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Sportcafé 
‘de Camp’

‘DE CAMP’
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1. Ladi dans
2. BodyFlash
3. Tennis
4. Schaatsvereniging
5. Volleybal
6. Florijnloop/

hardlopen is leuk
7. Fysio Geerestein
8. EHBO
9. Tafeltennis

10. Badminton
11. Longa
12. Scouting Manitoba
13. Voetbal
14. MHC Holestick   

(hockey)
15. Motorzijspan
16. Stepteam High 
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Sportmarkt deelnemers

1. Giga Dino opblaaskussen

Superleuk eerste obstakel met 
dino’s. Spring, kruip en klim 
erdoor- en overheen. Aan het 
einde glij je naar beneden.

17 meter lang, 4 meter breed 
en 4 meter hoog.

2.   Combo klim glijbaan

Ook dit obstakel is 17 meter 
lang en klimmen en glijden 
over dit opblaaskussen zorgt 
voor veel plezier. 

3.   Strobalen

Deze stapel strobalen zijn bij 
elkaar toch 2 meter hoog. 
Met 2 treeën van een meter is 
dit -met hulp- best te doen!

4.   Autobanden

Voetje-voor-voetje in een 
band en zo naar de overkant.

5.   Kruiptunnel

Op de knieën door deze 
donkere kruiptunnel van 
5 meter lang

6.   Jungle Running

Deze opblaasbare hindernis-
baan van ruim 17 meter lang 
heeft naast een aantal 
hindernissen ook een klim-
en glijbaan.

7.   Hindernisbaan

Even een wat rustigere 
hindernis, 9 meter lang met 
tunneltjes en obstakels

8.   Van de wal in de sloot

Via een kleine klim- en glij-
baan beland je in een echte 
sloot. Klauter terug op de 
oever en vervolg je weg !

9.   Stormbaan

Weer 17 meter kruip, glij-
en klauter plezier op deze 
opblaasbare hindernisbaan.

10.  Tijgeren

Tja, deze kan niet ontbreken, 
al tijgerend onder een net 
door. 6 meter ploeteren en 
door naar het laatste deel!

11.  Strobalen 2

Nog een stapel strobalen. 
Bij elkaar 2 meter hoog. 
Met 2 treeën van een meter is 
dit -met hulp- best te doen!

12.  Monkeybar

Bungel als een aapje aan je 
armen boven de grond. 
Dit obstakel is 4 meter lang, 
kijk hoe ver je kan komen.

13.  Container met autobanden

Klauter over deze met 
autobanden afgeladen 
container naar de andere 
kant.

14.  Modderbak

Hier is ‘ie dé modderbak. 
Een container vol modderig 
water. Buk voor de balken en 
ga naar de finish!

Alle obstakels onder voorbehoud 
van evt. wijzigingen
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