
Voorbeeld arrangementen: 
 
 
Jubileum Golfarrangement 
*  Ontvangst 2x koffie/thee met gesorteerd gebak 
*  De eerste 9 holes golf 
*  Een lunchgerecht van de kaart naar keuze,   
     inclusief een kopje koffie/thee en een glas jus  
     d’orange 
*  De tweede 9 holes golf 
 
 € 24,50 per persoon, circa 4 uur durend 
 
Dit arrangement kunt u uitbreiden met bijvoorbeeld 
een hapje & drankje, een heerlijke barbecue/buffet  
of gezellig eten bij Steak enZo. 
 
 

Voorbeeld Familiedag 
* Aankomst met 2x koffie en cake en voor de  
   kinderen ranja 
* Puzzeltocht 
* Midgetgolf of golf 
 
 € 27,50 per persoon, circa 4 uur durend  
 
Uiteraard kunt u dit arrangement uitbreiden met een 
hapje & drankje, een heerlijke barbecue/buffet of een 
gezellig hapje eten bij Steak enZo. 
 
 

Voorbeeld Vrijgezellenfeest 
* Paintball 
* Pauze met een drankje 
* Survival parcours of Archery Tag 
* Barbecue “Zwartemeer” (excl. consumpties) 
 
 € 49,50 per persoon, circa 6 uur durend 
 
Vraag naar onze mogelijkheden voor een all-in      
arrangement (consumpties op basis van Hollandse 
bar; bier, wijn, fris, binnenlands gedistilleerd en Port, 
Sherry & Vermouth) 

Vraag naar de vele andere  

mogelijkheden, bijna alles is mogelijk op 

het Sportlandgoed! 

Verlengde van Echtenskanaal NZ 2| 7894 EA Zwartemeer 
T: 0591-314654 | F: 0591-317484 

E: info@sportlandgoed.nl | I: www.sportlandgoed.nl 
www.facebook.com/sportlandgoed.nl 

Activiteiten  

Tarieven 2018 

Prijswijzigingen onder voorbehoud 

 



Outdoor 
 

Golf (indien gewenst incl. korte basisinstructie en materialen) 
9 holes golf   (ca. 1,5 uur )                                                                                                                 € 9,-     
18 holes golf  (ca. 2  à 2,5 uur)                                                                                                € 13,50  
Extra/verloren golfbal                                                                                                                € 1,- 
 

Ludieke Meerkamp (min. 10 personen) 
Meerkampen volwassenen (2 uur, vanaf 12 jaar)                             € 17,5 0 
Kinderen t/m 12 jaar                                                                                                                    € 12,50 
 

Survival Parcours (min. 8 personen) 
Survival volwassenen (circa 2 uur, incl. begeleiding)                           € 15,- 
Survival leeftijd kinderen (11-12 jaar, incl. begeleiding)              € 12,50 
 

XXtreme Survival  (Min.  8 personen en vanaf 16 jaar)                    € 15,- 
           
Archery Tag (min. 8 personen en vanaf 12 jaar)                                              € 15,- 
(min. 1 uur, afhankelijk van het aantal personen) 
 

Bubble-voetbal                                                                                                                                      € 15,- 
Goed om te weten:  

• Er zijn 10 bubble-ballen aanwezig 

• Deze activiteit duurt 1 tot 2 uur (afhankelijk van het 
aantal deelnemers) 

• Minimumleeftijd 14 jaar 

• Dit is een outdoor activiteit 

• Het minimumaantal personen is 8 en het  maximum-
aantal is 40 personen                                                        

 

Paintball                                                                                                                                                                € 20,- 
Goed om te weten: 

• Inclusief instructie, gebruik materialen en 100  
                            paintballs per persoon 

• Het minimumaantal personen is 10 en het maximum-
aantal personen is 40 personen. De minimumleeftijd is 
18 jaar 

• Dit is een outdoor activiteit 

• De deelnemer dient niet onder invloed te zijn van  
                            alcohol of drugs 

• De grootte van het veld is afhankelijk van het aantal 
deelnemers per groep 

 

Extra paintballs per 100 stuks                                                                                  € 7,50 
 

Militaire Training  (min. 10 personen en vanaf 16 jaar)                                                     
(circa 1,5 a 2 uur)                                                                                                                                                     € 17,50 
 

Highland Games (min. 10 personen en vanaf 16 jaar)                          € 17,50 
(circa 2 uur)  

Tennis 
1 uur tennis per baan                                                                                                                   € 7,50 
 

Puzzeltocht     (tarief per persoon)                                                                      € 7,50  
Ook in het donker mogelijk 
 

Vissen (vanaf 18 jaar) 
Dagpas (geldig van 06.00 - 18.00 uur)                                                                                       € 7,50 
Nachtpas (geldig van 18.00 - 06.00 uur)                                                                  € 12,50 
 

Buggy rijden                                                                                                                                                    € 30,- 
Goed om te weten:  
• Er zijn 3 buggy’s aanwezig, waarbij er per ronde maxi-

maal 5 personen tegelijkertijd kunnen rijden 

• Eén instructeur van Sportlandgoed gaat mee 

• Per half uur wordt er een kwartier gereden en een 
kwartier meegereden met iemand anders uit de groep  

• De bestuurders dienen in het bezit te zijn van een  
geldig rijbewijs 

• Denk aan gemakkelijke kleding en schoenen welke nat 
en smerig mogen worden 

• Mensen die tussentijds moeten wachten, kunnen   
gebruik maken van een aantal holes golf of midgetgolf  

• De duur van de activiteit is afhankelijk van het         
definitieve aantal personen op de dag zelf 

 

Indoor 
 

Indoor Schieten  (min. 10 personen en vanaf 16 jaar)                                       € 15,- 
(Handboog, buks,-en blaaspijp  schieten, incl. laser simulator schietspel) 
 
De deelnemer dient niet onder invloed te zijn van  alcohol of drugs 
 

Indoor curling  
Per baan per uur                                                                                                                                   € 32,- 
 

Indoor Midgetgolf  (9 holes)                                                                                                     € 5,- 
 

Winterarrangementen 
 

Golf by night Imin. 15 personen) 

9 holes verlichte golfbaan                                                                                             € 17,50 
Glow in the dark golfbal (in diverse kleuren)                                                € 6,- 
 

Smokkelspel  (min. 15 personen) , ca. 1,5 uur)                                                    € 15,- 

 

Feestavond 
 
Tirolerparty 
“Heidi of Peter heet je van harte welkom in de bierstube 
van het Sportlandgoed. De Glühwein staat klaar, haal de 
Lederhosen maar uit de kast, want het feest kan begin-
nen! 

Wie van jouw vrienden of collega’s ontpopt zich als een 
ware Tiroler? Ontdek het tijdens het bierpul schuiven, 
boomstamzagen, pijl & boog schieten, spijkerslaan en 
het skilopen. Vraag je favoriete Schlager aan bij de DJ en 
geniet tijdens de avond van een heerlijk broodje brat,  
-of currywurst. Consumpties op basis van Hollandse bar 
zijn gedurende de avond inbegrepen.  

 
Casino Night 
Altijd al eens Poker, Blackjack of Roulette willen spelen? 
Test je geluk dan op onze casino avond!  
U wordt ontvangen met een welkomstdrankje.  Alle 
deelnemers ontvangen fiches om mee te spelen. 
Tijdens deze avond leert u de vaardigheden en het  
inzicht te krijgen om een geduchte casinospeler te  
worden.  Uiteraard zijn de drankjes (excl. Buitenlands 
gedistilleerd) tijdens deze avond inbegrepen.  
 
Uiteraard is het bij de feestavonden nog leuker wanneer 
iedereen in gepaste kleding deelneemt.  

 
Bedrijfsfeest   
Wilt u samen de beste keuze maken voor een             
onvergetelijk (bedrijfs)feest? Wij zetten onze ervaring 
graag in en maken een offerte op maat op basis van van 
uw wensen voor het programma.  
 
Al onze feestavonden zijn uit te breiden met een lekker 
hapje eten of een overnachting in één  van onze  
Canadese blokhutten. 
 
Informeer gerust naar onze voordelige tarieven.  
Wij bieden iedereen graag een scherpe prijs! 
  


