Programma Braveheart
Schotse Highland Games

Highland
Events

Algemeen:
Programma 'Braveheart' is genoemd naar de beroemde speelfilm uit
e
1995 over de Schotse held William Wallace die in de 13 eeuw opkwam
tegen de Engelse overheersing. Acteur Mel Gibson is in de film zowel
regisseur als hoofdrolspeler.
Corona:
Alle activiteiten zijn buiten.
Overal kan 1½ meter afstand worden gehouden.
Type programma:
Recreatief | Teambuilding | Teamcompetitie
Zwaarte:
Iedereen, ongeacht fysieke conditie, kan deelnemen.
Deelnemers:
10 - 80 personen
Tijd:
Van 14.00 - 17.30 uur (3½ uur, starttijd aanpasbaar)
Prijs:
€ 51,50 p.p. incl. BTW
Inclusief:
Koffie, thee, fruitdrank, mineraalwater en cup a soup
Koek bij ontvangst, saucijzenbroodje in de pauze
Fles whisky voor winnend team
Optioneel:
Lunch
Diner of barbecue
Vergadermogelijkheid
Locatie:
Highland Camp op Landgoed Beukenrode te Doorn (bij Utrecht).
Andere programma’s
Programma Rob Roy. Duur 4½ uur. Prijs: € 57,50 p.p. incl. BTW
Programma Highlander. Duur 5½ uur. Prijs: € 64,50 p.p. incl. BTW
Bedrijfsuitjes Groep:
Highland Events maakt deel uit van de Bedrijfsuitjes Groep. Andere
bedrijfsuitjes zijn: Mipapo, Out-Doorn, Alpenfest en Bounty Hunt.
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Arrival: 13.30 - 13.45 uur / Lunch: 13.45 - 14.25 uur
Lunch (optioneel, € 11,95 p.p.)
Assortiment pistoletjes, krentenbollen, zachte bollen en boterhammen. Ruime keuze aan
kaas- en vleeswaren, salades, rauwkost en overig broodbeleg. Voorts vers fruit, koffie, thee,
jus d'orange, vruchtendrank, melk en cup a soup.

14.00 - 14.25 uur
Arrival (Ontvangst)
Hartelijk welkom op het Highland Camp van Highland Events op Landgoed Beukenrode in
Doorn. Onder het genot van een vrolijk deuntje uit de doedelzak krijgen de deelnemers hun
Schotse tenue (originele Schotse kilts) voor de Highland Games uitgereikt. Na het omkleden is
er tijd voor 'coffee and tea' en een stevig stuk koek.
14.25 - 14.30 uur
Groups & Teams (Teamindeling)
De groep wordt willekeurig of conform een vooraf door de klant opgestelde lijst verdeeld in
subgroepen van 10 tot 20 deelnemers. Elke subgroep krijgt een eigen instructeur toegewezen
die de deelnemers in teams verdeelt van 4 tot 6 personen. Deze teams gaan onder leiding van
de desbetreffende instructeur met elkaar in competitie.
14.30 - 15.20 uur
Tossing & Throwing (Gooien & Werpen)
Dit onderdeel bestaat uit vier activiteiten waarbij telkens een voorwerp zo ver mogelijk
weggeworpen of weggestoten moet worden. 1) Tossing the caber = paalwerpen. 2) Shot putt
= gewicht stoten. 3) Throwing the javelin = speerwerpen. 4) Throwing the hammer =
hamerwerpen.
15.20 - 16.10 uur
Pushing & Pulling (Duwen & Trekken)
Dit onderdeel bestaat uit vier stevige activiteiten waarbij het betere duw- en trekwerk in
teamverband centraal staan. 1) Caber pushing = Paalduwen. 2) Caber drag = Paalslepen. 3)
Turn over the tyre = Bandkantelen. 4) Tyre pulling = Band trekken.
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16.10 - 16.20 uur
Break (Pauze)
Op het drankenbuffet staat koffie, thee, fruitdrank, mineraalwater en cup a soup gereed. De
Gildeslager verzorgt een goed gevuld saucijzenbroodje.

16.20 - 17.10 uur
Running & Rolling (Rennen & Rollen)
Vier pittige activiteiten waarbij het kaf van het koren wordt gescheiden. Kracht, snelheid en
samenwerking zijn sleutelwoorden. 1) Roll the barrel = vatrollen. 2) Whisky barrel run =
Whiskyvaten race. 3) Caber wave = boomstamparcours. 4) Caber race = Palen estafette.

17.10 - 17.25 uur
Tug a war (Touwtrekken)
Voor dit slotonderdeel verzamelen alle teams van alle groepen zich op het voetbalveld naast
het Highland camp. Er vindt een competitie plaats waarbij alle teams een laatste kans krijgen
om de eindstand in hun voordeel te beslissen. Er moet nog even hard gewerkt worden!

17.25 - 17.30 uur
Award ceremony (Huldiging)
De instructeurs overleggen de resultaten van hun teams. Hierna volgt de huldiging van het
team dat gemiddeld de beste prestatie heeft geleverd. Dit team wint een fles echte Schotse
whisky en mag een ereronde met de Schotse vlag maken over het terrein.

17.30 uur
Diner (optioneel vanaf € 19,95 p.p.)
Maak uw uitje compleet met een diner na afloop van de activiteiten. Onze locatie is een
heerlijke plek om te vertoeven. Al het eten wordt verzorgd door de Gildeslager. We hebben een
gevarieerde menukaart met diverse barbecues, buffetten, soepen en desserts. Kijk op onze
menukaart voor de mogelijkheden!
Bar geopend
Bij de bar zijn de volgende drankjes verkrijgbaar: altijd keuze uit 2 of 3 merken bier, alcoholvrij
bier, rode wijn, witte wijn (droog en zoet), rosé, alle gangbare frisdranken, verschillende
smaken Dubbel Friss en mineraalwater. Daarnaast is er koffie en thee. Voor een vast bedrag
per persoon kunt u voor 1½ uur of langer onbeperkt drinken.
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