
Kraak de Code 
- groeps programma- 

VeluweActief-Arnhem 
Europaweg 27 

06 14021409 



Uitleg 
Kraak de Code 
Ga met jouw team op pad door de Veluwe. Ontrafel de opdrachten,  
doorzoek het bos en gebruik de aanwijzingen om de code te kraken!  
 
Combineren 
Combineer verschillende onderdelen met de Kraak de Code zoektocht.     
Ieder onderdeel duurt ca. 1 uur. Start met de verschillende teams tegelijk 
met verschillende onderdelen. Zo is iedereen tegelijk bezig en wissel je na 
elk uur door. Welk team weet de code te kraken... 

 
Kosten en groepsgrootte  
Op de volgende pagina’s zijn de verschillende onderdelen beschreven.  Op 
de prijslijst is de prijs per onderdeel te vinden. Mogelijk van 2 tot 100  
personen! 

 
Alle onderdelen: 
Kraak de code speurtocht te combineren met: 

 
1. Kickbike steppen 

2. Schuttersclinic (boog, kruisboog of buksschieten) 

3. Veluwescooter 

4. Klootschieten 

5. Teamspelen  



Basisprijs “Kraak de Code zoektocht”: 
€ 50,- tot 10 personen. 
€ 100,- tot 20 personen. 
€ 150,- tot 30 personen. 
€ 200,- tot 40 personen. 
Grotere groepen op aanvraag.  
 
Extra onderdelen: 

In te delen in groepen—in overleg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prijs is de totaal prijs.  

Inclusief BTW, materialen en route.  

* VeluweScooters: Inclusief verzekering afkoop van eigen risico bij schade. 

Prijslijst 

 1 tot 5 t/m 10  

1 of 2 
groepen 

t/m  15 

2 of 3 
groepen 

t/m  20 t/m  25 t/m 30 t/m 35 t/m 40 

Kraak de 
Code 

Kraak de Code zoektocht 

1. Kickbike € 30,- € 50,- € 75,-  € 100,- € 125,- € 150,- € 175,- € 200,- 

2. Schut-
tersclinic 

€ 150,- € 150,- € 150,- € 180,- € 210,- € 250,- € 275,- € 300,- 

 Let op: de prijs van de VeluweScooters is per persoon 

3. Veluwe-
Scooter* 
 

€ 30,- 
p.p. 

€ 20,- 
p.p. 

€ 17,50 
p.p. 

€ 15,- 
p.p. 

€ 15,- 
p.p. 

€ 15,- 
p.p. 

€ 15,- 
p.p. 

€ 15,-  
p.p. 

4. Kloot-
schieten 

€ 25,- € 35,- € 35,- € 35,- € 35,- € 35,- € 35,- € 35,- 

5. Team-
spelen 

€ 150,- € 150,- € 150,- € 180,- € 210,- € 250,- € 275,- € 300,- 

6. GPS 
Tocht  

€ 25,- € 35,- € 45,- € 55,- € 65,- € 75,- € 85,- € 95,- 



 

Kraak de Code 
De Kraak de Code zoektocht is de basis activiteit.  
 

Boswandeling 
Met deze speciale wandeling zoeken jullie met een kaart, in het 
bos naar de huisjes in de bomen. Hier vind je aanwijzingen om de 
kluis te kraken. 
 
Bijzonderheden 
Onverhard terrein 
  

 
 

 

Kraak de Code 
zoektocht 



Kickbike steppen 
Met de kickbikes, step je een mooi natuurrondje over fietspaden.  
Tijdens deze ronde kun je het juiste antwoord vinden om een aan-
wijzing te ontvangen. 
 
Bijzonderheden 
- Vanaf 10 jaar. 

- Helm is verplicht.  

- Zonder begeleiding 
 

 

1. Kickbike steppen 



Schuttersclinic 
Waan je je in de wereld van Robin Hood. Test je precisie en doel-
gerichtheid met pijl en boog, buks of kruisboogschieten.  Schiet je 
met je team genoeg punten om de aanwijzing te ontvangen? 

 
Bijzonderheden 
- Er zijn ook kinder-handbogen beschikbaar voor kinderen vanaf 
ca. 10 jaar. 

- Maak (tevoren) een keuze uit: Handboogschieten, Kruisboog-
schieten of buksschieten.  

- Meerdere onderdelen op aanvraag– tegen meerprijs.  

- Minimaal 1 begeleider 

 

2. Schuttersclinic 



VeluweScooter 
Op onze geruisloze elektrische VeluweScooters ontdekken jullie 
een mooi stukje Veluwezoom. Tijdens de tocht door de natuur 
zoeken jullie het antwoord die nodig is om de aanwijzing te ont-
vangen.  
 
Bijzonderheden 
- Alleen mogelijk tussen 10.00 - 13.00 of 14:00 en 17:00 uur.  
- Rijbewijs is noodzakelijk. Geen rijbewijs?  
Deze tocht is ook mogelijk met elektrische fietsen! 
- Zonder begeleiding. 

 
 

 

3. VeluweScooter 



Klootschieten 
Vanuit onze locatie maak je al wandelend door het Veluwse bos 
kennis met dit eeuwenoude balspel. Onze spelleider legt de spel-
regels uit en wandelt met je mee naar de start, daar hoor je meer 
over route en de omgeving. Dan ga je zelf met je groep(jes) op 
pad. Kiek uut veur de kloat! 
 

Klootschieten is een gezellige activiteit met een mooi competitie-
element voor families en andere groepen. 

 
Bijzonderheden 
- Onverhard terrein 
- Zonder begeleiding 
  

 
 

 

4. Klootschieten 



Teamspelen 
Met verschillende teamspelen gaan jullie de uitdaging aan. Lukt 
het jullie en toren te bouwen, de puzzel op te lossen en de samen 
de opdrachten te behalen? 
 
Bijzonderheden 
- Spelprogramma kan aangepast worden op de doelgroep.  
- Inclusief  begeleider 

 

• Geen teambuilding spelen circuit met begeleiding? 

-We zetten een aantal spelen klaar die je met elkaar kunt doen als 
je bijvoorbeeld een pauze moment hebt.  Vraag de mogelijkhe-
den. 

 
 

 

5. Teamspelen 


