WINTERSPELEN
SNOWBALL DARTEN
Ooit dwarrelende sneeuwballen gezien? Vertoon uw
darttechnieken als een ware Barney met sneeuwballen.

BIERPULSCHUIVEN
Wie schuift zijn bierpul het verst? Laat je bierpul op de
hoogste punten eindigen. maar schuif ze niet te ver!

WAK FISHING
Ben jij die stoere Eskimo die bij temperaturen van -20 de
grootste vissen naar boven haalt? Werp dan de hengel in het
WWL Wak.

TIROLER KOEMELKEN
Wel eens een ‘echte’ Tiroler koe gemolken? Wie krijgt al
zittend op een krukje als eerste de emmer vol?

SKI STOK VANGEN
Wel eens onder een ski lift gelopen? Nu is het tijd om te laten
zien hoe snel jouw reactie is. Vang de vallende skistokken!
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SKIKRANSWERPEN
Klaar met skiën? Dan de ski’s in de rekken! Nu is het tijd om de
kransen om de ski’s te werpen. Haal jij de high score.

SLEETRACKING

Versla het andere team in de spannende Sleetracking race.
Tijdens deze race gaan twee teams de strijd aan op een van onze
duo-sleeën. Het team dat het snelste over de finish komt wint.

SKIBROEK HANGEN
Daar hang je dan aan de bretels van je skibroek aan een krakende
tak kijkend naar een afgrond van wel honderden meters diep. Hou
je het lang genoeg vol voor de redding komt?

SNEEUWPOPWORSTELEN
Ga in een sneeuwpopworstelpak de strijd aan met uw collega.
Een megahit, zowel om aan mee te doen als om naar te kijken.

SKI RUN

Leg met jouw team op XL ski’s op de speciaal aangelegde
kunstbaan het skiparcours af. Alleen de juiste balans en overleg
zorgt voor de eindstreep.

OPTIONEEL : GLETSJER KLAUTEREN
Wilt u uzelf een ervaren bergbeklimmer voelen? Bestijg de 15 meter
hoge gletsjer en beleef het gevoel van klimmen in de bergen.
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