
Een unieke belevenis!

www.outdoorparkalkmaar.nl

Hertog Aalbrechtweg 4
1823DL, Alkmaar 

(0)72 548 9312
outdoorpark@alkmaarsport.nl

Met je klas naar  
Outdoorpark Alkmaar

Nu compleet vernieuwd



Kom met je schoolklas naar Outdoorpark Alkmaar en beleef je 

sportdag of klassenuitje in het meest uitdagende obstacle park 

van Noord-Holland!

Outdoor arrangementen 
voor scholen

Obstacle Run
Verlies je klasgenoten niet uit het oog want 

je hebt elkaar nodig om het hele parcours te 

trotseren!

Expeditie Alkmaar
Kracht, snelheid en creativiteit worden op de 

proef gesteld tijdens de diverse proeven in 

de expeditie. Welk team wordt met tactiek en 

techniek winnaar van de dag?

Shooting Arrangement
Onder begeleiding van een enthousiaste 

sporttrainer van Alkmaar Sport maak je kennis 

met boogschieten en archery tag. Uiteraard 

wordt er ook een game gespeeld!

Zwemmen na afloop
Bij alle arrangementen kun je na afloop  

zwemmen in het naastgelegen zwembad 

Hoornse Vaart voor slechts € 1,- per persoon. 

Arrangementen voor scholen
Speciaal voor scholen zijn drie arrangementen 

samengesteld. Obstacle Run, in combinatie 

met Expeditie Alkmaar en in combinatie met 

het Shooting arrangement.  

 

Liever een andere activiteit? Op onze website 

vindt u diverse mogelijkheden. Neem contact 

met ons op voor meer informatie via:

Leuke & uitdagende 
outdoor activiteiten!

Obstacle Run Obstacle Run & 
Expeditie Alkmaar 

Obstacle Run & 
Shooting 
arrangement

 

Het parcours bestaat uit 

verschillende obstakels en 

touwbruggen waarbij je moet 

klimmen en klauteren om de 

finishlijn te bereiken. 

Teambuilding is belangrijk 

om het einde van de streep 

te halen. Kies een route over 

land of slinger over het water 

naar de overkant!

 

Een educatief en 

spannend programma 

gericht op precisie, 

snelheid, teambuilding en 

doorzettingsvermogen.

 

De expedities vinden plaats in 

teamverband op en rond het 

obstacle park. Stap niet in de 

mijnen, los de puzzels op en 

werk samen om uitschakeling 

te voorkomen.

 

Een stoer en actief 

programma speciaal voor het 

voortgezet onderwijs. Maak 

tijdens de shooting kennis 

met  boogschieten en daag je 

klasgenoten uit. 

 

Archery tag is een spannend 

onderdeel en is het beste te 

omschrijven als een kruising 

tussen paintball en trefbal 

maar dan met pijl en boog.

1,5 uur 2 uur 2 uur

€ 11,50 p.p. € 12,50 p.p. € 14,50 p.p.

Zwemmen na afloop? €1 extra Zwemmen na afloop? €1 extra Zwemmen na afloop? €1 extra

BO/VO
BO/VO VO

Voor alle arrangementen geldt: 

- Arrangementen zijn los te boeken, maar kunnen prima gecombineerd worden met andere activiteiten op het     
   outdoorpark zoals bijvoorbeeld footgolf of teambuildingactiviteiten.
- Arrangementen zijn desgewenst uit te breiden met een lunch, barbecue, vergaderruimte etc.
- Voor 1 euro extra p.p. kunnen kinderen na afloop zwemmen in zwembad Hoornse Vaart tijdens de reguliere     
   openingstijden. 
- Minimaal 8, maximaal 500 kinderen per groep.
- Kledingadvies: Sportieve en/of makkelijk zittende kleding. Kleed je naar de weersomstandigheden.

072-548 9312 

outdoorpark@alkmaarsport.nl


