
 

U kunt kiezen uit de navolgende spelen of combinaties daarvan: 

• De “Marken van Eefde” (een afgeleid spel van de “Kolonisten van Catan”) Het 
welbekende spel, waarbij een lange route gemaakt moet worden door handeldrijven 
met diverse goederen die te maken hebben met oa bierbrouwen en de 
oorspronkelijke Marken. Minimaal 4 spelers of 4 groepen. Duur 1-2 uur.   

       

• “Mens-Erger-Je-Niet” op een groot model bord. Het alom bekende oer Hollandse 
spel van tactisch spel; geluk en het treiteren van je tegenstander, op een groot 
model speelveld….  Minimaal 4 spelers / 4 groepen. Duur 30-45 minuten.  

                                                             

• “Ganzenbord à la Markebier Brouwerij”. Het welbekende spel, aangepast naar de 
Markebier en Eefdese Brouwerij situatie, op een groot model speelveld. Aantal 
spelers: 4 - 8 spelers/groepen. Duur 30-45 minuten.    



                                                                      

    

• Mega Tangram. Maak zo veel mogelijk figuren met slechts 7 geometrische basis 
figuren.  Spelers: onbeperkt / in groepen. Duur: vooraf te bepalen, bv. 15 
minuten.           

     

• Klootschieten. (fraaie routes van ongeveer 7-8 kilometer).                                  
Een oeroud echt Achterhoeks spel, maar is nog steeds aantrekkelijk en 
onderhoudend. Spel tussen twee groepen, van 4 tot 8 personen. Meerdere groepen 
mogelijk. Lekker buiten in de fraaie omgeving van Eefde. Duur: ongeveer 1½ tot 2½ 
uur. Versnaperingsstop onderweg mogelijk te 

regelen…  

  

•Jenga Extremadura (groot model Jenga spel). Bouw een grote toren en haal daar 
steeds om en om een blokje uit en plaats dar weer boven op de stapel, tot deze 
omvalt…  Spelers: minimaal 2 en maximaal 6 per groep. Duur: ongeveer 15 minuten 



per spel. Meerdere pogingen mogelijk.          

                                             

• Boerengolf. Het landelijke broertje van golfen, maar dan met een grote “stick”, 
een grote bal en door de weilanden, waar het vee nog graast… en met natuurlijke 
hindernissen als sloten en greppels en trekkers? De holes zijn bv. ingegraven 
emmers. Hilarisch.                                                                                
Spelers: minimaal 4 groepen van 2 – 4 spelers. Duur: ongeveer 1-2 uren.  

 

• Katapult bouwen en schieten. Werk in groepen met allen hetzelfde basis 
materiaal, van bv. vier palen; touw; elastiek en een leren lap.                                            
Bouw daarna een mega katapult en verschiet vervolgens enkele ballen.                                          
Wie bouwt het snelst? Wie heeft het meest stabiele ontwerp? Wie schiet de ballen 
het verst?  Deelnemers: meerdere groepen met min. 3 deelnemers per groep. 
Duur: vooraf te bepalen eindtijd of 1-2 uur.   

     

 

• “Kamertje verhuren”. Door het verleggen van muurtjes, worden nieuwe kamers 
gelegd en worden de mogelijkheden van de tegenstander tegen gewerkt. 
Deelnemers: 2 -4 of groepen tegen elkaar. Duur: vooraf vast te stellen. 



      

• Baboestieken. Bouw alleen of met je groep, de meest fantastische bouwwerken, 
met gebruik making van alleen maar bamboestokken (vast aantal?) en elastieken. 
Een uitgelezen vergader break activiteit en eenvoudig te koppelen aan bv. een 
thema als bv. bruggenbouwen…                                                                       
Inventiviteit; ruimtelijk inzicht; oog-hand coördinatie; samenwerking en overleg zijn 
belangrijke termen hierbij.                                                                       
Deelnemers: 2 – onbeperkt / groepen. Duur: vooraf in overleg te bepalen.    

               

• Spijkerslaan. Zo snel mogelijk een fikse “duim” in een oude boomstam slaan. 
Spelers: 2 – onbeperkt /groepen. Duur: Kan op tijd en/of aantal slagen. Lengte 
uitstekende delen is bepalend. Oordeel jury is bepalend.    

                     

• Houtzagen. Een simpele, maar vermoeiende bezigheid. Kan op dikte en op tijd, 
per groep en individueel…  Zie ook spijkerslaan. 

                

                                                                                          



• Touwtrekken. Het traditionele spel, wat al in de Middeleeuwen bestond. Spelers: 
minimaal 4 en max onbeperkt / groepen. Diverse spelvormen mogelijk. Duur: vooraf 
vast te stellen.              

                                                     

• Bierpul schuiven. Het schuiven van de bekende bierpullen, op een extreem grote 
baan à la sjoelen…           

            

                                                                      

• Frisbeeën, het welbekende frisbee werpen. Het overgooien van de welbekende 
schijven naar elkaar en naar doelen.        

      

 

• Steppen op een grote step, in en door Eefde. Steppen, in en om Eefde, via vaste 
routes, per groep of individueel. Minimaal 6 deelnemers, extra kosten € 15.00

     

 

• Schermen een clinic, door een volleerd maitre du sable, George Derop, voormalig 
Nederlands Kampioen. Minimaal 20 deelnemers, extra kosten € 30.00 pp.  



    

• Bootcampen. Groepsactiviteit voor groepen van minimaal 10 personen. Extra 
kosten € 7.50 pp. Een heerlijke buiten training in de fraaie natuur rondom Eefde, 
lengte en intensiteit op afspraak. Training door ervaren trainer (Rick Harmsen). 

 

NB. Arrangementen zijn in overleg samen te stellen. Niet alle opties zijn altijd 
mogelijk. Neem vroegtijdig contact met ons op. 


