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Wintergames op en rond de Grote Markt 

 Sneeuwballen schieten  
Shit just got serious. Ga elkaar te lijf in een next level sneeuwballengevecht. 

Schiet met de katapult over de berg heen om zo veel mogelijk ballen te 
vangen en win het gevecht van uw collega’s. 

 Bierpulschuiven  
Lass mal anstossen! Take it to the edge en laat je bierpul zo dicht mogelijk 

aan het eind van de tafel stoppen, maar natuurlijk niet te ver! 

 Lederhosen hangen  
Ooit uit de bocht gevlogen met skiën bij een diep ravijn? Daar hang je dan 

aan de bretels van je skibroek aan een krakende tak kijkend naar een afgrond 
van honderden meters diep. Hou je het lang genoeg vol tot de redding 

komt? 

 Katapult bouwen  
Bouw met je team in zo’n kort mogelijke tijd een katapult, wie schiet zijn 

sneeuwballen het verst weg? 

 Biatlon schieten  
Zie jij jezelf als een echte jager? Bewijs het dan maar in het rendierschietspel, 

verdien jij de meeste punten met het schieten, dan win jij de game! 

 Boomstam zagen  
Ben jij de geboren houthakker van jouw team? Laat dan je spierballen zien in 
deze challenge. Het team dat als eerste de stam heeft doorgezaagd pakt de 

overwinning! 

 
Er is meer! Lees gauw verder:  
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 Sneeuwpop bouwen  
Geen sneeuw maar toch een sneeuwpop bouwen? Dit vergt een hoop 

samenwerkings-skills. Laat zien dat het kan! 

 IJspegel vangen  
Wel eens onder een skilift gelopen? Nu is het tijd om te laten zien hoe snel 

jouw reactie is. Vang de vallende skistokken en win de game! 

 Vuur maken  
Het is al laat en je bent de weg kwijtgeraakt op de piste. Om te overleven zal 
je met de materialen die je bij je hebt vuur moeten maken. Laat zien wat je in 

huis hebt en McGuyver jezelf de nacht door. 

 Reuze sneeuw-Jenga  
Jenga? Dat kent iedereen wel van vroeger. Ga met zijn alles los in de 

volwassen versie met reuzenblokken: lukt het jou om een blok uit de toren 
te pakken zonder dat deze omvalt? 

 Langlaufen  
Jodelahiti! Op de speciaal aangelegde kunstijsbaan proberen de 

verschillende groepen zo snel mogelijk met elkaar de eindstreep te halen, 
met je benen vast in de skibindingen. 

 Tiroler koe melken  
Wel eens een ‘echte’ Tiroler koe gemolken? Breng de boer in je boven. Wie 

krijgt al zittend op een krukje als eerste de emmer vol? 

 Sneeuwpopworstelen  
Ga in een heus sneeuwpopworstelpak de strijd aan met uw collega. Een 

megahit! Zowel hilarisch om mee te doen als om naar te kijken. 

 Nagel Schlag (+ Quiz)  
Welk team ramt als eerste de vier kopspijkers in de boomstam? Tijdens de 
voorrondes telt het aantal slagen maar tijdens de finale draait alles om de 

snelste tijd. De puntige metselaars-hamer maakt dit onderdeel extra 
interessant. 

 
Deze games brengen op hilarische wijze de stemming erin op je kerstborrel, 

bedrijfsuitje of vrijgezellenfeest! Neem contact met ons op en we maken een 
passende offerte. 


