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Doelgroep

Boogschieten is geschikt voor alle leeftijden vanaf 5 à 6 jaar.

Tijdsduur

Je kiest zelf je formule. De standaardworkshop met 1 wapen duurt 1,5 à 2 uur. Wil je zowel met de hand- als 
kruisboog leren schieten? Dan kan de workshop tot 2 à 2,5 uur duren. Deze activiteit is perfect geschikt als 
teambuilding of activiteit met vrienden of familie.

Liever een korte sessie van 30 à 60 minuten? Dat kan. Deze mini-sessies zijn ideaal voor o.a. familiedagen, 
workshops voor kids, meeting breaks, sportdagen of snel wisselende activiteiten. Bij deze formule kies je best voor 
1 wapen.

Het klaarzetten van het materiaal neemt een uur in beslag. Afbreken gaat sneller.

Aantal deelnemers

Van 4 tot 200 deelnemers. Er kunnen ook meerdere sessies na elkaar geboekt worden.

Kledingtip

Draag comfortabele (sport)kledij. Als de workshops buiten plaatsvinden, draag je best kledij en schoeisel aangepast 
aan de weersomstandigheden. We staan dan wel droog onder een tentje, maar het schieten zelf mag nooit onder de 
tent uit veiligheidsoverwegingen.

Locatie en benodigdheden

Deze activiteit kan zowel in- als outdoor plaatsvinden. Bij regenweer voorzien we een tent en paraplu’s. Bij koud weer 
een tent en verwarmingselement. Schieten als het donker is vormt geen probleem, wij verlichten alles met krachtige 
LED-verlichting en maken het gezellig.

We zorgen voor 1 doel per 4 à 6 deelnemers en netten achter de doelen. Voor kids en jongeren voorzien we uiteraard 
aangepast materiaal. Voor de jongsten voorzien we een ‘soft archery set’. Deze set heeft zuignappen op de pijlen in 
plaats van ijzeren punten.

Wij stellen een unieke locatie in jouw buurt voor, afgestemd op jouw wensen en budget. Dit kan gaan van 
sportterrein, grasveld, tuin of één van onze eigen toplocaties.

Beschik je zelf over een geschikte locatie? Dat kan. Let wel: we hebben een ruimte nodig van minstens 2 op 15 
meter per doel. We zorgen dan wel voor veiligheidsnetten, toch mag er geen passage zijn achter de doelen.

Taal

Deze activiteit wordt standaard begeleid in het Nederlands. Maar het kan ook in het Frans of Engels. Geef ons je 
voorkeur door.
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