
Voel de energie!

Afhankelijk van de beschikbare tijd worden er ca. 4 tot 5 opdrachten van circa 12-20 minuten uitgevoerd, die worden 
gekozen uit:

Touwbrug spannen/ overgaan
De teamleden gaan een deels voorbereide tourbrug van 2 survival-touwen, bandschlinges en carabines opspannen 
tussen de aanwezige bomen, over een watervennetje #OpPapendal. Uiteraard gaan de teamleden daarna zelf zo snel 
mogelijk de brug oversteken!

Robinson evenwichtsproef
Opzet van de opdracht is om het andere team van een balk af te gooien met (natte) sponzen. De ene helft van de 
teams begint met het balanceren op de balken, terwijl de andere teams mogen gaan gooien. Uiteraard wisselt dit. 
Welk team blijft het langste op de balk staan? 
De deelnemers op de ballk hebben een beschermhelp op en een (regen)jack aan. Papendal zorgt voor een veilig en 
soepel verloop. 

Aquaducten-opdracht
De teams hebben enkele stukken pijp, waarmee water van de ene pijp naar de andere doorgegeven moet worden. 
Welk team heeft het meeste water overgebracht in de emmer?

Life-Line
Het gehele team wordt geblindeerd en dient zo snel mogelijk een life-line (parcours van hindernissen) af te leggen. 
Het team heeft twee ziende coaches die ervoor zorg dragen dat dit parcours veilig en op snelheid wordt afgelegd. 
Welk team kan het beste op elkaar vertrouwen en is dus het snelst op het eindpunt?

Klepelhang-Uithoudingsproef
De teamleden gaan om beurten zo lang mogelijk hangen aan de houten klepel. Wat is het uithoudingsvermogen van 
het gehele team bij elkaar opgeteld? 

Boomstamdragen en -zagen
De teamleden gaan zo snel mogelijk een x aantal plakken van een boomstam afzagen met een dubbele 2-persoons 
zaag. Daarbij wordt er een kort maar pittig parcours afgelegd met een boomstam die door 1 of meerdere teamleden 
zal worden gedragen.  

Labyrinth-proef
Het team houdt een houten bak met gaten in balans en probeert een balletje door het labyrinth langs de gaten te 
loodsen naar het eindpunt! 

Blokken-balansproef
Het team gaat een ijzeren plaat in balans houden met 4 touwen aan de 4 hoekpunten. De overige teamleden gaan 
proberen een zo hoog mogelijke toren met de houten blokjes te make op de plaat, waarbij het aantal verdiepingen 
telt. Wanneer de toren minimaal 5 seconden staat zonder hulp dan wordt die score geteld. De teamleden mogen 
elkaar afwisselen. Na 10 minuten stopt de tijd en geldt het hoogst aantal behaalde verdiepingen in de pogingen. 
Welk team heeft veel concentratie en het meeste balans-gevoel en heeft de blokken op de juiste manier gestapeld?
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‘Ravijn’ oversteek
Het team met behulp van te korte planken en balken het gehele team aan de overzijde van een ‘ravijn’ krijgen. Als 
enige hulpmiddel mogen zij de balken/planken gebruiken en een aantal (vaste) kisten die in het ravijn staan. Welk 
team komt in zijn geheel, zonder in het ravijn te vallen aan de overkant in de gestelde tijd?

Reuzentangram
Het team gaat in de gestelde tijd zoveel mogelijk figuren maken met de enorme tangram-stukken, waarbij de 
teamleden elkaar steeds afwisselen als (stem)coach. Welk team heeft een creatieve geest en legt de figuren het snelst 
neer?


