
Verjaardagsfeestjes Sportwave 
 

Bezorg jouw oogappel een spetterend verjaardagsfeestje, terwijl je zelf zorgeloos 
kan toekijken. De feestjes worden bij voorkeur op woensdag of zaterdag 
georganiseerd. Een gediplomeerde lesgever begeleidt de activiteit van begin tot 
einde en houdt steeds toezicht over de jonge bende. 

 
Feestjes op locatie of bij u thuis behoren ook tot de mogelijkheden. Afhankelijk van 
de afstand, maken we voor u graag een prijsofferte op maat. 

 
Al onze verjaardagsfeestjes zijn als volgt opgebouwd: 

 

- Standaardformule: feestje van 2u (forfait van € 170 per 10 kinderen + vaste 
prijs per extra kind afhankelijk van de gekozen activiteit) 

 
- Formule met catering: feestje van 2,5u (forfait van € 170 per 10 kinderen + 

vaste prijs per extra kind afhankelijk van de gekozen activiteit + € 3,5 per kind 
om iets te eten en te drinken) 

 
Eten: keuze uit poffertjes, donuts, ijsje of pakje chips 
Drank: keuze uit caprisun of chocomelk. Water gedurende de activiteit. 

 
Eigen eten/drank meebrengen is niet toegestaan. 

 
• Activiteit 1: Lasershooten: 10 à 20 kindjes 

 
Beschrijving: Lasershooting is een actief spel voor jong en oud, zonder de blauwe 
plekken van paintball. Het hele systeem werkt op basis van infrarood signalen, zoals 
de afstandsbediening van je TV. Via infrarood zenders en ontvangers op elke 
lasermarker communiceren ze met elkaar. Elke lasermarker heeft een uniek signaal 
waardoor het mogelijk is om te zien wie wie raakt. 
Vermits het systeem werkt op basis van infrarood licht, is het niet gebonden aan 
omgevingslicht zoals de klassieke laser systemen. Lasershooting kan dus overal 
gespeeld worden: binnen, buiten, overdag of 's nachts. Dat maakt lasershooting op 
verplaatsing dus uiterst makkelijk! 

 
Locatie: Michielspark (bij slecht weer gebruiken we de turnzaal van de 
Octopusschool) 

 
Prijs: 
Standaardformule: € 170 euro voor 10 kindjes, € 8 per extra kind 
Formule met catering: standaardformule + € 3,5 per kind 

 
Duur: standaardformule: 2 uur / formule met catering: 2,5 uur 

Tijdsschema: Tussen 13u en 17u 



• Activiteit 2: Arrow tag: 10 à 16 kindjes 
 

Beschrijving: Arrow tag is een teamchallenge met pijl en boog, een mix tussen 
boogschieten en paintball, maar dan zonder verf. De pijlen zijn speciale 
veiligheidspijlen waarvan de punt vervangen is door een rubberen schijf. 
In team bepaal je een strategie en probeer je de tegenstanders uit het veld te 
schieten. 

 
Locatie: Michielspark (bij slecht weer gebruiken we de turnzaal van de 
Octopusschool) 

 
Prijs: 
Standaardformule: € 170 euro voor 10 kindjes, € 10 per extra kind 
Formule met catering: standaardformule + € 3,5 per kind 

Duur: standaardformule: 2 uur / formule met catering: 2,5 uur 

Tijdsschema: Tussen 13u en 17u 
Bij zeer slecht weer kan deze formule vervangen worden door lasershooten 
(formule 1) 

 

• Activiteit 3: New Games (reuzespelen/circuskoffer): 10 à 20 kindjes 
 

Beschrijving: Tijdens dit feestje zal door de monitor (en de ouders) een keuze 
gemaakt worden uit enkele van onderstaande spelen. Voorkeuren kunnen reeds op 
voorhand worden doorgegeven. De keuze zal afhangen van de leeftijd en interesse 
van de kinderen. Naast de new games kan er ook gekozen worden om de circuskoffer 
of de reuzespelen mee aan te wenden tijdens het feestje. 

 
• Tjoekbal: een wervelend kaatsspel en een teamsport die fair play hoog in het 

vaandel draagt en gespeeld wordt met twee schuine kaders die de bal 
terugkaatsen. Er is geen enkel contact tussen de spelers en het spel is dus 
volledig geweldloos. 

• Bumball is vernieuwend en bestaat eruit dat de spelers de bal moeten 
vangen. Dit doen ze echter niet met hun handen maar met de romp of met de 
achterkant van hun rug, dankzij een vestje met klittenband. 

• Kin-ball wordt door drie ploegen van vier spelers gespeeld met een grote, 
opgeblazen bal. 

• Knotshockey: met behulp van de sticks probeer je de bal in de goal van de 
tegenstander te krijgen. 



Locatie: Michielspark (bij slecht weer gebruiken we de turnzaal van de 
Octopusschool) 

 
Prijs: 
Standaardformule: € 170 euro voor 10 kindjes, € 6 per extra kind 
Formule met catering: standaardformule + € 3,5 per kind 

 
Duur: standaardformule: 2 uur / formule met catering: 2,5 uur 

Tijdsschema: Tussen 13u en 17u 
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