
ARRANGEMENTEN 
PIER16

Onbezorgd genieten op een prachtige locatie!
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Voel de frisse polderwind door je haren tijdens het teambuilden met je collega’s op het 
strand van schokkerhaven of geniet van de ondergaande zon met je vrienden of  
familie tijdens een van de leuke spellen. Op het strand bij Pier16 is bijna alles mogelijk. 
Zijn onderstaande activiteiten toch nog niet helemaal wat je zoekt? Wij maken graag 
een voorstel op maat met andere activiteiten zoals bijvoorbeeld bumperbal, luchtbuks-
schieten, vlot bouwen, een pubquiz of de muziekbingo. 

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Arrangementen zijn inclusief begeleiding en 
op basis van 2 uur, onder voorbehoud van beschikbaarheid en weersafhankelijk.

PIER16 Schokkerhaven 1, 8308 PX Nagele | 0527 653 222  
www.pier16.nl

Strand arrangementen



Expeditie Schokkerhaven

Archery Tag
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Tijdens expeditie Schokkerhaven neemt u het op tegen uw vrienden of collega’s. Wie 
weet boven zichzelf uit te stijgen en te winnen onder zware omstandigheden? 
Om het spel te overleven is niet alleen een fysieke topconditie een vereiste, ook wordt 
het brein flink op de proef gesteld. Een echte Robinson beschikt over verschillende kwa-
liteiten zoals teamwork, leiderschap, technisch en tactisch inzicht en moet tot het gaatje 
durven te gaan! Durf jij dat aan? Expeditie Robinson bestaat o.a. uit de volgende acti-
viteiten: vuur maken, boogschieten, tangram puzzel, brugspel, kokosnoot stoten, touw-
trekken, de eetproef, de rekenproef en katapult bouwen. 

Groepen bestaan uit zeven personen 
Tot 28 personen € 420,- (4 spellen)
Tot 42 personen € 540,- (6 spellen)
Tot 56 personen € 600,- (8 spellen)  

Voor de liefhebbers van lasergames & paintball gecombineerd met een beste scheut 
boogschieten is er Archery Tag, oftewel boogschieten.. op elkaar!  

Bewapend met een speciale boog, aangepaste pijlen en een veiligheidsmasker stap je 
onze arena in. Verberg jij je achter onze opblaasbare obstakels of ben je meer van het 
uitlokken? Schakel stuk voor stuk het team aan de andere kant uit of breng je team-
genoten terug in het spel door de kleine schietschijf te elimineren. Onze scheidsrechter 
past de officiële regels toe, dus klagen na een potje Archery Tag zit er vandaag niet in. 
Misschien dat je alles goed kan maken in de volgende ronde?!

Groepen van minimaal 7 personen, maximaal 56 personen.  
€ 600,- 



Expeditie Schokkerhaven
Na een korte kennismaking met de begeleider van de activiteit krijgt u een uitgebreide 
uitleg over het handboogschieten. Na de instructie waarbij je precies krijgt uitgelegd 
hoe je het beste schot lost, is het de bedoeling dat je zelf laat zien wat je kan! 

Iedereen krijgt de kans om genoeg oefenpijlen te schieten op de opgestelde  
schietschijven. Bedenk de beste tactiek en let bijvoorbeeld goed op je houding en hoe 
de boog vastgehouden moet worden en ontdek de juiste manier van schieten, want in 
de finale draait het allemaal om wie de meeste punten scoort! 

In de finale zal er individueel of per team gestreden worden om wie zich de beste  
boogschutter mag noemen! Hoe nauwkeurig ben jij op een afstand? Als je met alle 
drie de pijlen het dichtst bij het hart van de schietschijf weet te komen, dan scoor jij de 
meeste punten en ben je de onbetwiste winnaar! 

Het boogschietarrangement neemt ongeveer 2 uur in beslag en zal bestaan uit één 
oefenronde, twee schietrondes (telt natuurlijk al wel mee voor de punten) en de  
finaleronde met ballonen, waarbij de ballonnen bonuspunten waard zijn!

Tot 30 personen, € 300,- (2 boogschietbanen)
Tot 60 personen, € 350,- (3 boogschietbanen)
Tot 80 personen, € 400,- (4 boogschietbanen)
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Minute to win it, het spelprogramma bekend van tv, is nu ook speelbaar voor jou en je 
vrienden of collega’s! Speel met en tegen elkaar de meest hilarische spellen! Op zich al 
lastig genoeg, laat het niet zo zijn dat de doelstelling binnen één minuut behaald moet 
zijn! Jullie worden ontvangen door de quizmaster, die het programma aan elkaar zal 
praten. Na het ontvangst en een korte uitleg over het spel kunnen de (lach) spieren 
worden opgewarmd, want we gaan beginnen met het eerste spel! 

Door middel van een filmpje wordt de deelnemers getoond wat ze te wachten staat, 
natuurlijk staat het je vrij een eigen tactiek te bedenken. Ieder team heeft een captain 
die bepaald welk teamlid het spel gaat uitvoeren, nadat de captains de ideale kan-
didaat naar voren hebben geschoven barst de strijd los. In de momenten die volgen 
zullen de deelnemers in een legendarische strijd verwikkeld raken. Het levert gegaran-
deerd perfect videomateriaal op voor de toeschouwers! In de meest vreemde spellen 
probeert ieder teamlid de punten voor zijn team binnen te slepen. Na een uitputtende 
reeks van spellen is het tijd voor een korte pauze eventueel met een drankje, is er de 
mogelijkheid om even bijpraten en de strategie te bepalen. 

In de tweede helft krijgen alle deelnemers de kans om revanche te nemen met andere 
spellen. Het team met de meeste punten wint het minute to win it spelconcept. Een ver-
rassend, ludiek en ontzettend grappige uitje voor alle soorten deelnemers.

Tot 24 personen € 300,- (8 spellen)
Tot 40 personen € 420,- (12 spellen)
Tot 60 personen € 550,- (16 spellen)

Binnenactiviteiten
Een eigen locatie op het strand met een stretchtent of viert u uw feestje binnen? Dan 
kunnen wij onder anderen de volgende activiteiten aanbieden.

Minute to win it
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Mega fun mix
De Mega fun Mix is het beste uit verschillende werelden! Met de input van jou kiezen 
wij welke spellen het meest bij elkaar en bij de groep zal passen. De leukste en meest 
hilarische spellen kunnen wij op deze manier met elkaar bundelen en de meeste te 
gekke dag voor jullie organiseren. Willen jullie vooral de focus leggen op samenwerken, 
dan kiezen wij de spellen waar het meest in samengewerkt wordt! Is er de wens om een 
fysieke dag ervan te maken, ook geen probleem. 

Met alle gekkigheid op een stokje kan het lastig om serieus te blijven. Echter met de 
juiste strategie kan elk team winnen. 

Tot 20 personen € 300,- (6 spellen)
Tot 40 personen € 420,- (8 spellen)
Tot 60 Personen € 550,- (10 spellen)

Ik hou van Holland
Iedereen kent het wellicht van tv en het is ondertussen een begrip geworden voor de 
zaterdagavond. Het bekende tv-programma ‘Ik hou van Holland’ is nu te spelen met al 
je collega’s, vrienden en/of familie. In teamverband nemen jullie het tegen elkaar op in 
de meest lachwekkende spelrondes alom bekend van de tv. Denk hierbij aan o.a. Raad 
de BN’er, de Nederlandse Kennisquiz, de Spelronde en de Roddelronde! Met de verschil-
lende spellen worden kennis en vaardigheden getest. welk team heeft het meeste Hol-
land in zich en weet de meeste punten te verdienen? 

Uiteraard is er de hele avond een quizmaster tot jullie beschikking die alle teams men-
taal zal steunen en jullie ook uitleg zal geven en jullie begeleidt tot een goed einde! 
Waarschuwing: De kans dat er complete gekte ontstaat is aanwezig!

Tot 20 personen € 300,- (4 spellen)
Tot 40 personen € 420,- (8 spellen)
Tot 60 personen € 550,- (12 spellen) 
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Elfspelentocht
Bekende Oudhollandse spellen in een Fries jasje! Tijdens de Elf Spelentocht speelt uw 
gezelschap 11 Oudhollandse spellen die door de jaren heen bekendheid hebben verwor-
ven, maar bij Kamper Events doen we het net even anders! 

De ijsmeester neemt het woord; it giet oan! De Elf Spelentocht wordt vandaag gespeeld! 
Iedere deelnemer krijgt een eigen stempelkaart, waarop de steden van de Elfsteden-
tocht de verschillende Oudhollandse spellen voorstellen. In kleine groepjes worden alle 
spellen in uiterste concentratie afgewerkt. Iedere speler haalt individueel punten binnen, 
er kan voor gekozen worden ook teamscores mee te tellen. Halverwege onderbreken 
wij bij de Koek & Zopie kraam, waarna iedereen weer verder kan met de competitie.
 
Welke speler heeft bij aankomst in Leeuwarden de meeste punten gescoord? Wie gaat 
er naar huis met een bijpassende prijs? Ontdek het tijdens de ‘tocht der tochten’, een 
Oudhollands gezellige avond voor jong en oud. 
 

Tot 50 personen € 420,- (10 spellen)
Tot 75 personen € 540,- (15 spellen)
Tot 100 personen € 650,- (20 spellen) 



Water arrangementen
In, op of zwevend boven het water, wij zorgen altijd voor een spetterende dag! Zijn on-
derstaande activiteiten toch niet helemaal wat je in gedachten had? Wij maken graag 
een voorstel op maat met bijvoorbeeld waterskiën, wakeboarden, flyboarden of 
suppen. 

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Reserveren mogelijk onder voorbehoud van 
beschikbaarheid en weersafhankelijk. 

PIER16 Schokkerhaven 1, 8308 PX Nagele | 0527 653 222  
www.pier16.nl



RIB varen
Spanning, sensatie, uiteenlopende omstandigheden op het water door wind, getij en 
golfhoogte: slechts enkele ingrediënten van het avontuurlijke RIB varen. RIB (Rigid In-
flatable Boat) zorgt voor een combinatie van snelheid en wendbaarheid. Foto’s zeggen 
nauwelijks genoeg en er is maar een manier om dit spektakel te bevatten: stap aan 
boord en beleef het RIB avontuur zelf!
 
 
12 personen 
20 minuten varen per ronde: € 540,00 per uur

Banaanvaren
Wie blijft het langst zitten, houdt de korte bochten en hoge snelheid van de speedboot 
het langst vol? Banaanvaren is de nieuwe, ultieme uitdaging voor jou en je vrienden/
collega’s.

  
Rondje van 10 min per groep van 3 personen is voldoende. 
Maximaal 3 personen op een banaan. 
€ 120,- per uur, minimaal 2 uur.
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Sloepvaren
Lekker dobberen en genieten; vanaf een sloep beleef je Pier16 en Schokkerhaven vanaf 
het water. Vaar naar IJsseloog, meer aan op het onontdekte eiland in het Ketelmeer 
om hier te genieten van de watervogels, zwanen, ganzen, lepelaars, bergeenden, futen 
en het eiland te verkennen.  

Capaciteit: max. 8 personen. 1 sloep beschikbaar. 
Doordat de sloepen in Blokzijl liggen moeten deze een voor een naar Schokkerhaven 
gevaren/gereden worden, wat een hoge kostenpost is. Meerdere sloepen dus op aan-
vraag, 6 sloepen beschikbaar (5x 8 personen, 1x 6 personen). 

Maandag t/m vrijdag Weekend en feestda-
gen

Ochtend 09:00u - 13:45u €110,00 per boot €110,00 per boot
Middag 14:00u - 18:00u €110,00 per boot €140,00 per boot
Ochtend & middag 09:00u - 18:00u €180,00 per boot €200,00 per boot
Avond 18:30u - 22:00u €110,00 per boot €125,00 per boot
Middag en avond 14:00u - 22:00u €175,00 per boot €200,00 per boot
Hele dag 09:00u - 22:00 €200,00 per boot €200,00 per boot
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De arrangementen worden aangeboden in samenwerking met Slump Catering & 
Events. 

Wilt u meer informatie ontvangen over de arrangementen of een arrangement  
boeken? Neemt u dan contact op met sales@welkombijslump.nl of via 0527 27 43 27.

Informatie of boeken?
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