Programma Kraak de Code
In dit prachtige bos, op de Veluwe, zijn de bewoners van Beekbergen en omstreken jaren op zoek geweest naar de
‘verdwenen’ schat, gestolen door de Beekbergse Bende. Na een lange zoektocht is de schat terug gevonden, maar tot
op heden heeft nog niemand de codes van de schatkist weten te kraken! De bendeleden kunnen het ons niet meer
vertellen, want zij zijn namelijk tijdens een achtervolging door de politie, om het leven gekomen. De uitdaging voor uw
team is: Kraak de code!
15.00 uur - Aankomst van de gasten
De gasten worden bij eXito ontvangen met koffie en thee. Afhankelijk van de groepsgrootte, volgt
aansluitend de indeling van de teams door middel van het trekken van genummerde buttons.
15.30 uur - Start ‘Kraak de Code’
Onder leiding van één coördinerende eXito instructeur gaat het team diverse opdrachten doorlopen.
● Kaart coördinaten en kompas schieten
De bendeleden hebben zich op diverse plaatsen begeven, tijdens de ontsnapping. Weet jij met je team de
juiste kaart coördinaten af te lezen en nauwkeuring kompas te schieten, om zo mogelijk code te ontrafelen?
● De buit
De politie heeft in de vluchtauto een pot met muntgeld gevonden. Weet jij met je team te schatten /
berekenen hoeveel munten erin de pot zitten?
● De ontsnapping
De vluchtauto heeft zich klem gereden in een doodlopende weg met een tal van obstakels? In hoeveel
stappen kunnen de bendeleden deze doodlopende weg verlaten?
● De digitale dader
Als team ga je met grote geometrische puzzelstukken diverse daders proberen na te bouwen. Hoe goed
is jullie ruimtelijk inzicht?
● Het obstakel
Weten jullie de politie op afstand te houden middels deze 3-D constructie. Zorg dat hij goed in elkaar past,
zodat de constructie op zichzelf kan blijven staan..
● De bevrijding
De daders zijn beland in een tunneldoolhof tijdens de vlucht. Weet het team de uitgang te vinden?

17.30 uur - Finalespel ‘Kraak de Code’
De gehele dag door hebben de teams codes gekraakt, maar hebben de teams voldoende codes ontrafelt,
om nu eindelijk, na al die jaren, de code van de schat te kraken? De grote vraag luidt: Wat is de te kraken
code?
18.00 uur - Einde programma
Vertrek van de gasten

Kraak de Code is geschikt voor groepen vanaf 20 personen.
Bel voor de eXacte prijs, deze is mede afhankelijk van uw groepsgrootte

Programma CSI Beekbergen
Beleef samen met uw team dit CSI avontuur op de Veluwe. De grote vraag luidt: Is uw team even goed als Grissoms
team? U gaat met behulp van een GPS op pad en probeert samen met uw team, zoveel mogelijk aanwijzingen te
bemachtigen, om de dader te ontmaskeren. Tijdens dit avontuur staan logisch nadenken, speuren, puzzelen en
samenwerken centraal!
Een programma waarin ontspanning wordt gecombineerd met een spannend avontuur.
13.00 uur - Aankomst van de gasten
De gasten worden ontvangen in de eXito evenementenzaal met koffie en thee.
13.30 uur - Start 'CSI Beekbergen'
In teams gaat u met de GPS op CSI onderzoek, onderweg krijgt u te maken met verschillende uitdagende
opdrachten. Weet u met uw team de dader te ontmaskeren?
14.30 uur - Knapzak minibreak
Elk team krijgt een eigen knapzak mee, waar een heerlijke versnapering en wat te drinken in zit.

15.00 uur - Afsluiting CSI Beekbergen
Alle onderzoekers bevinden zich weer in de eXito evenementenzaal waar ze nog de laatste aanwijzingen
kunnen verwerken. Wie weet heb je als CSI team nog wat eXtra aanwijzingen verdiend, die jullie nog wat
verder brengt tot de oplossing!
16.00 uur - Bekendmaking winnende team
Op gepaste wijze zal eXito het Beste CSI Team van Beekbergen in het zonnetje zetten.
16.15 uur - Einde programma
We bieden u diverse horeca mogelijkheden aan waarmee u het CSI Beekbergen GPS spel kunt uitbreiden.
Bekijk hier onze horecasuggesties.

CSI Beekbergen GPS spel is geschikt voor groepen vanaf 20 personen.
Bel voor de eXacte prijs, deze is mede afhankelijk van uw groepsgrootte

Programma Veluwe Treasure Hunt
Binnen dit programma levert iedereen een gezamenlijke inspanning om de verborgen schat te zoeken. Bij ieder
onderdeel ontvangen de teams aanwijzingen die men aan het einde van de dag nodig zal hebben bij het finalespel de
‘Veluwe Treasure Hunt’.
13.00 uur - Aankomst van de gasten
De gasten worden ontvangen in de eXito evenementenzaal met koffie en thee.
13.30 uur - Start ‘Veluwe Treasure Hunt’
Onder leiding van een eXito instructeur gaat het team / de teams diverse outdoor onderdelen doorlopen.
● Klimmen op de klimmuur
Op een acht meter hoge toren, voorzien van diverse klimroutes, kan men gezekerd deze adrenaline-sport
beoefenen. Men maakt kennis met de beginselen van de klimtechniek.
● Mega tangram
Dit oorspronkelijke Chinese spel heeft een hoog samenwerkingsgehalte. Men gaat met grote geometrische
puzzelstukken diverse afbeeldingen proberen na te bouwen.
● Survival touwbruggen parcours
Op vier meter hoogte gaat men voorzien van een life-line diverse touwbruggen trotseren. Dertig meter lang
sensatie met diverse hindernissen.

● Handboogschieten
Met het professionele handboogmateriaal leert men de beginselen van deze leuke sport. Uiteraard
starten we met een uitleg over hoe we de boog moeten gebruiken en dan is het tijd om uw kunsten te
tonen! Wie weet de roos te raken en is de ware Robin Hood?
● 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 met de motor
meerdere malen dit parcours afleggen. Al snel krijgt men de motor goed onder controle.
● Special task met 4 WD Jeep
Deze opdracht luidt: Verplaats de Jeep, door menselijke kracht, naar de finishstreep. De banden mogen
het aardoppervlak niet raken. Een goede precisie en communicatie laten deze opdracht dan ook slagen.
15.00 uur - Break
Onder het genot van een blikje fris en versnapering kunnen de gasten de opgedane ervaringen de revue
laten passeren om vervolgens weer met de activiteiten verder te gaan.
17.00 uur - Afsluiting finalespel ‘Veluwe Treasure Hunt’
Met de verkregen aanwijzingen gaan de teams op zoek naar de verborgen schat ergens op het terrein.
Met een kompas dient men een kompasvraagstuk op te lossen. Na wat speurwerk stuit men uiteindelijk op
de schatkist. De inhoud van de schat bestaat uit; een plaatselijk gestookte Beekbergse Neut. Onder het
genot van een borrel kan men in het bos het glas heffen op de goede afloop van dit programma.
Bel voor de eXacte prijs, deze is mede afhankelijk van uw groepsgrootte

Programma The Bridge
Zelf ontwerpen, taken verdelen, samenwerken en bouwen aan een echte brug. De brug dient aan bepaalde afmetingen
te voldoen en daar zit de moeilijkheid van deze opdracht in. Kan de Quad de zelf ontworpen brug trotseren?
13.00 uur - Aankomst van de gasten
De gasten worden ontvangen in de evenementenzaal van eXito met koffie en thee.
13.30 uur - Start Training ‘The Bridge’
De training is opgedeeld in 7 deelopdrachten. Aan elke deelopdracht is een tijdslimiet verbonden, die
men zelf in de gaten dient te houden. Overschrijdt men de tijd, dan zal men in tijdnood komen met de
volgende opdrachten:
1. De ontwerpfase
Ontwerp met het team een brug met een overspanning van minimaal 3,5 meter.
2. De presentatie
Bereid een presentatie voor, van maximaal 10 minuten, om het ontwerp aan een ander team kenbaar te
maken.
3. De keuze
Kies in overleg, met het team waar je de presentatie aangegeven hebt, 1 ontwerp dat zal worden
uitgevoerd.
4. De outdoor training
De instructeur neemt jullie mee voor een outdoor training, deze zal bestaan uit 1 of 2 opdrachten.
5. De voorbereiding
De teams inventariseren de materialen, de locatie en maken zich klaar voor de uitvoer.
6. De uitvoer
De teams gaan het gekozen plan uitvoeren.
7. De evaluatie
Verzamel het team en meldt u bij de eXito instructeur.

Binnen deze opdracht komt men wederom voor een nieuw dilemma te staan, hoe gaat men hierop
reageren, welke oplossing wordt er gekozen, welk resultaat geeft dit. Telkens weer dient men zich aan te
passen op nieuwe situaties. eXito maakt aanspraak op de creativiteit en de wijze waarop men
communiceert. Uit onze ervaring is gebleken dat men resultaat gericht te werk zal gaan. Het behalen van
de opdracht is een must, maar achteraf realiseert men zijn of haar rol binnen dit avontuur.
17.30 uur - Einde programma The Bridge
Vertrek van de gasten

Bel voor de eXacte prijs, deze is mede afhankelijk van uw groepsgrootte

Programma Veluwe Smokkel Dropping

Dit middagprogramma is een waar avontuur met de centrale vraag: ‘Welk team brengt de meeste eXito dollars naar de
finish?’ Alle teams krijgen de beschikking over een budget van 150 dollar. Tijdens de dropping komen de teams diverse
opdrachten tegen. Hierbij kan men dollars verdienen. Stuit men toevallig op onze mobiele grensposten (legertruck van
eXito) dan dient men dollars af te staan. Komt men een ander team tegen dan dient men beide budgetten op te tellen
en door tweeën te delen.
13.00 uur - Aankomst van de gasten
De gasten worden ontvangen in de eXito evenementenzaal met koffie en thee.
13.30 uur - Vertrek per oldtimer legertrucks
De teams worden per Oldtimer Legertruck naar de droppingsplaats gebracht.
14.00 uur - Start ‘Veluwe Smokkel Dropping’
De dropping zal per GPS worden gelopen. Door middel van een vernuftig apparaatje kan men de
aangegeven bestemming/opdracht op enkele meters nauwkeurig benaderen. Alle teams krijgen de
beschikking over een rugzak met daarin alles wat ze nodig hebben voor de Veluwe Smokkel Dropping.
Tijdens de tocht kan men op de volgende elementen stuiten:
● Vlotvaar opdracht
Men construeert en vlot van palen en tonnen. Met dit vlot treft men de vervolgroute aan in een ton.
Bij het goed volbrengen van deze opdracht ontvangt men dollars.
● 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. Deze worden in de totaalscore van de
teams meegenomen. Bij deze opdracht zal er voor iedereen een blikje fris en een versnapering gereed
staan.

16.30 uur - Aankomst eXito terrein
Aangekomen op het evenemententerrein van eXito zal men nog enkele opdrachten dienen te volbrengen.
Bij elk goed volbrachte opdracht ontvangt men dollars. De volgende onderdelen staan op het programma;




Mega Tangram
Jacobsladder
Quadrijden

17.30 uur - Afsluiting en einde programma
eXito zal alle budgetten uittellen en de Brain eXits nakijken. eXito zal op gepaste wijze het winnende team
bekend maken.

Bel voor de eXacte prijs, deze is mede afhankelijk van uw groepsgrootte

Programma Ik hou van Holland
Programma vol oer Hollands spektakel, avontuur en hilarische momenten! Programma voor ieder wat wils, niets moet
alles mag, laat u verrassen!!
13.00 uur - Aankomst van de gasten
De gasten worden ontvangen in de eXito evenementenzaal met koffie en thee.
13.30 uur - Uitleg spelelement ‘Ik hou van Holland’
De teams strijden tegen elkaar op de outdoor- en de spelonderdelen. Het team wat het slimst speelt en
goed doordacht te werk gaat is de winnaar en gaat met de bokaal naar huis.
13.45 uur - Start programma
Onder leiding van een instructeur gaan de teams naar een onderdeel, hier strijdt men tegen elkaar en gaat
men er al dan niet met de punten er vandoor.
Activiteiten die op het programma staan zijn:
● Quadrijden
● Spellingsstress
● Handboogschieten
● Wie is Wie?
● Mega Tangram
● Zing maar mee!
● Klimmen op de Klimmuur
● Wat ligt waar?
● Kratten stapelen
● Hollandse Vragen Quiz
● Touwbruggenparcours
● Het Doorgeefverhaal

15.45 uur - Gemeenschappelijke Hollandse minipicknick
Onder het genot van een blikje fris en versnapering kunnen de gasten de opgedane ervaringen de revue
laten passeren.
16.00 uur - Vervolg programma
Zie bovenstaande onderdelen.
18.00 uur - Afsluiting en bekendmaking winnend team
eXito zal op gepaste wijze het winnend team bekend maken!
18.30 uur - Einde programma
Vertrek van de gasten.

Bel voor de eXacte prijs, deze is mede afhankelijk van uw groepsgrootte

Programma Wie is de Mol?
Binnen uw team is een mol vertegenwoordigd. De ‘mol’ dient de vorderingen van het team zoveel mogelijk en
onopvallend mogelijk te stagneren. Het kan zijn dat u (ook al bent u geen ‘mol’) toch een persoonlijke mollenstreek dient
te volbrengen, dit om de verwarring op te voeren. Degene die tijdens en aan het einde van het programma de meeste
juiste verdenkingen van de mol kenbaar weet te maken en misschien ook nog zijn persoonlijke opdracht heeft weten te
volbrengen, is de winnaar!! Wees waakzaam en maak je niet te veel verdacht……..
12.45 uur - Aankomst van de gasten
De gasten worden ontvangen in de eXito evenementenzaal met koffie en thee.
13.15 uur - Start ‘Wie is de Mol?’
Onder leiding van een eXito instructeur gaat het team/de teams diverse outdoor onderdelen doorlopen. Bij
elke behaalde doelstelling, ontvangt het team aanwijzingen die men aan het einde van de dag nodig zal
hebben bij het finalespel de ‘Wie is de Mol?’.
● 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 met de motor
meerdere malen dit parcours afleggen. Al snel krijgt men de motor goed onder controle.
● Handboogschieten
Met het professionele handboogmateriaal leert men de beginselen van deze leuke sport. Uiteraard
starten we met een uitleg over hoe we de boog moeten gebruiken en dan is het tijd om uw kunsten te
tonen! Wie weet de roos te raken en is de ware Robin Hood?
● Mega tangram
Dit oorspronkelijke Chinese spel heeft een hoog samenwerkingsgehalte. Men gaat met grote geometrische
puzzelstukken diverse afbeeldingen proberen na te bouwen.

● High Tower
De deelnemers gaan gezekerd in een klimgordel en onder leiding van een ervaren kliminstructeur kratten
stapelen. Dit onderdeel is voor de deelnemers en de omstanders een ware sensatie, wie kan van de kratten
de hoogste toren maken? Behendigheid, samenwerking en een goede tactiek zijn doorslaggevend.
● Jacobsladder
Gezekerd en onder leiding van een instructeur gaat men een hoge balken ladder beklimmen. Echter de
balken liggen steeds verder uit elkaar. Bovenaan gekomen gaat men abseilen aan de andere zijde zo’n
tien meter naar beneden.
● Special task met 4 WD Jeep
Deze ‘Camel Trophy’ opdracht luidt: verplaats de Jeep, door menselijke kracht, over houten palen over de
finishstreep. De banden mogen hierbij niet het aardoppervlak raken. Een goede communicatie en precisie
laten deze opdracht dan ook slagen.
15.00 uur - Break – Met een blikje fris en een versnapering
17.00 uur - Ontknoping & finalespel Wie is de mol?
Met de verkregen aanwijzingen gaan alle teams op zoek naar de verborgen schat ergens op het terrein.
Na wat speurwerk stuit men uiteindelijk op de schatkist met daarin een plaatselijk gestookte neut.
Bel voor de eXacte prijs, deze is mede afhankelijk van uw groepsgrootte

Programma GPS Mountainbike eXperience tocht
Men gaat middels een GPS een mooie tocht over de Veluwe afleggen. Tijdens de tocht dient u diverse opdrachten te
volbrengen. eXito heeft diverse tochten van diverse soorten lengtes. Afsluitend kunt u kiezen uit twee afsluitende
activiteiten bij ons op de locatie.
12.30 uur - Aankomst van de gasten
De gasten worden ontvangen in de eXito evenementenzaal met koffie en thee.
13.00 uur - Uitleg mountainbike en start GPS mountainbike eXperience tocht
Na een volledige instructie over het gebruik van de mountainbike en de GPS gaat men op pad. Door het
aflezen van een elektronische kompasnaald kan men de aangegeven eindbestemming op enkele meters
nauwkeurig benaderen.
De teams krijgen de beschikking over een rugzak met daarin alles wat ze voor hun tocht nodig hebben.
Tijdens de tocht komt men de volgende opdrachten tegen:
● Vlotvaar opdracht
Aangekomen bij het Apeldoorns Kanaal dient men een vlot te construeren van palen en tonnen. Met dit
vlot dient men een oversteek te maken. Op het water treft men het volgende GPS waypoint aan in een ton,
zodat men de tocht kan vervolgen.
Bij deze opdracht zal er voor iedereen een blikje fris en een versnapering gereed staan.

16.30 uur - Aankomst bij eXito
Men kan twee afsluitende activiteiten kiezen zoals:
● Tokkelen
Gezekerd in een klimgordel maakt men een sprong in het diepe. De vijftig meter lange ‘kabelbaan’ heeft
de elementen van spanning en sensatie in zich. Uiteraard staan de overige teamleden niet stil terwijl u naar
beneden komt, zij helpen u bij het remmen en hebben dus ook een belangrijke taak.
● Handboogschieten
Met het professionele handboogmateriaal leert men de beginselen van deze leuke sport. Uiteraard
starten we met een uitleg over hoe we de boog moeten gebruiken en dan is het tijd om uw kunsten te
tonen! Wie weet de roos te raken en is de ware Robin Hood?
17.30 uur - Einde programma
Vertrek van de gasten.

De GPS Mountainbike eXperience is geschikt voor groepen vanaf 15 personen.
Bel voor de eXacte prijs, deze is mede afhankelijk van uw groepsgrootte

Programma Rabbit Hunting
Dit opdrachtenspel voor vrijgezellenfeesten staat volledig in het teken van de vrijgezel. Bij ieder onderdeel kan de
vrijgezel wortels verdienen, die hij/zij aan het einde van de dag nodig zal hebben bij het finalespel.
12.45 uur - Aankomst van de gasten
De gasten worden ontvangen in de eXito evenementenzaal met koffie en thee.
13.15 uur - Start Rabbit Hunt
Schatzoeken
De gehele vriendengroep begeleidt de vrijgezel, die middels een kompas op zoek gaat naar zijn schat.
De vrijgezel weet echter niet dat zijn schat een konijnenpak is, waar hij/zij de gehele middag in mag
doorbrengen om zoveel mogelijk wortels te verdienen! De volgende onderdelen staan op het programma:
● Luchtbuksschieten
Precisie en houding zijn essentieel voor het treffen van objecten of scorekaarten. De variatie van o.a. het
materiaal maken dit onderdeel tot een uitdaging.
● Klimmen op de klimmuur
Op een acht meter hoge toren, voorzien van diverse klimroutes, kan men gezekerd deze adrenalinesport
beoefenen. Men maakt kennis met de beginselen van de klimtechniek.
● Quadrijden
Een Quad is een vierwielige motor en uitermate geschikt voor het ruige terrein. Binnen dit avontuurlijke
parcours zal voornamelijk de behendigheid een rol spelen. Voorzien van een helm gaat men met de motor
meerdere malen dit geaccidenteerde parcours afleggen. Al snel krijgt men de motor goed onder controle.

● Pamperjump
Gezekerd gaat men de 8 meter hoge paal trotseren. Boven op moeten de deelnemers zich omdraaien,
staan en….springen! Lukt het de angst te overwinnen en koelbloedig naar de doelzak te springen?
● High Tower
Het konijn mag laten zien dat hij geen hoogtevrees heeft. Zittend op de kratjes is het de bedoeling om
een zo’n hoog mogelijke toren te maken! Hoeveel wortels zal hij verdienen?
● Survival Touwbrug Parcours
Op ca. 4 meter hoogte gaat men gezekerd diverse touwbruggen trotseren en opdrachten volbrengen. Vijftig
meter lang sensatie met diverse hindernissen.
15.45 uur - Break
Onder het genot van een drankje en een candybar kunnen we weer even op adem komen!
17.30 uur - Finalespel Rabbit Hunting
De vrijgezel is inmiddels erg aan zijn konijnenpak gewend. Hij/zij gaat op zoeken naar de ‘verdiende’
winterpenen die verspreidt in het bos liggen. Nu gaat de shoot out met larp pijlen van start!
18.00 uur - Einde programma
Bel voor de eXacte prijs, deze is mede afhankelijk van uw groepsgrootte

Programma MeXican Murder
U als onderzoeksteam gaat in dit programma op zoek naar het Moordwapen, de Moordlocatie en natuurlijk de
Moordenaar. Een uitermate intelligent programma, waar je als team steeds nieuwe aanwijzingen, codes en informatie
verkrijgt. U dient als rechercheur personages en informatie te analyseren, om dit heuse dilemma te ontrafelen. Elk
onderzoeksteam krijgt een sombrero en kan goudstaven verdienen.
13.00 uur - Briefing & start onderzoek MeXican Murder
Onder het genot van een kop koffie of thee krijgt u de eerste informatie van het onderzoek en het
startkapitaal aan goud uitgereikt. Aansluitend start het onderzoek naar de mogelijke moordlocaties.
Blijf scherp voor de bewijsstukken die men onderweg kan tegenkomen.
U gaat middels onderstaande transfer mogelijkheden naar mogelijke moordlocaties;
● Portofoon moordlocatie tour per oldtimer legertruck
● GPS Step aanwijzingen tocht
Naast de bovenstaande transfer onderdelen gaat men ook nog een tocht met bewijsstuk afleggen;
● Start kaart & kompas tocht met bewijsstuk en…….de ezels!

16.30 uur - Vervolg MeXican Murder op mogelijke moordlocatie
Met uw onderzoeksteam gaat u op locatie nog een tal van outdoor onderdelen doorlopen. Blijf scherp voor
de bewijsstukken die men op de locatie kan tegen komen.
De volgende uitdagende onderdelen staan op het programma:
● Jacobsladder
● Survival Touwbruggen Parcours
● Quadrijden
18.00 uur - Eindopdracht Buksschieten
U dient met uw onderzoeksteam Speedy Gonzales op de juiste plaatsen te raken om zodoende de
gesloten eindkokers te verkrijgen.
19.00 uur - De briefing
De onderzoekteams moeten in deze fase even samenwerken om enkele gegevens uit te wisselen. Maar
daarna kan men zich voorbereiden voor de korte presentatie van de bevindingen en de finale conclusies.
19.30 uur - Einde programma
Vertrek van de gasten.

Bel voor de eXacte prijs, deze is mede afhankelijk van uw groepsgrootte

