
NIEUWE CONCEPTEN VOOR BEDRIJFSEVENEMENTEN

TEAMBUILDING    G
ladiator



Strong man/Strong woman

Geïnspireerd op Strong man/Strong woman en ook 
wel een beetje op de Highland Games hebben we in 
Ark van Noe een toffe teambuilding uitgewerkt die bol 
staat van de competitie… Teams komen tegen elkaar 
uit in proeven waarbij kracht, samenwerking, tactiek 
en behendigheid centraal staan: paalwerpen, een 
kar voorttrekken, rotsen rollen, touwtrekken, vlotten 
bouwen, ... 
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TEAMS
Als basis zijn er 6 proeven die moeten worden uitgevoerd. De groepen zullen dus 
ook telkens wisselen. Iedereen strijdt dus individueel want de tijd van alle proeven 
worden uiteindelijk opgeteld om na enkele individueel te spelen proeven een 
ultieme winnaar te kunnen kronen tot Gladiator …

Alle elementen zijn ook gekoppeld aan tactiek, denkwerk en behendigheid, zodat 
het niet enkel op ‘brute kracht’ aankomt… Iedereen van elk team zal daardoor ook 
zijn of haar rol kunnen vervullen… Elke proef is een leuke aaneenschakeling van 
denkproeven om de uiteindelijke fysieke proeven te ‘ontgrendelen’, zo bepalen we 
op het einde van de dag ook de algemene winnaar.
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WALL OF FAME

We voorzien ook een Wall of Fame, zodat elk bedrijf die deze 
challenge ooit heeft meegedaan zijn top 3 kan afvaardigen. 
Zodra 25 bedrijven alle challenges hebben uitgevoerd en hun 
beste tijd hebben neergezet, organiseren we in De Ark van 
Noe een ultieme dag waarop de winnaars nog een keer de 
arena in kunnen stappen om de eer van het bedrijf hoog te 
houden en de beker mee naar huis te nemen.

De dag wordt afgesloten met een slotceremonie en een 
heerlijk bourgondisch diner waarbij iedereen terug op 
krachten kan komen en kan nagenieten van een dag vol actie 
en plezier…
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Bereikbaarheid

De Ark van Noë is makkelijk bereikbaar met de wagen. 
Ruime parkeergelegenheid ter plaatse.

E313

E19

E34

Wenst u een onvergetelijke  
indruk te maken op uw gasten?

Neem dan gerust contact met ons op.

Ark van Noë 
Arkstraat 6  
2460 Lichtaart 

+32 (0) 478 28 27 83 

events@arkvannoe.be
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