Programma Bayrische Spiele
Algemeen:
Het programma Bayrische Spiele is een Duits-Oostenrijks uitje waarbij de
heren worden uitgedost in een originele lederhose en de dames worden
verkleed als echte Dirndls. Het is een 4 uur durend programma waarbij een
combinatie is gemaakt van een competitief outdoor programma met een
feestelijke afsluiting op het Alpenfest kamp.
Het outdoor programma bestaat uit onderdelen als Alpen Wettkampf,
Schwein schießen en Schleuder bauen. Bij de feestelijke afsluiting, het
Alpenfest, zijn p.p. twee Maßkrüge met een halve liter Duits bier inbegrepen ,
is er schlagermuziek en worden er een aantal stoere spelletjes gespeeld.
Type programma:
Recreatief | Teambuilding | Competitie
Zwaarte:
Licht | Pittig | Zwaar | Heel zwaar
Deelnemers:
10 - 60 personen (10 - 120 personen in combinatie met Tiroler Spiele)
Tijd:
Van 14.00 - 18.00 uur (4 uur, starttijd aanpasbaar)
Prijs:
€ 54,50 p.p. incl. BTW
Inclusief:
Koffie, thee, fruitdrank, cup a soup, koek bij ontvangst, broodje Bratwurst
met Sauerkraut, 2 consumpties bij Alpenfest. Prijs winnende Manschaft.
Locatie:
Alpenfest kamp op Landgoed Beukenrode te Doorn (bij Utrecht).
Bedrijfsuitjes Groep:
Alpenfest maakt deel uit van de Bedrijfsuitjes Groep. Andere bedrijfsuitjes
van de Bedrijfsuitjes Groep zijn: Mipapo, Out-Doorn, Highland Events en
Bounty Hunt.
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Alpenfest

Alpenfest
13.30 - 14.00 uur
Lunch (optioneel, € 11,50 p.p.)
Het lunchbuffet bestaat uit een assortiment pistoletjes, krentenbollen, zachte
bollen en boterhammen. Er is ruime keuze aan kaas- en vleeswaren, salades,
rauwkost en overig broodbeleg. Voorts is er vers fruit, koffie, thee, jus d'orange,
vruchtendrank, melk en cup a soup.
14.00 - 14.15 uur
Herzlich willkommen! (Ontvangst)
Van harte welkom op het kamp van Alpenfest op Landgoed Beukenrode in Doorn.
Na een korte introductie krijgen de heren een originele lederhose uitgereikt. De
dames worden uitgedost als echte Dirndls. De deelnemers dienen zelf voor stevig
schoeisel te zorgen met sokken of kniekousen.
14.15 - 14.25 uur
Getränke (drankjes)
Op het drankenbuffet staan diverse soorten koffie, thee, vruchtendrank, water,
cup a soup en koeken gereed. I.v.m. veiligheid schenken wij tijdens het actieve
deel van het programma geen alcohol. Bij het laatste onderdeel, het Alpenfest,
zijn 2 halve liters bier of 2 andere consumpties inbegrepen.
14.25 - 14.30 uur
Mannschaften zusammenstellen (Teamindeling)
De groep wordt willekeurig of conform een vooraf opgestelde lijst verdeeld in
subgroepen van 10 tot 20 deelnemers. Elke subgroep krijgt een eigen instructeur
toegewezen die de deelnemers in Mannschaften (teams) verdeelt van 4 tot 6
personen. Deze Mannschaften gaan met elkaar de competitie aan.
14.30 - 15.15 uur
Bayrische Wettkampf (Bayrische meerkamp)
Dit onderdeel speelt zich af op het voetbalveld van Landgoed Beukenrode en
bestaat uit vier pittige activiteiten: Weinfass rollen (vatrollen), Bierfässer
Wettrennen (biervaten race), Bierkrüge Staffellauf (bierpulestafette) en
Tauziehen (touwtrekken).
15.15 - 16.00 uur
Schwein schießen (Zwijnen schieten)
Op de schietbaan wordt geschoten met zeer krachtige en uiterst nauwkeurige
luchtdrukgeweren met telescoopvizier van Duitse makelij. Geen speelgoed! Er
kan op kaartjes worden geschoten en op een metalen kastje met zwijntjes die bij
een treffer wegklappen. Wapenwet: leeftijd vanaf 18 jaar.
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Alpenfest
16.00 - 16.10 uur
Auszeit (Pauze)
Met diverse soorten koffie en thee, fruitdrank, mineraalwater, cup a soup en een
heerlijk broodje braadworst met Sauerkraut van de slager.

16.10 - 16.55 uur
Schleuder bauen (Katapult bouwen)
Onze oosterburen staan bekend als uitstekende bouwers en technici. Een
bouwopdracht mag dan ook niet ontbreken. De Mannschaften krijgen de
opdracht om met palen, spanbanden en elastiek een katapult te bouwen
waarmee een voetbal moet worden weggeschoten. Record: 80 meter!
16.55 - 17.55 uur
Alpenfest (Alpenfeest)
Iedere deelnemer mag in dit uur twee maal een 'Maßkrug' met een halve liter
Duits bier bij de bar halen of twee ander drankjes naar keuze. Er worden nog drie 3
spellen gespeeld: Bierkrüge hochhalten (bierpullen hooghouden), Nagel
hämmern (spijkerslaan) en Backsteinen verschieben (bakstenen verplaatsen).
17.55 - 18.00 uur
Preisverleihung & Abschluss (Afsluiting)
Het programma is ten einde gekomen. De instructeur heeft de prestaties van alle
Mannschaften nauwkeurig bijgehouden. De winnende Mannschaft verdient een
passende prijs. U bent van harte welkom om nog iets te drinken bij de bar of om te
blijven eten. Zie onze menukaart.
18.00 uur
Diner (optioneel vanaf € 19,50 p.p.)
Maak uw uitje compleet met een diner na afloop van de activiteiten. Onze locatie
is een heerlijke plek om te vertoeven. Al het eten wordt verzorgd door de
Gildeslager. We hebben een gevarieerde menukaart met diverse barbecues,
buffetten, soepen en desserts. Kijk op onze menukaart voor de mogelijkheden!
Oktoberfest (€ 52,50 € 49,50 p.p. in combinatie met Bayerische Spiele)
Het Oktoberfest duurt van 18.00 - 21.00 uur en bestaat uit een 'Grill Total'
(barbecue) in combinatie met 3 uur drankuitkoop en het reeks gezellige spelletjes
zoals Das Ratespiel 'Ich liebe Deutschland' en 'Das lustige Heimat Spiel'. Als losse
boeking duurt het Oktoberfest een half uur langer i.v.m. een introductiepraatje en
kledinguitgifte. Minimaal 15 personen.
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