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Aanbieding 2 - Veluwe Smokkel Dropping arrangement 
Van € 100,00 p.p.  nu voor € 91,50 
 
De opdracht is eenvoudig, zorg dat jij met jouw team aan einde van de dag de meeste eXito 
dollars heeft geregeld, verdiend of gesmokkeld. Bij elke activiteit zijn er dollars te verdienen, wie 
brengt de meeste dollars over de eindstreep? Slimheid, onopvallend verplaatsen, samenwerking 
en doorzettingsvermogen zijn de elementen in dit avontuur. 
 
13:00 uur - Aankomst van de gasten 
De gasten worden ontvangen in de eXito evenementenzaal met koffie en thee. 

 
13:30 uur - Start Veluwe Smokkel Dropping 
Alle teams krijgen de beschikking over een start budget van 150 dollar. Tijdens de dropping 
komen de teams diverse opdrachten tegen. Hierbij kan men dollars verdienen. Als jullie onderweg 
worden gespot door eXito, kost dit jullie dollars. Komt men een ander team tegen dan dient men 
beide budgetten te splitsen. Het team die de meeste dollars over de eindstreep weet te brengen is 
de winnaar. Slimheid, onopvallend verplaatsen, samenwerking en doorzettingsvermogen zijn de 
elementen in dit avontuur. 

 
Veiling 
De veiling zal gestart worden! Hier kunnen de teams alvast strategisch nadenken over attributen 
die men bij dit nog onbekende avontuur zeker nodig zal kunnen hebben. Wie biedt het hoogst?! 
 
GPS Dropping 
De teams worden per oldtimer legertruck naar de droppingsplaats gebracht. De 
dropping zal per GPS worden verlopen, door middel van dit vernuftig apparaatje 
kan men de aangegeven bestemming/opdracht op enkele meters nauwkeurig 
benaderen. Alle teams krijgen de beschikking over een rugzak met daarin: een 
EHBO-kit, noodkaartje, GPS informatie en reservebatterijen. 
 
Tijdens de tocht kan men op de volgende elementen stuiten: 
 
▪ Algemene teamopdracht: Brain eXits 
 
eXito heeft een tal van uitdagende vraagstukken samengesteld, die een beroep 
doen op het gecombineerde inzicht, handigheid en intelligentie van de teams. 
Tijdens de gehele tocht kunnen de teams werkelijk hun hoofd breken over deze 
vraagstukken. eXito zal de vragen na afloop van het programma nakijken en in de 
totaalscore van de teams meenemen. 
 
▪ Vlotvaar oversteek met beloning 
 
Aangekomen bij het Apeldoorns Kanaal dient men een vlot te construeren van 
palen en tonnen. Met dit vlot dient men een snelle oversteek te maken. In het 
kanaal drijft een tonnetje met de beloning waarna men de toch kan vervolgen. 
 
De instructeur heeft tijdens het vlotvaren een drankje en candybar voor u klaarstaan zodat u vol 
energie het programma kunt vervolgen. 
 
Vervolg van de tocht 
De gasten zullen de tocht vervolgen naar de eindlocatie 
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16:30 uur - Aankomst eXito terrein 
Onder leiding van een eXito instructeur gaan de teams diverse outdoor onderdelen doorlopen. De 
volgende onderdelen staan op het programma: 
 
▪ Mega Tangram 
 
Dit oorspronkelijke Chinese spel heeft een hoog samenwerkingsgehalte. Het is de 
bedoeling dat men met grote geometrische puzzelstukken diverse afbeeldingen na 
gaat bouwen. Wie laat zijn stem gelden? Uiteraard is het doel om met goed 
samenwerken zoveel mogelijk figuren te leggen in de beschikbare tijd! 
 
▪ Jacobsladder 
 
Gezekerd en onder leiding van een instructeur gaat men een hoge balken ladder 
beklimmen. Echter de balken liggen steeds verder uit elkaar. Boven aan de ladder 
gekomen moet men over de bovenste balk klimmen en gaat men abseilend zo’n 
tien meter naar beneden. 
 
▪ Quadrijden 
 
Een Quad is een vierwielige motor die uitermate geschikt is voor het ruige terrein. 
Binnen een avontuurlijk parcours zal voornamelijk de behendigheid een rol spelen. 
Voorzien van een helm gaat men op de quad meerdere malen dit parcours 
afleggen. Al snel krijgt men de quad goed onder controle. 
 
 
18:00 uur - Opening Barbecue menu I   
Wij zijn uitgegaan van barbecue menu I met 2 uur uitkoop dranken 

(binnenlands assortiment) bestaande uit: 
 

Gemarineerd speklapje  
Kipsate  

Juniorspies  
Varkenssatestokje  
Barbecueworstje  

Barbecuehamburger  
(Uitgaande van 5 stuks vlees per persoon)  

***  
Rundvleessalade  
Aardappelsalade  

***  
Huisgemaakte rauwkostsalades  

***  
Diverse Sauzen  

***  
Friet & Stokbrood met Kruidenboter 

 

Gedurende de maaltijd zal eXito op gepaste wijze het winnende team bekend 

maken! Aansluitend zal er een ijsbuffet voor u gereed staan bestaande uit: 
  

Diverse soorten ijs  
**  

Warme Kersensaus  
**  

Slagroom en Chocolade- en Aardbeiensaus 

 

20:00 uur - Einde programma 
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