
Ik hou van Holland Quiz

Bij ontvangst in Uitspanning de Goederenloods, waar Gek op Holland 
gespeeld gaat worden wordt de activiteit helder uitgelegd door de 
presentator aan de groep. Nadat het spel dan op Hollandse wijze wordt 
ingeleid kan de activiteit echt losbarsten. Uiteraard worden de teams 
ook uitgedost met feestelijke attributen in de Hollandse kleuren.

Tijdens Gek op Holland worden jullie door de presentator door de 
verschillende rondes heen geloodst. De spellingsronde, fragmentrondes,
rijtjes raden, roddelen, geen ja geen nee geen euh, raad een lied en het 
verjaardagspel zijn een kleine greep van de rondes die we jullie uit 
kunnen laten voeren. We proberen altijd voor een mooie mix te zorgen 
zodat er een leuke, humorvolle activiteit voor jullie neer wordt gezet, met
heel veel interactie. Dit gebeurd niet in de laatste plaats door de 
presentatie. Deze presentator probeert de boel namelijk lekker op te 
zwepen en zal het niet na laten om af en toe een fout grapje te maken.

Uiteindelijk komt er natuurlijk de finale waarbij nog veel punten behaald 
kunnen worden waarbij er uiteindelijk een winnend team zal zijn die de 
strijd om de felbegeerde ‘Gek op Holland Trofee’ uiteindelijk gewonnen 
heeft.

 Gelikte designvolle presentatie op groot scherm
 Presentator in strak pak; ook gelikt natuurlijk
 Mega interactief! Muziek, film, geen ja, geen nee of euh……
 Hollandse aankleding (Ik hou van Holland rad, vlaggetjes en 

kransjes in Nederlandse kleuren)
 Eventueel op maat met vragen over jullie zelf

Teams van +/- 7 personen

Te boeken vanaf 10 personen 
BBQ buffet € 47,50 P.P
6 soorten vlees, 2 salades, stokbrood en diverse sausjes 
3 gangen buffet € 59,50 P.P
Warm, koud en een dessert buffet met 7 soorten desserts. Keuze en 
opties in het buffet gaan allemaal in overleg met u.
Hoofdgerecht € 39,50 P.P 
keuze uit runderstoof, kip saté of vispotje geserveerd met friet en 
salade. 


