
Prijslijst 2018

Van begin april tot eind oktober kun u gebruik maken van onze    
 partytent van 10.00 uur tot 23.00 uur .
           ( Op zondag kunt u bij ons NIET terecht !!!!! )

Tent huur per zaterdag € 300,-
Tent huur voor halve dag € 150,-
m.u.v. zaterdag

Boerengolf/voetgolf € 5,-    p.p.
Klootschieten € 5,-    p.p.
Boerengolf +zakdoek en klompje € 9,50 p.p.
Skelter (in combinatie  partytent)               € 12,50 per dag
Boerenzeskamp(in combinatie partytent) € 75,-
Wereldspelen    (binnen in 2e tent) € 75,-
Luchtkussen (in 2e  partytent)                  € 50,-
Huifwagen eerste uur ( min. één uur ) € 75,-

Plusmarkt  : voor frisdranken en alle andere boodschappen  tel: 0341-556485 

Ling Fa       : chineesbuffet                  
tel:0341- 558651  www.lingfa.nl

Wilt u reserveren of nog meer informatie ?? 
Tel: 0341-552166  menu keuze 2                                                                       
mailadres : adri@aalbertshoeve.nl                                                 
www.aalbertshoeve.nl



Partytent 

De partytent lijkt op een feesttent, maar dan net even anders. De partytent kan gezien worden als een verlengde van uw 
huiskamer. De partytent is zeer geschikt voor familie aangelegenheden. 

De partytent geeft ruimte voor 80 personen. De partytent bestaat uit 2 gedeelten. De feesttent kan worden verkleind door een
deel af te schermen, zodat voor kleinere groepen het een gezellige ruimte is. De 
kleine tent kan ook als “speeltent” gehuurd worden. In de “speeltent” staat een luchtkussen en andere spellen.
De partytent kan verwarmd worden. In de feesttent staat een bar die voorzien is van warm water. Ook is er in de partytent 
een koelkast, magnetron, koffiezetapparaat en waterkoker aanwezig. Verder is de partytent geheel ingericht. Er staan stoelen,
tafels en statafels. Voor kopjes, schotels en glazen hoeft niet gezorgd te worden, want die staan in de kast voor gebruik. 

In combinatie met boerengolf, voetgolf, boerenzeskamp, skelters, luchtkussen, klootschieten of kompasroute bent u verzekerd
van een gezellige middag en/of avond. 
Kortom……..ook zeer geschikt voor personeelsuitjes, verjaardagen.

De partytent is te huur op basis van zelfverzorging. 

Boerengolf

Wat is dat eigenlijk boerengolf ??
Boerengolf  heeft veel weg van golfen, alleen dan meer gericht op het boerenleven. Boerengolf gaat  door het boerenland dat 
bestaat uit hoog gras, laag gras, molshopen en koeienvlaaien. In de zomer kan het gebeuren dat tijdens het boerengolfen de 
koeien er ook lopen. Boerengolf speel je met een stok met daaraan een klomp. Dit is de stick van het boerengolf. De bal van 
boerengolf is net effe iets groter dan een golf balletje. Kortom u moet het gewoon een keer spelen. 
Verder gaat u bij boerengolf, net als bij golf gewoon, van hole tot hole. In het totaal zijn er 11 holes op het boerengolf 
parcours. De duur van het boerengolf is anderhalf uur. Dus leuk voor jong en oud!!!

Hoe speel je Boerengolf? 

Op de boerengolf baan spelen twee groepen tegen elkaar van 2 tot 7 personen per groep. Groep 1 slaat de bal vanaf het 
afslag punt en daarna groep 2. De bal die dan het verst van de hole ligt, is dan aan slag. Bij boerengolf mag de bal , als deze 
niet meer te spelen is, een clublengte verlegd worden. De bal niet dichter bij de put komen te liggen. De twee groepen lopen 
zo samen de holes, gedurende de hele duur van het boerengolf . Binnen een groep slaat u om de beurt. Een hole is gemaakt 
als de bal in de emmer is geslagen. Vervolgens haal je de bal uit de emmer en legt hem 4 meter in de richting van de 
volgende hole en begint weer te slaan. Zo loop je de hele boerengolf baan. Op het wedstrijdformulier worden de namen van 
de groepsleden ingevuld. Bij de nummers 1 t/m 11 worden het aantal slagen bijgehouden, per hole, door te turven. De groep 
met het minste aantal slagen heeft het boerengolf gewonnen.

Hoe speel je voetgolf?

Voetgolf wordt gespeeld met 2 teams tegen elkaar. Kom je met 2 personen voetgolf spelen, dan speel je tegen elkaar. Kom je
voetgolfen met meerdere personen dan speel je voetgolf als team. Elk team krijgt 1 bal, maximaal 3 personen per team.
Je speelt voetgolf door om de beurt de bal te schieten en turft het aantal schoten, die nodig zijn om de bal in de volgende hole
te krijgen,  op de scorelijst. 
Het kan zijn dat tijdens het voetgolf de bal in elkaars lijn liggen of tegen elkaar aan liggen neemt het team die niet aan de 
beurt is de  bal weg en markeert de plek.
De verst van de hole liggende bal dient als eerste gespeeld te worden.
Tijdens voetgolf kan het zijn dat de bal niet bespeelbaar is. Dan mag de speler de bal één meter verleggen. Hiervoor geldt wel
dat het team 2 strafpunten moet invullen op je voetgolf scorebord.
Aan het eind van het voetgolf parcours worden het aantal schoten van de scorelijst opgeteld. Je hebt voetgolf gewonnen als je
team de minste schoten heeft.

Kompastocht

Kompastocht is eigenlijk een wandeling die is uitgebreid met een spel. Deze kompastocht kan gelopen worden door kinderen 
tot 12 jaar. 
Je krijgt een kompas mee en een kaart met graden. Op vaste punten moet je de kompas instellen en ronddraaien zodat de 
route bepaald wordt. U weet dus niet hoe de route is. Het is dus niet saai, “een rondje lopen” . 



Klootschieten

Klootschieten is een wandeling waarbij je gelijk een leuk spel doet. Klootschieten is leuk voor jong en oud. Je wandelt en gooit
om beurten met de “kloot” (een bal). De bal moet eigenlijk op de weg blijven maar rolt natuurlijk ook wel eens in een sloot of 
in de bosjes, maar dat maakt het spel alleen maar leuker.

Werptechniek 

De kloot wordt onderhands geworpen, de arm maakt een zwaai van 180 graden, dus van recht achteruit naar recht vooruit.

Teams

De teams bestaan in de regel uit 4 tot 8 personen.

De verhouding mannen en vrouwen evenredig over de teams verdelen.

De spelregels van het klootschieten

 Er wordt met twee teams tegelijk van start gegaan.
 Deze beide teams blijven bij elkaar omdat steeds het team, waarvan de kloot achterligt als eerste moet gooien. 

Hierdoor ontstaat vanzelf een wedstrijd.
 Ieder team heeft een leider, deze noteert het aantal worpen.
 De teamleden werpen om beurten.
 Door hard en zuiver te gooien moet getracht worden de kloot zover mogelijk over het parcours te laten rollen.
 Vanaf de plaats waar de kloot stil blijft liggen, gooit het volgende teamlid.
 De werper mag een aanloop nemen maar op de plaats maar op de plaats waar de kloot stil is blijven liggen, moet de 

werper de kloot schieten.
 Bochten en kruisingen mogen afgesneden worden.
 Het team dat het afgesproken parcours in zo min mogelijk worpen heeft afgelegd is de winnaar.

Boerenzeskamp

Boerenzeskamp is een circuit met spelletjes die gemaakt zijn met attributen  uit het boerenleven.

De zeskamp bestaat uit :

 Kruiwagenrace
 Melkbussen sjouwen
 Klompenrace
 Klompen skilopen
 Juk dragen
 Gaffel gooien
 Zaklopen
 Touwtrekken

Uit deze spellen kunt u 6 spellen kiezen.

Uitleg en scorelijsten worden meegegeven.

Huifwagen

Huifwagenritten zijn erg gezellig en zo geniet u van het boerenlandschap - het bos, of de hei.

We hebben een huifwagen met locomotief voor 25 personen en een huifwagen voor 40 personen die wordt getrokken door 
een tractor.

Luchtkussen

In de 2e kleine tent staat een luchtkussen. Deze tent kan gehuurd worden in combinatie met de partytent.

Skelterbaan

De skelterbaan is een rubberen baan gemaakt dus er kan meestal geskelterd worden. De skelters lijken op een tractor. De 
skelterbaan is geschikt voor kinderen tot 12 jaar.


