Schietarrangementen
Handboog- en/of luchtdrukgeweerschieten
Proef eens de sfeer van Robin Hood en Billy the Kid! Voor de deelnemers zijn
deze schietonderdelen een schitterende uitdaging, die de nodige concentratie en
accuratesse van de deelnemers vraagt.
Na uitleg door onze begeleiders wordt er een proefronde geschoten, waarbij de
deelnemers kunnen wennen aan de materialen en voelen hoe zij doeltreffend
kunnen zijn.
Na de proefronde kan er een individueel, maar eventueel ook een
groepsklassement geschoten worden, waarbij de punten van de scores bij elkaar
opgeteld kunnen worden. Het aantal schietsituaties dat door ons ingezet gaat
worden is afhankelijk van de totale groepsgrootte.
Wie heeft de meeste zelfbeheersing en laat deze activiteit een schot in de roos
zijn?
Prijzen:
Handboog- en/of luchtdrukgeweerschieten
t/m ± 20 personen
t/m ± 40 personen

2
1
4
2

banen
baan per discipline
banen
banen per discipline

1 uur
€ 215,00

2 uur
3 uur
€ 260,00 € 305,00

€ 375,00

€ 450,00 € 525,00

Schiet-o-rama
Tijdens het schietfestijn ‘schiet-o-rama’ komen diverse schietdisciplines aan
bod. De deelnemers krijgen instructies en tonen vervolgens de
doeltreffendheid bij de 4 verschillende schietonderdelen:
laserkleiduifschieten, blaaspijpschieten, luchtdrukgeweerschieten en
handboogschieten. Aan het eind wordt de beste schutter per onderdeel
bekend gemaakt. Dit arrangement is altijd een schot in de roos!
Prijzen:
Schiet-o-rama
t/m ± 40 personen

4 onderdelen

t/m ± 80 personen

4 onderdelen

2 uur
€ 840,00

3 uur
€ 990,00

€ 1.240,00 € 1.440,00

Prijzen zijn exclusief btw.
.

1

Laserkleiduifschieten
Met speciale jachtgeweren schieten steeds 5 deelnemers tegelijk met infrarood
licht op een reflecterende kleiduif die over een afstand van ± 45 meter
middels een werpmachine wordt weggeschoten. Elk geweer zendt de behaalde
score naar het elektronische scorebord waar de schutters direct de behaalde
scores kunnen zien.
Het laser kleiduifschieten wordt verzorgd door 1 instructeur. Door de
geluidsset zullen de schoten en treffers te horen zijn.
In tegenstelling tot het echte kleiduivenschieten wordt er niet met
hagel (lood) geschoten, maar met een laserstraal. Een uitdagende activiteit
voor zowel deelnemers als toeschouwers, die geheel milieuvriendelijk is.
Prijzen:
Laser kleiduifschieten
t/m ± 25 personen
t/m ± 50 personen

1 set
2 sets

1 uur
€ 370,00
€ 670,00

2 uur
€ 440,00
€ 800,00

3 uur
€ 510,00
€ 930,00

HandboogTag
Nieuw is het spannende spel handboogTag waarbij de hartslag sneller zal
gaan slaan. HandboogTag is een variant van het spel Paintball en het aloude
trefbal, maar zonder de pijnlijke treffers en blauwe plekken. HandboogTag
wordt gespeeld met echte handbogen en speciaal ontwikkelde pijlen met
een zachte voorzijde, zogenaamde ‘safe arrows’.
Bij dit spel, dat door twee teams gespeeld wordt, is het de bedoeling 5
schijven zo snel mogelijk uit de target van de tegenpartij te schieten.
Een leuke bijkomstigheid is dat je hierbij de tegenstanders uit het spel kunt
schieten. HandboogTag is geschikt vanaf ± 12 jaar en ouder.
Door ons wordt het speelveld in 2 delen opgedeeld en hierin plaatsen wij
bunkers waarachter deelnemers zich kunnen verbergen.
Prijzen:
HandboogTag
HandboogTag

1 uur
€ 340,00

2 uur
€ 395,00

3 uur
€ 450,00

Alle prijzen zijn exclusief btw.
Kijk voor meer informatie en andere activiteiten op de website van Sportwijzer:
www.sportwijzer.com of bel naar: 0545-475450
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