
Sport -en spelmateriaal (met kosten) 
 

 Lasergamen Pannaveld 

 Welzijn West Betuwe beschikt over 10 groene en 10 rode 
lasergames. 

 
De Lasergames kunnen op eigen locaties gebruikt worden. In 
de meeste gevallen worden de lasergames in het bos, in de 

duinen of in de gymzalen gebruikt. Maar ook andere locaties 
(binnen of buiten) zijn zeer geschikt voor lasergamen. Vooral 

als het wat begint te schemeren/donker is! 
 

Welzijn West Betuwe beschikt over twee opblaasbare 
pannavoetbalvelden. 

 
Deze velden zijn uiterst geschikt om 1 tegen 1 

pannavoetbal te spelen. De velden bestaan uit drie 
aaneengesloten veldjes waardoor altijd zes spelers 

tegelijkertijd wedstrijden kunnen spelen. 

 

  

 

Geschikt voor Jeugd tot 12 jaar (uiterst Geschikt) 
Jongeren  

Volwassenen 
Uniek Sporten 

Jeugd 
Jongeren 

Volwassenen 
Ouderen 

Uniek Sporten  

Verhuurbedrag 
(School of vereniging 
uit West Betuwe) 

€20 
 

€20 

Verhuurbedrag 
(externe huurder) €40 €50 

Begeleiding Geen specifieke begeleiding benodigd. Geen specifieke begeleiding benodigd. 

Bijzonderheden De huurprijzen zijn gebaseerd op het huren van 
één dag. 

De huurprijzen zijn gebaseerd op het huren van één 
dag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Archery tag* Golf* 

 Welzijn West Betuwe beschikt over 24 bogen, 24 
veiligheidsmaskers, 48 Larp pijlen en 8 Airbunkers. 

 
Archery tag is weer eens wat anders dan paintball en 

spannender dan lasergamen. Door de veiligheidsmaskers en 
de zachte pijlen hoef je je over de veiligheid geen zorgen te 
maken. Je kan dit spel spelen op je eigen terrein, in je eigen 
gebouw, gehuurde gymzaal of in het bos. Archery Tag geeft 
je gegarandeerd een spannend en uniek programma voor 

jouw activiteit. 
 

Welzijn West Betuwe beschikt over een Golfset 
bestaande uit 10 golfclubs, 6 tee plateaus en enkele mik 

attributen. 
 

De golf set is ideaal te gebruiken zowel binnen in de 
gymzaal als buiten op een sportveld. Immers is het 

slaan met een stok tegen een voorwerp een natuurlijke 
beweging en wordt al door hele jonge kinderen gedaan. 

Met een golfclub tegen een klein balletje slaan wat 
vervolgens weg vliegt, is dan helemaal spectaculair. 

 
 

  
 

Geschikt voor Jeugd tot 12 jaar* 
Jongeren vanaf 12 jaar (uiterst geschikt!) 

Volwassenen 
Ouderen* 

Uniek Sporten* 
*Mogelijkheden bespreekbaar Bijv.: ‘Normaal pijl en boogschieten’. 

Jeugd tot 12 jaar (uiterst geschikt!) 
Jongeren 

Volwassenen 
Ouderen 

Uniek Sporten  

Verhuurbedrag 
met begeleiding 
(School of vereniging 
uit West Betuwe) 

€100 
 

€25 

Verhuurbedrag 
met begeleiding 
(externe huurder) 

€125 €75 

Bijzonderheden De huurprijzen en begeleiding zijn gebaseerd op 
het huren van een 3 uur durende activiteit, 
begeleiding bij deze activiteit is verplicht.  

De huurprijzen en begeleiding zijn gebaseerd op het 
huren van 2 uur durende activiteit. Begeleiding is 

optioneel.  
 
*Begeleiding, wat houdt dat in? Onze begeleiders doen tijdens je evenement er alles aan om alles zo goed mogelijk te laten 
verlopen. Veiligheid staat daarmee op de eerste plaatst, ze controleren of de deelnemers zich netjes aan alle regels houden 
en geen ‘te’ gekke dingen doen met de materialen. 
 
 
 
 
 
 



 Padellen* 

 Welzijn West Betuwe beschikt over 4 kinder rackets, 5 
volwassenen rackets en 24 kokers met elk 3 padelballen 

 
Padellen is een mooie mix van tennis en squash. Door de 
kooi waar je met een speciaal padelracket + padelbal in 
speelt, is dit spel sneller en uitdagender dan tennis en 

squash. Het spelletje wordt gespeeld op speciaal ontworpen 
padelbanen.  Door de 2 tegen 2 wedstrijden ontstaan er 

vaak spannende en lange rally’s  

 

Geschikt voor Jeugd tot 12 jaar 
Jongeren vanaf 12 jaar 

Volwassenen 
Ouderen 

Uniek Sporten 

Verhuurbedrag 
(School of vereniging 
uit West Betuwe) 

€10 
 

Verhuurbedrag 
(externe huurder) €20 

Begeleiding Geen specifieke begeleiding benodigd. 

 


