
Voorbeeld arrangementen: 
 
Familiedag GPS 

• Aankomst met koffie/thee en cake en 

voor de kinderen ranja 

• GPS Puzzeltocht 

• Afsluiten met 2 drankjes (binnenlands)  

en bittergarnituur 
Per persoon € 21,50  (reserveren gewenst) 
 
 

Natuurlijk kun je dit arrangement uitbreiden 
met een heerlijke barbecue/buffet of een   
gezellig eten in ons restaurant. 
 
 
Golf “Familie uitje” 

• 9 holes Golf 

• Korte instructie en gebruik materialen 

• Pauze met 2 x koffie/thee en gebak 

• Daarna de tweede 9 holes Golf 

• Afsluiten met een bittergarnituur en 

twee drankjes (binnenlands) 
Per persoon € 27,50  (reserveren gewenst) 
 
Dit arrangement kun je uitbreiden met bij-
voorbeeld een heerlijke barbecue/buffet of 
gezellig eten van de kaart. 
 
 

Vraag naar de vele  
andere mogelijkheden, bijna alles is 

mogelijk op het Sportlandgoed! 

Activiteiten 

Wij wensen jullie een 
prettig verblijf op het 

Sportlandgoed!  
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Outdoor 
 
 

9 holes golf                                                                                                       € 10,00  
18 holes golf                                                                         € 15,00 

Extra/verloren golfbal                                                  €   1,00                      
 
GPS puzzel/speurtocht                           € 9,00 

                                                 
Ludieke Meerkamp                                                         € 17,50 
Min. aantal pers. 15 
 

Survival Parcours                                                   € 17,50 

Survival Parcours Teambuilding                                  € 20,00 
Min. aantal pers. 10 

       
Archery Tag                                                                                 € 17,50 
Min. aantal pers. 8 en 1 uur durend 
 

          
 

Paintball                                                        € 22,50 
Min. aantal pers. 10, vanaf 18 jaar 
 

Extra paintballs per 100 stuks                                                   €  7,50 
 

Highland Games                                                      € 17,50 
Min. aantal pers. 10, vanaf 16 jaar  
 

Golf by Night (min. 8 pers.)                         € 17,50 
(LET OP: winteractiviteit van oktober tot maart)                           
 Min. aantal pers. 20 
 

Glow in the dark golfbal                                                    €   6,00 
 

Smokkelspel                                                                                                                                  € 20,00 
(LET OP: winteractiviteit van oktober tot maart)                           
 Min. aantal pers. 20 
 

Militaire Training                                                                                                         
Min. aantal pers. 20, vanaf 16 jaar             Op aanvraag 

 
Vissen vanaf 18 jaar dagpas                  € 10,00 
 
 

 
 

Indoor 
 

Indoor curling                                            €  7,50 
Min. Aantal pers. 4  en 1 uur durend                                                                                       
 

Indoor 9 holes Midgetgolf                                                   € 7,50 
 

 
 
Glow in the Dark Midgetgolf                               € 9,00 
 

Glow in the dark Curling                                    € 9,00 
 

 
 
 
Natuurlijk kun je dit indoor programma combi-
neren met hapjes en drankjes of vooraf een  
buffet, BBQ of heerlijk eten in ons restaurant. 
 
 

 
 
Kinderfeestjes 
 

Midgetgolf kinderfeestje (min. 8 pers.) v.a. € 12,50 
 

GPS tocht kinderfeestje (min. 8 pers.)   v.a. € 15,00 
  
Survival kinderfeestje (min. 10 pers.)    v.a. € 17,50 
 

Vraag naar onze mogelijkheden. 
 
 

 

 

Eten 
 

Barbecues vanaf                                     € 19,50 

Koude-en warme buffetten vanaf          € 21,50 
 

Ook kun je heerlijk van de kaart eten bij het 
Sportlandgoed en dit kun je combineren met een 
indoor, -of outdoorprogramma zoals jij dat 
wenst. 
 

Voor ontbijt en lunch vraag naar onze         
mogelijkheden.  

 
Overnachten 
 

Basic Canadese blokhutten vanaf           € 65,00 

Comfort Blokhutten vanaf                                                                    € 79,50  
Per blokhut per nacht excl. lokale heffingen 
 
Vraag naar onze overnachtingsfolder. 
 

Campingplaats 2 personen           vanaf € 21,50 
Per standplaats per nacht, excl. lokale heffingen 
 

Vraag naar de mogelijkheden voor meer     
personen en langere periodes. 
 
 
Kom gezellig langs voor een kopje koffie/thee 
om jouw familiedag, vrijgezellenfeest, bruiloft, 
vergadering, bedrijfsfeest of vakantie te        
bespreken. Wij maken daar graag tijd voor vrij! 

Voorbeeld bedrijfsfeest Golf by Night 

• Nachtgolf (9 holes) 

• 2 consumpties (binnenlands) 

• Bitterballen, bittergarnituur 

• Instructie en materialen 

 
Dit arrangement is € 22,50 per persoon.  

 


