Outdoor Citygames vanuit Laser Quest:
Wie is de Mol?
Bij Wie is de Mol wordt jullie groep in 2 of meer teams verdeeld, welke tegen elkaar gaan strijden. Door
opdrachten uit te voeren kunnen de teams geld verdienen. Maarrr.. in ieder team bevindt zich een mol die
de opdrachten zal proberen te saboteren. Spanning en sensatie dus!
The Phone
Bij The Phone worden jullie ontvangen bij Laser Quest. Daar vinden jullie een korte speluitleg en telefoons.
Jullie eerste opdracht is om de groep in teams te verdelen en daarna gaat de eerste telefoon. Het spel is
begonnen! De host geeft opdrachten door via de telefoon. Met deze opdrachten kunnen de teams secondes
verdienen welke ze zeer goed kunnen gebruiken tijdens het finalespel. Welk team komt als eerste aan op de
eindlocatie en opent de kluis? Ontdek het tijdens The Phone!
Mission Impossible
Voor Mission Impossible worden jullie ontvangen bij Laser Quest. Jullie groep wordt in 2 of meer team
verdeeld welke tegen elkaar zullen strijden in verschillende Missions. Met iedere Mission kunnen de teams
secondes verdienen welke ze kunnen inzetten tijdens de spannende Final Mission.
Crazy 88
Jullie worden ontvangen bij Laser Quest voor een speluitleg. Daar wordt jullie groep in 2 of meer teams
verdeeld. Iedere groep krijgt 88 ludieke opdrachten mee. Hoe ludieker de opdracht, hoe meer punten jullie
ermee kunnen verdienen. De teams gaan met de opdrachtenlijst de stad in om in 1,5 uur zoveel mogelijk
opdrachten uit te voeren en deze op camera vast te leggen. Na 1,5 uur verzamelen de teams weer bij Laser
Quest en worden de punten geteld. Het team dat de meeste punten heeft verzameld met het uitvoeren van
de opdrachten, wint het spel! We zorgen ervoor dat het ‘bewijsmateriaal’ naar jullie wordt opgestuurd.

Indoor Games bij Laser Quest:
I love the 90’s quiz
Deze quiz is werkelijk een feest van herkenning! In ca. 2 uur nemen we jullie mee door de jaren 90 heen: de
tijd van Arnie Alberts, flippo’s, happy hardcore, baywatch, grote meneer kaktus show en nog veel meer!
Jullie krijgen uitleg over de quiz en vervolgens wordt jullie groep wordt in 2 of meer teams verdeeld welke
tegen elkaar zullen spelen. De quiz wordt in 8 verschillende rondes gespeeld en wordt afgesloten met een
spannend finalespel. De rondes die aan bod komen zijn o.a. een muziekronde, fotoronde en een
anagrammenspel. Een hilarische quiz welke zeer geschikt is voor een vrijgezellenfeest, bedrijfsuitje of ieder
ander groepsuitje.
I love the 80’s quiz
Deze quiz is werkelijk een feest van herkenning! In ca. 2 uur nemen we jullie mee door de jaren 80 heen: de
tijd van Airwolf, Toontje Lager, de Berlijnse muur, Wham!, pacman en nog veel meer! Jullie
krijgen uitleg over de quiz en vervolgens wordt jullie groep wordt in 2 of meer teams verdeeld welke tegen
elkaar zullen spelen. De quiz wordt in 8 verschillende rondes gespeeld en wordt afgesloten met een
spannend finalespel. De rondes die aan bod komen zijn o.a. een muziekronde, fotoronde en een
anagrammenspel. Een hilarische quiz welke zeer geschikt is voor een vrijgezellenfeest, bedrijfsuitje of ieder
ander groepsuitje.
Sportquiz
Deze quiz is voor de echte sportievelingen! Herken jij meteen welke topsporter welke uitspraak heeft
gedaan, heb jij alle sportfeitjes op een rij en raad jij alle volksliederen? We testen het in deze ca. 2 uur
durende sport quiz! Jullie krijgen uitleg over de quiz en vervolgens wordt jullie groep wordt in 2 of meer
teams verdeeld welke tegen elkaar zullen spelen. De quiz wordt in 8 verschillende rondes gespeeld en wordt
afgesloten met een spannend finalespel. De rondes die aan bod komen zijn o.a. een fotoronde, volsliederen
ronde een quizvragen ronde en een sportfilm ronde . Een hilarische quiz welke zeer geschikt is voor een
(mannen) vrijgezellenfeest, bedrijfsuitje of ieder ander groepsuitje.
50 tinten grijs quiz
Deze pikante quiz is de ideale invulling van een vrouwen vrijgezellenfeest waarbij er flink gelachen mag
worden ! Zoals de titel al verraadt, is het 50 tinten grijs thema als uitgangspunt genomen voor deze quiz dus
gegarandeerd een gezellige avond waarbij de schunnige grappen over de tafel vliegen! Jullie krijgen uitleg
over de quiz en vervolgens wordt jullie groep wordt in 2 of meer teams verdeeld welke tegen elkaar zullen
spelen. De quiz wordt in 8 verschillende rondes gespeeld en wordt afgesloten met een spannend finalespel.
De rondes die aan bod komen zijn o.a. een fotoronde, muziekronde en een anagrammenspel. Een hilarische
quiz welke bij uitstek geschikt is voor een vrouwen vrijgezellenfeest maar ook hartstikke leuk voor een
vriendinnenuitje of dispuutsuitje.

Ik hou van Holland quiz
De ik hou van Holland quiz staat voor een middag of avondje oud Hollandse gezelligheid! Jullie krijgen uitleg
over de quiz en vervolgens wordt jullie groep wordt in 2 of meer teams verdeeld welke tegen elkaar zullen
spelen. De quiz wordt in 8 verschillende rondes gespeeld en wordt afgesloten met een spannend finalespel.
De rondes die aan bod komen zijn o.a. een fotoronde, muziekronde en een anagrammenspel. Een quiz voor
gezelligheid en geschikt voor alle denkbare groepsuitjes: van een vrijgezellenfeest tot een bedrijfsuitje!
Pubquiz
Voor de pubquiz wordt jullie groep in 2 of meer teams verdeeld welke tegen elkaar zullen strijden. De quiz
wordt gespeeld in 8 rondes en een spannend finalespel. De rondes die aan bod komen zijn o.a. een
muziekronde, fotoronde, verschillende quizvragenrondes en een geluidsfragmenten ronde. Welke team
beschikt over de meeste algemene kennis en wint deze editie van de Pubquiz?!
De Jongens tegen de Meisjes
Wie zijn er sterker: de jongens of de meisjes? In dit spel wordt nu eindelijk dé eeuwenoude vraag
beantwoord! In deze battle of the sexes spelen de mannen tegen de vrouwen in 8 verschillende rondes en
een spannend finale spel. De rondes die aan bod komen zijn o.a. het letterpakkenspel,
muziekronde, puzzelronde, inschattingsronde en nog veel meer! Het is een leuke activiteit voor een
bedrijfsuitje of voor een vrijgezellenfeest waarbij de vrouwen het opnemen tegen de mannen.
Minute to win it
Voor minute to win it wordt de groep ontvangen bij laser Quest. Na een korte speluitleg wordt de groep in 2
of meer teams verdeeld. De teams gaan tegen elkaar strijden in 10 verschillende challenges die maximaal 1
minuut mogen duren. Haalt je team het binnen 1 minuut dan worden er punten verdiend! Halen ze het niet
dan gaan de punten naar de tegenstander. Voor de challenges van Minute to win it wordt gebruik gemaakt
van huis-tuim- en keukenmaterialen waardoor de challenges ook hoog humor gehalte hebben. Hebben jullie
zin in een middag/avond vol competitieve gezelligheid? Dan is Minute to win it echt iets voor jullie!

