REUZEN HOCKEY

Minimaal aantal personen: 1
Tijdsduur: 2 uur
Locatie: Den Bosch, Eindhoven, Nijmegen, Utrecht
en Eigen locatie

PROGRAMMA
Hét leukste hockey spel van Nederland: Reuzen hockey!
Ben jij helemaal gek van hockey of andere sportieve activiteiten? Zoek jij een leuk hockey team uitje? Kies dan
voor reuzen hockey! Tijdens dit spel is het onmogelijk om je niet te vermaken. De grote opblaasbare
hockeystick en -bal zorgen voor onverwachte acties; dat is lachen, gieren en brullen geblazen!

Hoe ziet een potje reuzen hockey eruit?
Reuzen hockey is een spel waarbij twee teams de strijd met elkaar aangaan. Door het formaat van de
opblaasbare hockeystick, moet elke hockeystick door twee personen vastgepakt worden. De samenwerking van
een tweetal, in combinatie met de rest van het team, moet dus uitstekend zijn!
In totaal zijn er 4 reuzen hockeysticks per team aanwezig. Dit betekent dat een team uit 8 personen bestaat.
Naast de grote hockeysticks, is er ook een grote opblaasbare hockeybal, probeer daar maar eens mee te
scoren!
Dit uitje is geschikt voor elk gezelschap, je hoeft niet eens de hockeyregels te kennen. Bij reuzen hockey is het
zelfs toegestaan om elkaars hockeystick te raken! Alles is mogelijk bij reuzen hockey.

Wat zit er inbegrepen bij een reuzen hockey uitje?
Voor een potje reuzen hockey heb je uiteraard een aantal zaken nodig. Deze benodigdheden kun je bij ons
ophalen of door ons laten bezorgen. Kom jij reuzen hockey bij ons spelen? Dan hoef jij helemaal niks te doen!

Reuzen hockey op locatie naar keuze
Reuzen hockey kan zowel binnen, als buiten gespeeld worden. Dit kan op een van onze locaties, maar ook op
jullie eigen locatie. Ideaal voor tijdens hockeykamp dus! Wanneer je reuzen hockey op locatie besteld, krijg je
duidelijke uitleg van onze scheidsrechter. Heb je zelf al een scheidsrechter geregeld? Huur dan alleen het
reuzen hockey spel en zorg zelf voor het allerleukste hockey uitje!

Combineer reuzen hockey met andere uitjes
Het leukste hockey spel van Nederland kun je ook combineren met andere uitjes. Bekijk onze combi deals eens
en combineer reuzen hockey met Bubble voetbal!

BIJ DIT UITJE INBEGREPEN
8 Reuzen hockeysticks (4 tegen 4)
Reuzen opblaasbare hockeybal
Overige benodigdheden
Scheidsrechter (begeleiding)
Prijs voor het winnende team
Inclusief transportkosten binnen een straal van 25 km rond Den Bosch

BIJZONDERHEDEN
Tijdsduur: 2 uur

PRIJZEN

Aantal personen

Excl. BTW

Incl. BTW

Min aantal personen

1 - 19 personen

€ 384,30

€ 465,00

1

20 - 49 personen

€ 19,22

€ 23,25

1

vanaf 50 personen

€ 7,69

€ 9,30

1

