
Workshops 
& 

Activiteiten





Het forteiland biedt vele mogelijkheden voor activiteiten, workshops en innovatieve sessies.  

Maak kennis met één van de vele teamuitjes arrangementen; variërend van Schieten op de kaart, MissingMaps,  

Crisis Management, Battle of Elements tot inspirerende lezingen.

Wij maken graag een activiteiten programma op maat bij grote groepen vanaf 60 personen.

Neem voor meer informatie en boekingen contact op via 0345 - 630 480 of mail naar geozalen@geofort.nl.

Workshops en ActiviteitenWorkshops & Activiteiten 



In een crisissituatie is het van levensbelang dat 
besluiten genomen worden naar  
aanleiding van goede beeldvorming. Snel en 
effectief informatie uitwisselen is essentieel. 
Tijdens het bestrijden van een  
gesimuleerde ramp in het Crisis Control 
Center, zowel binnen als buiten, komt het 
neer op snel en effectief communiceren, zodat 
iedereen gelijktijdig hetzelfde beeld heeft. 
Dat gebeurt door gebruik van actuele digitale 
kaarten en GIS.

Duur: 1-1,5 uur
Doel: teambuilding, communiceren met 
kaarten, serious game
Locatie: binnen
Aantal: 8 – 45 personen per keer

Workshop Crisismanagement



(college wordt gegeven door Daniel Seesink 
van Bewust Zoo)

Tijdens de Crisismangement workshop zal 
Daniel Seesink van Bewust Zoo het gedrag 

van de deelnemers observeren. Aan de hand 
van het gedrag van apen geeft hij inzicht in de 
biologische oorsprong van menselijk gedrag. 

Deze kennis en inzichten vormen de basis voor 
het beter begrijpen van het eigen en  

andermans gedrag.  
In een crisissituatie helpt deze  

informatie om sneller en effectiever  
beslissingen te nemen.

 
Duur: 2 uur

Doel: teambuilding, communiceren met 
kaarten, serious game, gedrag

Locatie: binnen
Aantal: 8 - 45 personen per keer

Workshop Crisismanagement met college: Gedrag in kaart 



Een goede kaart is helaas nog niet vanzelf-
sprekend. Veel gebieden van de wereld zijn 
letterlijk nog niet in kaart gebracht.  
Juist in de meest kwetsbare gebieden zijn  
betrouwbare kaarten hard nodig. Op deze 
manier worden organisaties zoals het Rode 
Kruis en Artsen zonder Grenzen geholpen om 
snel en effectief in te grijpen bij rampen in 
ontwikkelingslanden.
Op GeoFort geven wij een workshop  
OpenStreetMaps waarmee teams een stukje 
van de wereld in kaart brengen.  
Combineer teambuilding met een goed doel!

Duur: 1,5 uur
Doel: de kracht van open data ervaren
Locatie: binnen
Aantal: 8 - 45 personen per keer

Workshop MissingMaps



Wie heeft stalen zenuwen, kan zich het beste 
concentreren en heeft het scherpste oog?

Onder leiding van een enthousiaste instructeur 
leer je om te gaan met een handboog.  

Wanneer iedereen heeft ingeschoten barst de 
strijd los. Opperste concentratie is vereist.  

Per persoon moet je zoveel mogelijk punten 
bij elkaar scoren.  

Wie wordt de winnaar? 

Duur: 1-1,5 uur
Doel: teambuilding, fun

Locatie: buiten 
Aantal: 5 - 60 personen per keer

Workshop Schieten op de kaart



Vlieg als een vogel over GeoFort en de  
Nieuwe Hollandse Waterlinie en zie een fort 
zoals je het normaal niet ziet.
In deze workshop leer je de beginselen van 
het vliegen met een drone. Naast theoretische 
kennis, veiligheid en Nederlandse regelgeving 
ga je ook daadwerkelijk oefenen met één van 
de drones die voor je klaarstaat.
Eénmaal in de lucht ervaar je hoe eenvoudig 
het is om een drone te besturen en raak je al 
snel verslaafd aan de prachtige beelden die je 
kan maken van de omgeving.
Tijdens de workshop is er voldoende vliegtijd 
voor alle deelnemers en we sluiten af met een 
groepsfoto vanuit de lucht.

Duur: 2,5 uur
Doel: fun, techniek
Locatie: buiten
Aantal: 10 – 30 personen

Drone workshop



Maak brainstormen levendig!  
Op verschillende punten op het forteiland 

hangen virtuele iconen, met eigen bedachte 
of standaard stellingen. Met een smartphone 

in de hand beantwoorden de groepjes de 
stellingen en gaan ze virtueel de discussie aan. 

Real-time komen alle antwoorden binnen.  
Bespreek achteraf de antwoorden of welk 

team heeft de meeste goede antwoorden?

Doel: brainstormen, samenwerken, fun
Duur: ca. 1 uur

Locatie: binnen en buiten op fort
Aantal personen: 10 - 150 personen

XY match



De strijd barst los! Wie beschikt over de juiste 
combinatie van kracht, tactiek en doorzet-
tingsvermogen? De Battle of the Elements is 
een actief elementenspel, waarbij in teams van 
4 à 5 personen verschillende spelonderdelen 
tot een goed einde moet volbrengen. Ga aan 
de slag met wereldballen en bommen, zoek 
geblinddoekt de weg door het doolhof of  
schiet met een blaaspijp op de wereldkaart.  
In totaal zijn er 10 elementen waaruit 6 onder-
delen gekozen worden.  
Wie wint de strijd der elementen?

Teams: teams bestaan uit  4 à 5 personen

Fysiek:  *     licht
  **   middel
  *** zwaar

Kies 6 activiteiten uit de volgende pagina’s. 
Elke activiteit is ongeveer 15 minuten. 

Doel: teambuilding, fun
Duur: 2 uur (minder is eventueel  mogelijk)
Locatie:  binnen en buiten   
Aantal: minimaal 8 tot 60 personen

Battle of Elements



Met bamboe en elastiek gaan de deelnemers 
een zo hoog mogelijk object bouwen.  

Dit kan een toren of een piramide zijn. Het 
gemaakte object moet natuurlijk zonder hulp-

middelen overeind blijven staan.  
Door eerst samen een goed ontwerp te  

bedenken en dan aan de slag te gaan, zal dit 
het resultaat ten goede komen. Om het nog 
moeilijker te maken gebruiken we gewichten 

die de deelnemers eraan moeten hangen.

1. Bamboo challenge met gewichten (in- en outdoor)*



Een spannende en uitdagende activiteit voor 
jong en oud. Deze keer geen nostalgische 
blaaspijp van pvc met pijltjes van papier.  
Met een echte blaaspijp worden er pijltjes 
geschoten. Het lijkt heel erg simpel, maar er 
komt toch meer oefening en techniek bij kijken 
dan gedacht.  
Hoeveel punten worden er bij elkaar  
geblazen? 

2. Schieten op de kaart (outdoor)*



Ken uw topo! In de fortgracht drijft de kaart 
van Nederland in een schaal van 1:25.000.  
Voor het pontje staat een bak met diverse 

kaarten met een kenmerkende afbeelding-
en van een stad of dorp in Nederland. Twee 
teams strijden tegen elkaar. Elk teamlid kiest 

een persoon die samen met de tegenstander 
met de trekpont naar het eiland vaart en legt 

de kaarten op de juiste plekken.  
Vaar terug en dan wordt dit nog een paar keer 
herhaald totdat er maximaal 5 kaarten liggen.  
Het team die de meeste plaatsen goed heeft 

is de winnaar! 

3. Ter land, ter zee en in de lucht (outdoor)**



4. Earthquake shake (indoor)*

Wie is de beste architect? Word   
uitgedaagd een toren te bouwen die het trillen 
van de ondergrond kan weerstaan.



Touwtrekken is een teamsport waarbij kracht, 
techniek en conditie de doorslag geven. Bij 

het touwtrekken staan twee teams tegenover 
elkaar die proberen de ander over de streep te 

trekken. Wie is het sterkst?

5. Touwtrekken (outdoor)**



6. Wereldbal (in- en outdoor)***

Leg met het team een parcours van  
continenten af op een reuze wereldbal.  
Speel tegen de klok of tegen een ander team.  
Samenwerken is een must!



Labyrint
Dit spel vraagt om een uitgebalanceerde 

samenwerking! Probeer samen met uw team 
het balletje zo snel mogelijk in het midden van 
het speelveld van het labyrint krijgen om zo te 
winnen van uw tegenstanders die de volgende 

beurt mogen proberen.

Doolhof  
Navigeer als team door het doolhof. Vier 
 teamleden staan klaar, aan elkaar vast en 

geblinddoekt bij de ingang van doolhof. Een 
teamlid navigeert vanaf de bunker boven het 
team door het doolhof naar de uitgang. Het 

team dat het snelste is heeft gewonnen.

Labyrint en Doolhof horen samen. 1 team doet 
eerst Labyrint en het andere team doolhof.  

Na 15 minuten is er een wissel. 

7. Labyrint (in – en outdoor)* en Doolhof (outdoor)*



8. Watermanagement (outdoor)* 

Creeer een parcours met bamboebuizen om 
water te brengen van punt A naar B binnen 
een bepaalde tijd. Het team met het meeste 
water in de emmer heeft gewonnen. 



Twee teams zitten in een kring. Beantwoord de 
geo&waterlinie vragen op de juiste manier en 

geef het pakketje door. Maar pas op!  
Weet iemand een antwoord niet of is die te 

langzaam? Dan ontploft de bom misschien wel 
in handen van uw team...  

BOEM….u hebt verloren!

9. Dynamite (indoor)*



10. Topsecret (indoor)*

Voor het coderen naar seinen, waren er  
verschillende codes. De bekendste en meest 
gebruikte was de Morsecode. De morsecode 
werd in 1835 uitgevonden en ontwikkeld door 
Samuel Morse. En de code is bij de  
Nederlandse marine tot 2000 gebruikt in  
radioverbindingen. In de ondergrondse tun-
nel strijden twee teams om zo snel mogelijk 
de morsecode via seinlampen te decoderen.  
‘De Telegrafist’ zet een bericht, bestaande uit 
letters, om met behulp van een seinsleutel en 
zend deze seinen door. De overige teamleden 
zetten de seinen weer terug naar letters en 
roepen heel hard het woord die zij met de  
verkregen code hebben gedecodeerd. 
Dit was het laatste spel binnen The Battle of 
Ellements



GPS tekenen

Maak levensgrote tekeningen met behulp van 
GPS. Hoe dat kan? Teken eerst een patroon op 

de kaart. Vervolgens wordt dit patroon ge-
lopen op het forteiland en de GPS registreert 

de wandeling. Na afloop wordt de tekening en 
de track vergeleken. De winnaar van de  

mooiste GPS tekening krijgt een prijs.

Doel: teambuilding, fun
Duur: ca. 1,5 uur

Locatie: buiten op fort
Aantal: 10 - 25 personen

Ook in combinatie met Bamboo Challenge
Bouw met bamboe en elastiek een zo hoog 

mogelijk en stabiel object.

Doel: teambuilding, fun
Duur: totaal incl GPS tekenen ca. 2 uur

Locatie: buiten op fort
Aantal: 10 - 25 personen



Escape room

Jullie zijn aangesloten bij het verzet.  
Helaas zijn jullie opgepakt bij een razzia en zijn 
meegenomen naar een oud en verlaten fort 
vol met smalle gangetjes, donkere tunnels en 
verborgen kamertjes. Jullie staan te wachten 
op wat komen gaat.... Er is geen enkele mo-
gelijkheid om te ontsnappen. Jullie handen 
zijn geboeid op de rug. Compleet weerloos 
in deze hel. De Duitse officier is genadeloos 
en absoluut geen lieverdje. Schreeuwend en 
dreigend jaagt hij verzetsgroepen de stuipen 
op het lijf.
Gebruik ruimtelijk inzicht en zoek  
geografische verbanden.
Weten jullie te ontsnappen?

Duur: 1 uur en 15 minuten
Doel: teambuilding, fun
Locatie: binnen
Aantal: Maximaal 7 personen per groep



Historische rondleiding

Samen met een gids maak je een wandeling 
over het forteiland, langs en in de  
gerestaureerde bouwwerken. De geschiedenis 
van ‘Fort bij de Nieuwe Steeg’ van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie komt weer even tot leven 
in het verhaal van onze rondleider.

Doel: informatief historisch 
Duur: 1 uur
Locatie: binnen en buiten op fort
Aantal: maximaal 20 personen per groep

 
Passend schoeisel is voor deze rondleiding 
wel gewenst aangezien het buitenterrein niet 
overal verhard is.



Rondleiding Geo en Fort

Combinatie van historische rondleiding en het 
museum GeoFort. 

Doel: informatief historisch en modern
Duur: 1-1,5 uur

Locatie: binnen en buiten op fort
Aantal: maximaal 20 personen per groep

 
Passend schoeisel is voor deze rondleiding  

wel gewenst aangezien het buitenterrein niet  
overal verhard is.



Lezing “van oud fort naar GeoFort”

Ook zo benieuwd hoe een oud verlaten fort 
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie  
“omgetoverd” is tot GeoFort en welke  
inspanningen daar zoal voor geleverd zijn? 
Dan neemt de directeur van het fort Willemijn 
Simon van Leeuwen je mee in het verhaal  
vertaald als een game met levels.

Deze lezing geeft u een uniek “kijkje in de  
keuken” van GeoFort als het gaat om  
uitdagingen en besluitvorming.

Doel: informatief
Duur: 1-1,5 uur
Locatie: binnen
Aantal: maximaal 150 personen per keer





www.geofortevents.nl




