
Erremuu-Outdoor-Cup 
 
De teams worden op de proef gesteld tijdens de 
Erremuu-Outdoor-Cup. Tijdens deze outdoor-dag wordt 
er gewerkt aan het teamgevoel en het 
doorzettingsvermogen van de teams. Er staan 
uitdagende outdoor activiteiten op het programma; van 
kajakvaren tot boogschieten en van klimmen tot vlot 
bouwen en varen.  
Voor de deelnemers betekent het een dag vol 
spetterend outdoor plezier met tal van uitdagingen en 
overwinningsmomenten.  
 
Gang van zaken: 
• Inschrijving geschiet per team. https://www.kanoa.nl/nl/dagje-uit-zeeland/54-erremuu-

outdoor-cup
• De teams doorlopen de verschillende outdoor activiteiten in een  

doordraaischema. Afhankelijk van het aantal teams wordt het aantal activiteiten  
ingepland, met een minimum van 4 activiteiten. 

• Minimale deelname leeftijd is 8 jaar, het exacte programma wordt op de leeftijd  
aangepast. 

• Aan het einde van de dag wordt voor de eerste keer de wisselbeker voor de  
Erremuu-Outdoor-Cup uitgereikt. 

• Prijs per persoon: 15,00  
• Deelnemers aan de activiteiten moeten kunnen  

zwemmen.  

Programma  
(Zaterdag) / (Zondag):  

13:45 – 14:00 / 09:45 – 10:00  Aankomst deelnemers  
Aankomst, ontvangst en omkleden.  

14:00 – 16:15 / 10:00 – 13:45  Outdoor activiteiten  
Kanopolo / Beachvolleybal, Kajakvaren, Vlot bouwen & Varen, Touwbrug klauteren & Klimmen, 
Waterestafette, Handboogschieten, Oriëntatie kompas loop, Samenwerk / teambuilding, 
Canadees kanovaren, Katapult bouwen & schieten, Archery Tag, SuperSUP 

15:30 – 15:45 / 12:00 - 12:15  Korte pauze 
De deelnemers genieten een korte pauze. Er is tijd voor een  
drankje en een snack voor extra energie. 

16:15 – 16:30 / 13:45 – 14:00  FINALE: Sprong van de kanoduiktoren  
Iedereen kan, iedereen mag, maar niemand hoeft!  

16:30 – 16:45 / 14:00 – 14:15  Einde activiteiten.  
Afsluiten en prijsuitreiking. 
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