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Waarom Flow Events?

Een jong bedrijf  met een missie: van jouw 
bedrijfsevent een topdag maken. Zo’n dag waar  je 

collega’s nog jaren over napraten. We verzorgen 
het tot in de puntjes - alles moet kloppen. Noem 
ons perfectionisten, maar dit is nu eenmaal onze 

passie. Met onze ervaring, sportacademische 
achtergrond en enorme drive om het beste 

uit iedereen naar boven te halen maken we er 
gezamenlijk een prachtige dag van.

Volleybal

Boogschieten

Beachsoccer

Cocktail workshop

Powerkiten          

Salsa

Beach rugby             

Expeditie robinson

Ultimate frisbee       

De oerman/oervrouw

Graffiti workshop

Bubble football

Suppen                    

Zandsculpturen

Krav maga                

Schilder workshop

Old school gym         

Yoga

Boerenbeachgolf      

Waterpolo

Archery tag               

Kids sport en spel

Onze activiteiten zijn: 

Blader verder in de brochure voor de prijzen. Staat jouw activi-

teit er niet bij? Laat het ons weten en wie weet kunnen wij uw 

wensen toch tegemoetkomen!



Ik Flow SPortief
Op zoek naar een actieve dag, waar iedereen aan mee kan doen? 

Wij organiseren diverse activiteiten van suppen en powerkiten tot bubble 

football en volleybal, voor elke leeftijd en iedereen.

BEach volleybal
Speel een toernooi volleybal onder leiding van een scheids-
rechter op een mooi veld op het strand.  Geen zorgen over 
spelschema’s, ballen, netten  of spelleiders wij verzorgen alles. 
Zelfs de prijsuitreiking is in deze scherpe prijs inbegrepen!

 Vanaf   20 personen  € 17,50 p.p.
 Vanaf   40 personen  € 15,00 p.p.
 Vanaf 100 personen  € 10,00 p.p.

BEach Soccer
Speel een toernooi beachsoccer onder leiding van een scheids-
rechter  op een mooi veld op het strand.  Geen zorgen over spel-
schema’s, ballen, doeltjes  of spelleiders, wij verzorgen alles. 
Zelfs de prijsuitreiking is in deze scherpe prijs inbegrepen!

 Vanaf 20 personen  € 17,50 p.p.
 Vanaf 40 personen  € 15,00 p.p.
 Vanaf 100 personen  € 10,00 p.p.

ALLE ACTIVITEITEN ZIJN TE COMBINEREN, MEERDERE ACTIVITEITEN BETEKEND KORTING 

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN (prijzen zijn excl. BTW)

Powerkiten
Deze workshop is meer dan een beetje vliegeren! Powerkiten is  
actie! Leer je eigen kite de baas te zijn. De workshop duurt on-
geveer 1 tot 1,5 uur.

 Vanaf 10 personen  € 25,00 p.p.
 Vanaf 25 personen  € 20,00 p.p.
 Vanaf 50 personen  € 17,50 p.p.



Bubble footbal
Letterlijk rollen van het lachen! Je zit in een grote opgeblazen bal. 
Van het voetballen zelf komt vaak weinig terecht omdat het te 
leuk is om te botsen en rollen! Heel veel fun gegarandeerd! Prijs 
is inclusief prijsuitreiking van zowel het beste team als de beste 
actie!

PRIJS OP AANVRAAG

BEACH Rugby
Speel een toernooi beachrugby onder leiding van een scheids-
rechter  op een mooi veld op het strand.  Geen zorgen over spel-
schema’s, ballen, netten  of spelleiders, wij verzorgen alles. 
Zelfs de prijsuitreiking is in deze scherpe prijs inbegrepen!

 Vanaf 20 personen € 17,50 p.p.
 Vanaf 40 personen € 15,00 p.p.
 Vanaf 100 personen € 10,00 p.p.

Ultimate frisbee
Speel een ultimate frisbee toernooi onder leiding van een scheids-
rechter  op een mooi veld op het strand.  Geen zorgen over spel-
schema’s, frisbees, veldjes of spelleiders, wij verzorgen alles. 
Zelfs de prijsuitreiking is in deze scherpe prijs inbegrepen!

 Vanaf 20 personen € 17,50 p.p.
 Vanaf 40 personen € 15,00 p.p.

 Vanaf 100 personen € 10,00 p.p.

ALLE ACTIVITEITEN ZIJN TE COMBINEREN, MEERDERE ACTIVITEITEN BETEKEND KORTING 

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN (prijzen zijn excl. BTW)



KRav MAga
Krav Maga, wat in het Hebreeuws “contactgevecht” betekent, is 
een modernzelfverdedigingssysteem. Van origine is Krav Maga 
een realistisch vechtsysteem ontwikkeld voorhet leger en de 
politie van Israël

 Vanaf 20 personen € 17,50 p.p.
 Vanaf 40 personen € 15,00 p.p.
 Vanaf 100 personen € 10,00 p.p.

SUPPEN
Deze snel opkomende watersport komt uit Hawaii. De bedoeling 
is dat je op je board staat en je met behulp van een peddel vooruit 
komt. Een hele relaxte sport voor op zee! Leer in een zeer korte 
tijd de basis principes van een top surfer en lifeguard uit Scheve-
ningen.

PRIJS OP AANVRAAG

OLD school gym
Net als vroeger, trefbal, apenkooi, paaltjesvoetbal, knotshockey. 
Je kan het zo gek niet verzinnen of wij doen het. Herleef de goede 
ouwe tijd, met deze gymactiviteiten. Deze activiteit kan ook 
gedeeltelijk naar eigen invulling worden georganiseerd.

 Vanaf 20 personen € 17,50 p.p.
 Vanaf 40 personen € 15,00 p.p.

 Vanaf 100 personen € 10,00 p.p.

ALLE ACTIVITEITEN ZIJN TE COMBINEREN, MEERDERE ACTIVITEITEN BETEKEND KORTING 

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN (prijzen zijn excl. BTW)



Ik Flow gezellig
Wil je dat het tempo toch wat lager ligt? Lekker bij kunnen kletsen met 
collega’s of vrienden? Kies dan voor Ik Flow Gezellig. Maar onderschat 
het niet, deze activiteiten vergen opperste teamwork!

Boeren beach golf
Boerenbeachgolf speel je in teams. De bedoeling is om de bal 
met zo min mogelijk slagen in de hole te krijgen. Wij spelen 9 ver-
schillende en uitdagende holes. De prijs is inclusief een prijsuitrei-
king. De workshop duurt ongeveer 1 tot 1.5 uur. Er is tussendoor 
de mogelijkheid voor een kleine versnapering of een drankje. 

 Vanaf 10 personen € 22,50 p.p.
 Vanaf 20 personen € 20,00 p.p.
 Vanaf 40 personen € 17,50 p.p.

Boogschieten
Altijd al zo goed willen boogschieten als Robin Hood? Bij deze 
workshop laten we die fantasie uitkomen! Na een korte instructie 
en een aantal tips spelen we twee spellen in teamverband zo-
dat we kunnen kijken welk team het scherpste is! Prijs is inclusief 
prijsuitreiking! 

 Vanaf 10 personen € 22,50 p.p.
 Vanaf 20 personen € 20,00 p.p.
 Vanaf 40 personen € 17,50 p.p.

ALLE ACTIVITEITEN ZIJN TE COMBINEREN, MEERDERE ACTIVITEITEN BETEKEND KORTING 

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN (prijzen zijn excl. BTW)



Cocktail workshop
Wees voor één dag een echte cocktail shaker en leer hoe jij jou 
favoriete cocktail maakt. Denk aan Mojito, Sex on the beach of 
de Tequilla sunrise! Deze workshop duurt ongeveer 1 tot 1.5 uur.

 Vanaf 5 personen € 30,00 p.p.
 Vanaf 20 personen € 25,00 p.p.
 Vanaf 50 personen € 20,00 p.p.

Salsa
Weer of geen weer, het wordt tropisch als er salsa uit de speakers 
knalt. Laat je meeslepen door deze pikante muziek. Gooi je heu-
pen in de strijd! Dans met je collega’s de sterren van de hemel en 
leer de basis principes van salsadansen. De man leidt, de vrouw 
volgt. Fun gegarandeerd, want de één waant zich in Dirty Dancing 
terwijl de ander gillend naar huis wil… Geen paniek! De enthousi-
aste, energieke docente helpt je graag. Laat je gaan!

 Vanaf 20 personen € 17,50 p.p.
 Vanaf 40 personen € 15,00 p.p.
 Vanaf 100 personen € 10,00 p.p.

ALLE ACTIVITEITEN ZIJN TE COMBINEREN, MEERDERE ACTIVITEITEN BETEKEND KORTING 

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN (prijzen zijn excl. BTW)



Ik Flow 
De ultieme test tussen jou en je collega’s, laat zien hoe slim, sterk, 
vindingrijk en creatief je bent. Deze activiteiten zijn erg uitstekend 
geschikt voor teambuilding, leer je collega’s, vrienden en familie 
op een andere manier kennen door goed samen te werken

Expeditie robinson
Ga de 8 uitdagende proeven aan met je team en werk zo goed 
mogelijk samen.. TEAMBUILDING is de enige manier om te 
winnen. Voorbeelden van de proeven zijn: Bamboe toren maken, 
een waterparcours afleggen en een teamvlag ontwerpen. Prijs is 
inclusief een prijsuitreiking voor zowel
het beste team als de beste speler.

 Vanaf 20 personen € 25,00 p.p.
 Vanaf 40 personen € 22,50 p.p.
 Vanaf 80 personen € 20,00 p.p.
 Vanaf 150 personen € 15,00 p.p.

De Oerman/oervrouw
De ultieme activiteit voor een groep stoere, echte mannen (of 
powervrouwen!) Laat zien hoe sterk, slim en mannelijk je bent 
door je samen in te spannen. Paalwerpen, blaaspijpschieten, 
vlotbouwen,
boogschieten, bamboe toren bouwen, je krachten meten aan je 
mede-oerman. Deze activiteit duurt ongeveer 2 uur. 

 Vanaf 10 personen € 22,50 p.p.
 Vanaf 20 personen  € 20,00 p.p.
 Vanaf 40 personen € 17,50 p.p.

ALLE ACTIVITEITEN ZIJN TE COMBINEREN, MEERDERE ACTIVITEITEN BETEKEND KORTING 

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN (prijzen zijn excl. BTW)



Ik Flow Creatief
Wil je lekker creatief bezig zijn en op een iets lager tempo, toch 
een enorm gave dag hebben? Wij bieden ook creatieve work-
shops aan. Perfect te combineren met sportieve workshops!

grafitti workshop
Werk samen in een team, iedereen levert zijn eigen bijdrage aan 
het kunstwerk, wat uiteindelijk leidt tot een mooie herinnering 
voor op kantoor. Leer de kunsten van een echte graffiti artiest of 
schilder. Prijs is inclusief een prijsuitreiking voor het creatiefste 
team met het mooiste kunstwerk. Deze workshop duurt ongeveer 
1 tot 1.5 uur. 

 Vanaf 10 personen € 30,00 p.p.
 Vanaf 20 personen € 25,00 p.p.
 Vanaf 50 personen € 22,50 p.p.

Zandsculpturen
Bij deze workshop ga je een flink stapje verder dan de zandkastel-
en die je vroeger bouwde. Ga met je team aan de slag, de taken 
verdelen, creatief denken, bouwen en versieren. Prijs is inclusief 
een prijsuitreiking! De workshop duurt ongeveer 1 uur. 

 Vanaf 20 personen € 17,50 p.p.
 Vanaf 40 personen € 15,00 p.p.
 Vanaf 100 personen € 10,00 p.p.

ALLE ACTIVITEITEN ZIJN TE COMBINEREN, MEERDERE ACTIVITEITEN BETEKEND KORTING 

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN (prijzen zijn excl. BTW)



Schilder workshop
“Painting is silent poetry” wordt er wel eens gezegd. Dat het rust-
gevend werkt is natuurlijk bekend. Bij deze workshop leer je een 
paar handige technieken, laat je creativiteit schitteren! Abstract, 
realistisch, surrealistisch, psychedelisch? Doe je ding! Gaan je 
oren hiervan suizen, schilder dan een mooie quote.

 Vanaf 10 personen € 30,00 p.p.
 Vanaf 20 personen € 25,00 p.p.
 Vanaf 50 personen € 22,50 p.p.

Yoga
“I bend so I don’t break”. Yoga helpt vele mensen wat bewuster 
in het leven te staan. Het is goed voor lichaam en geest, intensief 
en toch ontspannend. Lessen zijn uitdagend, speels en tegelijker-
tijd rustgevend. Verwacht een combinatie van Ashtanga met de 
flow van Vinyasa. Zegt dat je niets? Laat het rustig over je heen 
komen..

 Vanaf 20 personen € 17,50 p.p.
 Vanaf 40 personen € 15,00 p.p.
 Vanaf 100 personen € 10,00 p.p.

ALLE ACTIVITEITEN ZIJN TE COMBINEREN, MEERDERE ACTIVITEITEN BETEKEND KORTING 

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN (prijzen zijn excl. BTW)
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