
BEAT THE BOX

Doel:
Teams moeten de geheime code ontcijferen voordat de
timer stopt.

Spel verloop:
Elk team krijgt een vergrendelde aluminium koffer. Een
mysterieuze video neemt de deelnemers mee op
avontuur. Met de informatie uit de video, zijn de teams
in staat de koffer te openen. Daarin zitten opnieuw 4
vergrendelde kisten boordevol puzzels en raadsels om
te ontcijferen. Enkel door samen te werken en
informatie te delen, kunnen de deelnemers het spel tot
een goed einde brengen. Teamwork is daarbij
essentieel.

Einde:
In de laatste koffer vinden de deelnemers letters. Door
ze in de juiste volgorde te zetten, kunnen ze een slogan
vormen. Met deze slogan kunnen de deelnemers de
aftelklok stoppen.

Aantal personen: 10 tot 500 (teams van 5 tot 10 spelers)
Timing: 90min
Video:  Beat the box

http://www.eventmasters.be/en/events/teambuilding/teambuilding-concepts/beat-the-box


Doel:
Welkom in het stijlvolle hotel, ga zitten en drink iets! Maar
wacht - wat ?! De hoteleigenaar is vermoord! Op zijn
eigen grondgebied. Ga je het mysterie oplossen?

Spel verloop:
De deelnemers worden warm verwelkomd met een
drankje. U zit amper aan tafel als plotseling blijkt dat er
een misdaad heeft plaatsgevonden onder jullie ogen! De
eigenaar van het hotel is dood - en op een heel
gruwelijke manier.

Stap in deze virtuele wereld om aanwijzingen te vinden,
moeilijke puzzels op te lossen en het mysterie te
ontrafelen.

Einde:
Aan het einde van het diner verschijnt de waarheid. Jullie
antwoorden worden beoordeeld en de winnende teams
ontvangen een passend geschenk. Dankzij jullie is dit
VR-universum weer een beetje veiliger geworden!

Aantal personen: 10 tot 250 
Timing: Tijdens een driegangendiner (max 180min)
Video: CSI Whodunit

CSI WHODUNIT

https://www.youtube.com/watch%3Fv=EFgkrlSRg60


Doel:
Strakke deadlines. Keihard werken. Er honderd
procent voor gaan. Herkent u dit? Dan is het hoog
tijd om uw batterijen op te laden.

Spel verloop:
Elk team krijgt bij de start een lege batterij om op te
laden. Het team dat het meeste energie verzamelt
tegen het einde van de dag, wint de uitdaging. Er
wordt met één of meer teams gestreden per
opdracht. Ondertussen leert u welke producten
energetische voedingstoffen bevatten. En brengt u
sportieve activiteiten tot een goed einde. Zelfs met
denksport verhoogt u uw energiepeil …

Einde:
Verzamelt uw team het meeste energie? Dan wint u
de challenge. Wedden dat u als herboren huiswaarts
gaat?

CHARGE YOUR BATTERIES

Aantal personen: 15 tot 500
Timing: 120min–240min
Video: Charge your Batteries

http://www.eventmasters.be/en/events/teambuilding/teambuilding-concepts/charge-your-batteries


Doel:
Een rijke man is gestorven. In zijn testament ontdektte
de notaris dat de man een een speciale aanbidding had
voor 6 vrouwelijke persoonlijkheden. Het was zijn wens
dat het familielid met de meeste affiniteit voor de 6
persoonlijkheden de erfenis kon krijgen.

Spel verloop:
De notaris verdeelt de deelnemers in teams. Elk team
vertegenwoordigt een familie. Door deel te nemen aan
verschillende proeven en te onderhandelen met fictief
geld, kunnen de deelnemers hints verdienen. Met deze
hints kunnen ze de namen van de persoonlijkheden
ontdekken en deze in een grid plaatsen. Wie scoort het
beste bij de activiteiten? En wie krijgt zo de meeste
aanwijzingen om de 6 persoonlijkheden te
ontmaskeren?

Einde:
Het team dat als eerste het raadsel oplost wint de
erfenis.

TESTAMENT
Aantal personen: 15 tot 500
Timing: 120min–240min



Iets gezien dat je leuk vindt of wil je
meer weten over een specifieke
concept?

Wil je weten hoe we het concept
kunnen aanpassen aan uw wensen
en/of personaliseren?

In totaal hebben we een portfolio
van meer dan 70 team buildings
om voor te stellen dus neem gerust
contact met ons op en we helpen je
graag verder!

CONTACTEER ONS

ⓒ Event Masters

info@hubermont-space.com

+32 494 586 253

www.hubermont-space.com


