
 

 

 

TEKSTEN EN PRIJZEN 

VAN DE ACTIVITEITEN 
  



 

IK HOU VAN HOLLAND 
 
Wat is Ik hou van Holland? 
Een gezellige spelshow Ik hou van Holland zoals u deze misschien wel kent van televisie met Linda de 
Mol. Perfect te spelen voor jong en oud voor een familiedag, bedrijfsuitje of een personeelsfeest. 
Alle facetten komen aan bod in de diverse ronden die gespeeld gaan worden. Denk hierbij aan de 
ronden zoals de onderwerpenronde, algemene vragen, uitbeelden en de finale ronde met het rad! 
Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt iedereen verdeeld in gelijke teams waarbij je zoveel 
mogelijk punten moet zien te verzamelen. Wanneer de laatste ronden naderen kan het er fanatiek 
aan toe gaan. Er wordt gebruikt gemaakt van echte buzzers en aankleding volledig in Hollandse stijl 
om de ultieme belevenis te ervaren.  Om alles goed le laten verlopen wordt het spel begeleidt door 
een quizmaster van BRES activiteiten.  
 
Kledingadvies 
Oranje of “Hollandse” kleding waarin je je makkelijk kunt bewegen 
 
Standaard inbegrepen 
- Aankleding ik hou van Holland 
- Bartafels 
- Een prijs voor de winnaars 
- Activiteitenbegeleider 
 
Duur activiteit 
90 - 120 minuten 
 
Aantal personen 
vanaf 15 personen 
 
Minimale leeftijd 
16 jaar 
 
Tarieven 
€ 23,99 p.p. incl. BTW t/m 20 personen 
Elke persoon extra € 19,99 p.p. incl. BTW 
Voor groepen boven de 30 personen gelden speciale tarieven 
 
Meer informatie te vinden via de volgende link: 
https://bresactiviteiten.nl/activiteiten/ik-hou-van-holland/   

https://bresactiviteiten.nl/activiteiten/ik-hou-van-holland/


JONGENS TEGEN DE MEISJES 
 
Wat is Jongens tegen de meisjes? 
Een leuke spelshow Jongens tegen de meisjes spelen met je personeelsfeest, familiefeest of 
vriendenuitje. U kent de show wellicht van televisie met Tijl en Yolanthe. Diverse ronden komen aan 
bod waaronder de letterpakkenronde waarbij gezelligheid en strijd tussen de sekse de boventoon 
voeren. De deelnemers worden verdeeld over gelijke teams bestaande uit alleen jongens of alleen 
meisjes die de strijd met elkaar aan gaan. Het team die door de ronden heen de meeste punten heeft 
verzameld mogen zich de ultieme winnaars noemen om eens en voor altijd de fitte tussen man en 
vrouw uit de wereld te helpen. Ook de aankleding in roze en blauw zal overduidelijk aanwezig zijn. 
Tijdens het spel wordt er gebruik gemaakt van echte buzzers en een quizmaster van BRES activiteiten 
om alles eerlijk te laten verlopen. 
 
Kledingadvies 
Mannen in blauwe en vrouwen in roze kleding waarin je je makkelijk kunt bewegen. 
 
Standaard inbegrepen 
- Aankleding jongens tegen de meisjes 
- Bartafels 
- Een prijs voor de winnaars 
- Activiteitenbegeleider 
 
Duur activiteit 
90 - 120 minuten 
 
Aantal personen 
vanaf 15 personen 
 
Minimale leeftijd 
16 jaar 
 
Tarieven 
€ 23,99 p.p. incl. BTW t/m 20 personen 
Elke persoon extra € 19,99 p.p. incl. BTW 
Voor groepen boven de 30 personen gelden speciale tarieven 
 
Meer informatie te vinden via de volgende link: 
https://bresactiviteiten.nl/activiteiten/jongens-tegen-de-meisjes/   

https://bresactiviteiten.nl/activiteiten/jongens-tegen-de-meisjes/


PUBQUIZ 
 
Wat is de Pubquiz? 
Speel de ultieme Pubquiz zoals u deze misschien wel kunt vanuit de kroeg. Perfect voor zowel kleine 
als grote groepen voor een personeelsuitje, bedrijfsfeest of vriendenuitje. Door de diversiteit aan 
ronden zoals; algemene vragen, afbeeldingen raden, muziek, soundtracks series, spreekwoorden en 
gezegden en nog veel meer, zal je als team moeten samenwerken om de meeste punten in de wacht 
te slepen! Ondersteund door een groot scherm met muziek, aankleding in pub stijl en een 
quizmaster van BRES activiteiten zal het aan gezelligheid en sfeer niet ontbreken.  
 
Standaard inbegrepen 
- Aankleding pubquiz 
- Bartafels 
- Een prijs voor de winnaars 
- Activiteitenbegeleider 
 
Duur activiteit 
90 - 120 minuten 
 
Aantal personen 
vanaf 15 personen 
 
Minimale leeftijd 
16 jaar 
 
Tarieven 
€ 23,99 p.p. incl. BTW t/m 20 personen 
Elke persoon extra € 19,99 p.p. incl. BTW 
Voor groepen boven de 30 personen gelden speciale tarieven 
 
Meer informatie te vinden via de volgende link: 
https://bresactiviteiten.nl/activiteiten/pubquiz/   

https://bresactiviteiten.nl/activiteiten/pubquiz/


CITY GAMES 
 
Wat is City Games? 
Het spel City Games is ideaal voor zowel kleine als grote groepen bestaande uit jong en oud. 
Teambuilding voor tijdens je personeelsuitje, een strijd tussen de familieleden op een familiedag of 
spelen tegen de vrijgezel op je vrijgezellendag. Dit alles is mogelijk door de verschillende varianten 
die te spelen zijn, namelijk: 
- Sherlock 
- Shootout 
- The Wedding Planner 
- Escape Game 
- Kolonisten 
Alle spelers worden opgedeeld in verschillende teams en krijgen een tablet mee om de strijd met 
elkaar aan te gaan. Zowel de routes, raadsels, vragen als opdrachten worden gecommuniceerd via de 
tablet. Afhankelijk van het type spel moeten er zoveel mogelijk punten verzameld worden door 
opdrachten uit te voeren of door raadsels op te lossen om achter de moordenaar en het 
moordwapen te komen. Het spel zal begeleid worden door een spelbegeleider van BRES activiteiten. 
 
Kledingadvies 
Kleding en schoenen waarin je je makkelijk kunt bewegen. 
 
Standaard inbegrepen 
- Tablets 
- Partytent 
- Biertafel + banken 
- Music box 
- Een prijs voor de winnaar(s) 
- Activiteitenbegeleider 
 
Duur activiteit 
90 - 120 minuten 
 
Aantal personen 
vanaf 15 personen 
 
Minimale leeftijd 
16 jaar 
 
Tarieven 
€ 23,99 p.p. incl. BTW t/m 20 personen 
Elke persoon extra € 19,99 p.p. incl. BTW 
Voor groepen boven de 30 personen gelden speciale tarieven 
 
Meer informatie te vinden via de volgende link: 
https://bresactiviteiten.nl/activiteiten/city-games/  

  

https://bresactiviteiten.nl/activiteiten/city-games/#tab-5c76a8127e771-1
https://bresactiviteiten.nl/activiteiten/city-games/#tab-5c76a8127e771-2
https://bresactiviteiten.nl/activiteiten/city-games/#tab-5c76a8127e771-3
https://bresactiviteiten.nl/activiteiten/city-games/#tab-5c76a8127e771-4
https://bresactiviteiten.nl/activiteiten/city-games/#tab-5c76a8127e771-5
https://bresactiviteiten.nl/activiteiten/city-games/


WIE IS DE SABOTEUR 
 
Wat is Wie is de saboteur? 
Speel Wie is de saboteur tijdens je familiedag, personeelsuitje of bedrijfsfeest. Het spel met de Mol 
van televisie is aangepast zodat het voor zowel kleine als grote groepen te spelen is. Samenwerken 
en tactiek is bij dit spel de sleutel tot succes om zoveel mogelijk geld voor de pot te verdienen. Dit 
doe je door verschillende ronden te doorlopen die o.a. bestaan uit raadsels, vragen en opdrachten en 
oplossen van getallenreeksen. Maar let op, er is een saboteur in het midden die zoveel mogelijk 
probeert te saboteren zodat je als team zo min mogelijk geld voor de pot verdiend. De saboteur 
dient te worden ontdekt door de stemronden die plaats vinden na elke opdracht. Je speelt in 2 of 
meer teams tegen elkaar en het team dat het meeste geld heeft verdiend, mag zich benoemen tot 
winnaar. Dit alles gebeurd onder leiding van een spelbegeleider van BRES activiteiten. 
 
Kledingadvies 
Kleding en schoenen waarin je je makkelijk kunt bewegen. 
 
Standaard inbegrepen 
- Tablets 
- Partytent 
- Biertafel + banken 
- Music box 
- Een prijs voor de winnaars 
- Activiteitenbegeleider 
 
Duur activiteit 
90 - 120 minuten 
 
Aantal personen 
vanaf 15 personen 
 
Minimale leeftijd 
16 jaar 
 
Tarieven 
€ 23,99 p.p. incl. BTW t/m 20 personen 
Elke persoon extra € 19,99 p.p. incl. BTW 
Voor groepen boven de 30 personen gelden speciale tarieven 
 
Meer informatie te vinden via de volgende link: 
https://bresactiviteiten.nl/activiteiten/wie-is-de-saboteur/  

https://bresactiviteiten.nl/activiteiten/wie-is-de-saboteur/


CRAZY 88 
 
Wat is Crazy 88? 
Het spel crazy 88 is door de meerdere beschikbare versies; de low versie en de high versie het 
perfecte spel voor een vrijgezellenfeest maar ook voor een afdelingsuitje en een familiefeest. Je gaat 
in meerdere teams op pad  met een telefoon en een opdrachtenformulier en probeert vervolgens 
zoveel mogelijk opdrachten uit te voeren die beoordeeld worden door Peer de spelleider van BRES 
activiteiten. De opdrachten worden beoordeeld op creativiteit en het voltooien van de opdracht. De 
opdrachten kunnen variëren van; maak een selfie met een man met lang haar tot bij iemand thuis de 
ramen lappen of geld verdienen als straatartiest. Al deze opdrachten zijn gekoppeld aan punten die 
corresponderen met de moeilijkheidsgraad van de opdracht. Je speelt minimaal in 2 teams tegen 
elkaar en het team dat de meeste punten scoort is de winnaar van de activiteit! 
 
Kledingadvies 
Kleding en schoenen waarin je je makkelijk kunt bewegen. 
 
Standaard inbegrepen 
- Telefoons 
- Partytent 
- Biertafel + banken 
- Music box 
- Een prijs voor de winnaar(s) 
- Activiteitenbegeleider 
 
Duur activiteit 
90 - 120 minuten 
 
Aantal personen 
vanaf 15 personen 
 
Minimale leeftijd 
16 jaar 
 
Tarieven 
€ 23,99 p.p. incl. BTW t/m 20 personen 
Elke persoon extra € 19,99 p.p. incl. BTW 
Voor groepen boven de 30 personen gelden speciale tarieven 
 
Meer informatie te vinden via de volgende link: 
https://bresactiviteiten.nl/activiteiten/crazy-88/   

https://bresactiviteiten.nl/activiteiten/crazy-88/


BUBBELVOETBAL 
 
Wat is Bubbelvoetbal? 
Speel het altijd hilarische spel bumper bal, ook wel bubbelbal genoemd. Het is een leuk spel voor 
tijdens het vriendenuitje of de iets wat actievere personeelsfeest. Je zit als speler in een opgeblazen 
plastic bubbel waarmee je gaat voetballen met een aantal aangepaste regels. Door deze opblaasbare 
bubbel ben je onkwetsbaar en kan er gebeukt worden om uiteindelijk een weg vrij te kunnen maken 
richting het doel om te scoren. Zowel voor de kijker als de speler zijn hilarische momenten 
gegarandeerd. Bij grote groepen wordt er in toernooi vorm gespeeld 3 vs 3 of 4 vs 4. Om alles eerlijk 
te laten verlopen wordt het spel begeleidt door een spelbegeleider van BRES activiteiten. 
 
Kledingadvies 
Sportkleding wat eventueel vies mag worden of kleding en schoenen waarin je je makkelijk kunt 
bewegen. 
 
Standaard inbegrepen 
- Partytent 
- Biertafel + banken 
- Music box 
- Een prijs voor de winnaars 
- Activiteitenbegeleider 
 
Duur activiteit 
90 - 120 minuten 
 
Aantal personen 
vanaf 15 personen 
 
Minimale leeftijd 
16 jaar 
 
Tarieven 
€ 23,99 p.p. incl. BTW t/m 20 personen 
Elke persoon extra € 19,99 p.p. incl. BTW 
Voor groepen boven de 30 personen gelden speciale tarieven 
 
Meer informatie te vinden via de volgende link: 
https://bresactiviteiten.nl/activiteiten/bubbelvoetbal/   

https://bresactiviteiten.nl/activiteiten/bubbelvoetbal/


SCHIETARRANGEMENT 
 
Wat is het Schietarrangement? 
Het schietarrangement is een leuke activiteit die bestaat uit blaaspijpschieten, handboogschieten en 
kruisboogschieten. Het is perfecte te spelen tijdens een familiedag, vriendenuitje of personeelsfeest. 
In meerdere groepen kan er meerdere keren om de beurt geschoten worden op de verschillende 
schietfacetten die aan bod komen. Alle punten van alle onderdelen worden bij elkaar opgeteld 
waarbij één persoon als scherpschutten van de groep uit de bus komt. Om alles goed en veilig te 
laten verlopen wordt het begeleidt door een spelbegeleider vanuit BRES activiteiten. 
 
Kledingadvies 
Kleding en schoenen waarin je je makkelijk kunt bewegen. 
 
Standaard inbegrepen 
- Partytent 
- Biertafel + banken 
- Music box 
- Een prijs voor de winnaars 
- Activiteitenbegeleider 
 
Duur activiteit 
90 - 120 minuten 
 
Aantal personen 
vanaf 15 personen 
 
Minimale leeftijd 
16 jaar 
 
Tarieven 
€ 23,99 p.p. incl. BTW t/m 20 personen 
Elke persoon extra € 19,99 p.p. incl. BTW 
Voor groepen boven de 30 personen gelden speciale tarieven 
 
Meer informatie te vinden via de volgende link: 
https://bresactiviteiten.nl/activiteiten/schietarrangement/  

  

https://bresactiviteiten.nl/activiteiten/schietarrangement/


BOOTCAMP GAME 
 
Wat is Bootcamp game? 
Een sportieve activiteit Bootcamp game spelen met je collega’s of vrienden tijdens een 
personeelsfeest of vriendenuitje. Wie is nou de sterkste en fitste van de groep? Tijdens deze 
bootcamp wordt er gebruik gemaakt van sandbags, kettlebells, trekkerbanden en nog veel meer voor 
krachtmetingen die gekoppeld zijn aan scores. Aan de hand van de uitkomsten van deze scores mag 
één iemand zich de sterkste en fitste persoon van de groep noemen! Afhankelijk van de grote van de 
groep wordt deze activiteit gespeeld in toernooivorm in groepen of per tweetallen. Voor de juiste 
actie en uitleg wordt alles begeleidt door een activiteitenbegeleider vanuit BRES activiteiten. 
 
Kledingadvies 
Sportkleding wat eventueel vies mag worden. 
 
Standaard inbegrepen 
- Partytent 
- Biertafel + banken 
- Music box 
- Een prijs voor de winnaar(s) 
- Activiteitenbegeleider 
 
Duur activiteit 
90 - 120 minuten 
 
Aantal personen 
vanaf 15 personen 
 
Minimale leeftijd 
16 jaar 
 
Tarieven 
€ 23,99 p.p. incl. BTW t/m 20 personen 
Elke persoon extra € 19,99 p.p. incl. BTW 
Voor groepen boven de 30 personen gelden speciale tarieven 
 
Meer informatie te vinden via de volgende link: 
https://bresactiviteiten.nl/activiteiten/bootcamp/  
 

  

https://bresactiviteiten.nl/activiteiten/bootcamp/


ZESKAMP 
 
Wat is Zeskamp? 
Speel de activiteit Zeskamp voor een actief personeelsfeest, familiedag of vriendenuitje. Aan de hand 
van het aantal deelnemers worden er 6 of meer onderdelen gespeeld in toernooi vorm of in groepen 
tegen elkaar in estafette vorm. De onderdelen zijn voor iedereen te spelen maar vergen een ultieme 
samenwerking om een goede score te kunnen behalen. Gebruik hierbij elkaars kwaliteiten om 
uiteindelijk te kunnen winnen van de andere teams. De onderdelen kunnen onder andere bestaan 
uit; zaklopen, galjoenrace, wereldbal, skippyslang en nog veel meer. Om alles eerlijk te laten 
verlopen zal een activiteitenbegeleider van BRES activiteiten alles begeleiden. 
 
Kledingadvies 
Sportieve kleding en schoenen waarin je je makkelijk kunt bewegen. 
 
Standaard inbegrepen 
- Partytent 
- Biertafel + banken 
- Music box 
- Een prijs voor de winnaars 
- Activiteitenbegeleider 
 
Duur activiteit 
90 - 120 minuten 
 
Aantal personen 
vanaf 15 personen 
 
Minimale leeftijd 
Alle leeftijden 
 
Tarieven 
€ 23,99 p.p. incl. BTW t/m 20 personen 
Elke persoon extra € 19,99 p.p. incl. BTW 
Voor groepen boven de 30 personen gelden speciale tarieven 
 
Meer informatie te vinden via de volgende link: 
https://bresactiviteiten.nl/activiteiten/zeskamp/   

https://bresactiviteiten.nl/activiteiten/zeskamp/


BEACHSPORTS 
 
Wat is Beachsports? 
Bij de activiteit beachsports kan er gekozen worden uit; beachvolleybal, beachsoccer, beachhandbal, 
voetvolley en ultimate frisbee of een combinatie hiervan. Afhankelijk van het aantal deelnemers 
wordt er in toernooi vorm gespeeld. Bij alle activiteiten worden de standaard spelregels gehanteerd 
op een paar kleine aanpassingen na zoals bijvoorbeeld het aantal spelers en de grote van het veld. 
Om alle onderdelen eerlijk te laten verlopen en het toernooischema aan te laten sluiten wordt alles 
geregeld door een begeleider vanuit BRES activiteiten. 
 
Kledingadvies 
Sportkleding en eventueel sportschoenen 
 
Standaard inbegrepen 
- Partytent 
- Biertafel + banken 
- Music box 
- Een prijs voor de winnaars 
- Activiteitenbegeleider 
 
Duur activiteit 
90 - 120 minuten 
 
Aantal personen 
vanaf 15 personen 
 
Minimale leeftijd 
Alle leeftijden 
 
Tarieven 
€ 23,99 p.p. incl. BTW t/m 20 personen 
Elke persoon extra € 19,99 p.p. incl. BTW 
Voor groepen boven de 30 personen gelden speciale tarieven 
 
Meer informatie te vinden via de volgende link: 
https://bresactiviteiten.nl/activiteiten/beachsports/   

https://bresactiviteiten.nl/activiteiten/beachsports/


TRADITIONELE BALSPORTEN 
 
Wat is Traditionele balsporten? 
Bij de activiteit traditionele balsporten kan er gekozen worden uit; voetbal, volleybal, handbal en 
rugby of een combinatie hiervan. Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt er in toernooi vorm 
gespeeld. Bij alle activiteiten worden de standaard spelregels gehanteerd op een paar kleine 
aanpassingen na zoals bijvoorbeeld het aantal spelers en de grote van het veld. Om alle onderdelen 
eerlijk te laten verlopen en het toernooischema aan te laten sluiten wordt alles geregeld door een 
begeleider vanuit BRES activiteiten. 
 
Kledingadvies 
Sportkleding en sportschoenen 
 
Standaard inbegrepen 
- Partytent 
- Biertafel + banken 
- Music box 
- Een prijs voor de winnaars 
- Activiteitenbegeleider 
 
Duur activiteit 
90 - 120 minuten 
 
Aantal personen 
vanaf 15 personen 
 
Minimale leeftijd 
Alle leeftijden 
 
Tarieven 
€ 23,99 p.p. incl. BTW t/m 20 personen 
Elke persoon extra € 19,99 p.p. incl. BTW 
Voor groepen boven de 30 personen gelden speciale tarieven 
 
Meer informatie te vinden via de volgende link: 
https://bresactiviteiten.nl/activiteiten/traditionele-balsporten/  

  

https://bresactiviteiten.nl/activiteiten/traditionele-balsporten/


DISCGOLF 
 
Wat is Discgolf? 
Speel de activiteit Discgolf tijdens je personeelsfeest of familiedag. Het is een activiteit waar iedereen 
aan deel kan nemen. De bedoeling bij discgolf is om een hole af te leggen en de frisbee in zo min 
mogelijk worpen in de basket te krijgen. De obstakels die je op de hole mogelijk kunt tegenkomen 
zorgen voor een extra dimensie. Afhankelijk van de grote van de groep worden er 6 of meer holes 
gespeeld. Wie mag zich de discgolfer van de groep noemen? Alles wordt begeleidt door een 
spelbegeleider van BRES activiteiten. 
 
Kledingadvies 
Kleding en schoenen waarin je je makkelijk kunt bewegen. 
 
Standaard inbegrepen 
- Partytent 
- Biertafel + banken 
- Music box 
- Een prijs voor de winnaar(s) 
- Activiteitenbegeleider 
 
Duur activiteit 
90 - 120 minuten 
 
Aantal personen 
vanaf 15 personen 
 
Minimale leeftijd 
16 jaar 
 
Tarieven 
€ 23,99 p.p. incl. BTW t/m 20 personen 
Elke persoon extra € 19,99 p.p. incl. BTW 
Voor groepen boven de 30 personen gelden speciale tarieven 
 
Meer informatie te vinden via de volgende link: 
https://bresactiviteiten.nl/activiteiten/discgolf/   

https://bresactiviteiten.nl/activiteiten/discgolf/

