience Robinson is een buiten uitje en wordt 
gespeeld op een grasveldje.  

Tijdsduur 
Dit uitje duurt 3 uur, we zullen in deze tijd circa 5 
opdrachten doen. Gevolgd door het stemmen en het 
finale spel tussen circa 4 personen.   

 

Doelgroep 
Deze activiteit is geschikt voor 10 jaar en ouder, 
Jonger mag ook, maar houd rekening dat ze goed 
tegen hun verlies moeten kunnen. 

Groep 
Dit uitje is vanaf 8 personen te boeken.  

Kosten 
Afhankelijk van de groepsgrootte zijn de prijzen p.p. 
tussen de € 20,50 en € 22,50. Genoemde prijzen zijn 
exclusief reiskosten berekend vanaf Asten. 

 

Tips 
Tip, draag makkelijke kleren en schoenen. 
Tip, neem indien nodig een leesbril mee. 
Tip, bekijk de weersvoorspellingen. 
 

Regen 

Bij regen gaat het normaal gezien gewoon door, maar bij te 

harde regen denken we graag met je mee. Mogelijk kan het 

uitje omgeswitcht worden voor een binnen uitje of kunnen we 

het verzetten. 

 

 



 

 

  

Boek Nu! 
 

Je bent nog slechts een enkele stap verwijderd van een leuke dag. Heb je al 

contact gehad met je medeorganisatoren? Waar wacht je nog op? Leg die datum 

vast, voordat het volgeboekt is. 
 

Boek Expeditie Robinson Nu! 
. 

Www.leef7.nl 

0643946533 

Mailen of bellen kan  

natuurlijk ook 
 

Rowin@leef7.nl 
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De Toerist  
Speel nu het uitje de Toerist een 

weerzinwekkende beleving met leuke en 

grappige opdrachten! Doe een salsa dans of 

maak een foto met sombrero, doe jij mee? 
 

Puur Toeval  
Een spelshow om niet te vergeten. Lachwekkende en 

gekke rondes. Wie weet alles van muziek of wie zijn het 

creatiefste? Welk team weet in deze hilariteit de winst te 

pakken? Maak het nu zelf mee! 
 

The Wedding Game 
Ben je opzoek naar een onvergetelijk vrijgezellenfeest 

voor vrouwen? Dat is dit het uitje van je dromen! Welk 

team kan het beste een serenade maken of wie maakt 

de meeste toepasselijke foto`s? 
 

Cluedo  
Zes mogelijke moordlocaties, zes mogelijke wapens en zes 

mogelijk daders. Strijd in teams en ontdek het ware verhaal 

op de moord op Rodius Zwart. Beleef het nu! 
 

Beleef Het Samen! 

Mogelijk ook interessant! 
In willekeurige volgorde enkele andere toppers van Leef 7 

Klik op het logo om direct naar het gewenste uitje toe te gaan.  
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Enthousiast? 
Ik kom graag in contact met je 

Rowin Holtslag 

rowin@leef7.nl 

0643946533 

Www.leef7.nl 
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