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IMAGINE AS A FUTURE POSSIBILITY

WIE IS YES 
EVENTS?
YES biedt een brede waaier aan avontuurlijke activiteiten waarin jongeren  
kwalitatief begeleid worden. We willen iedereen het gevoel geven dat ze elke  
uitdaging aankunnen, maar bovenal willen we zoveel mogelijk plezier maken.

VERNIEUWEND
YES gaat steeds op zoek naar 
verrassende en vernieu-
wende activiteiten, zodat 
elke jongere bij ons aan een 
nieuw avontuur kan starten.

PLEZIER BOVEN ALLES
Plezier staat centraal en is 
de belangrijkste motiva-
tie bij YES. Zowel de jon-
geren als de begeleiders  
vinden plezier in elke activi-
teit.

AANSTEKELIJK
Bij YES zijn we één gro-
te groep. Jongeren vin-
den bij ons de ener-
gie en de steun om elke 
uitdaging aan te gaan en te  
experimenteren.

ONZE KLANTEN



SPORT 
KAMPEN

WORK 
SHOPS

SPORT 
DAGEN



IT’S ALL ABOUT YOUTH
Scholen met leerlin-
gen van 3 tot +-18 jaar  
kunnen genieten van een 
super leuke sportdag.  
Wij focussen op het  
kleuter- , het lager- als het  
secundair onderwijs.

CUSTOM MADE
Wij stemmen jullie wensen en  
noden af op de sportdag en 
zorgen voor een op maat  
gemaakt programma met één 
of meerdere doorschuifsyste-
men.

OUT OF THE BOX
Ontdek uitdagende nieuwe  
belevenissen die je nog nooit 
meegemaakt hebt. Niet alle-
daagse activiteiten met een 
gek kantje, daar zijn wij fan van 
en zetten wij op in! 

YES organiseert sinds 2013 sportdagen voor scholen waarbij we steeds op zoek gaan naar de perfecte 
match met jouw school! Op deze uitstappen vol avontuur worden leerlingen op verrassende manieren tot 
beweging aangezet. Ben je benieuwd naar wat nu juist een YES Sportdag is, lees dan zeker verder!  

SPORTDAGEN

START ACTIVITEITEN  
Om 09:00 starten we met de 
eerste shift van het door-
schuifsysteem. De groepen 
in dit voorbeeld schuiven om 
de 60min. door.

MIDDAGPAUZE 
Om 12:00 genieten we van een 
lunch tijdens de welverdiende 
pauze! 

OPBOUW SPORTDAG 
07:30 - We komen ruim op tijd 
aan op de locatie en begin-
nen het materiaal klaar te 

VO
OR

BE
EL

D 
SP

OR
TD

AG
 

15
0 

LE
ER

LI
NG

EN



BEGELEIDING
YES monitoren zorgen voor 
een fantastische sportdag! 
Ook is er steeds een YES  
hoofdmonitor aanwezig. Bege-
leiden jullie zelf een activiteit? 
Dan voorzien wij een draaiboek 
én ook een leuke korting!

LOCATIE
Een sportdag kan zowel op jul-
lie school als op één van onze 
YES locaties doorgaan. We 
hebben locaties in Mechelen, 
Hofstade en Willebroek.

MATERIAAL
Je hoeft je geen zorgen te 
maken over materialen. Wij  
nemen al het materi-
aal mee, zetten ze op en 
zorgen voor uitgewerkte  
draaiboeken met een ludieke 
twist!

HOE ZIET ONZE
WERKING  
ERUIT? 

NAMIDDAG GAAT VAN START 
Na de middagpauze starten 
we met deel 2 van de shiften 
en schuiven we telkens na een 
uurtje weer door!

EINDE SPORTDAG 
Om 15:00 eindigt de sportdag 
en hebben de kids nog even 
de tijd om zich om te kleden.

AFBOUW 
Alles is opgeruimd en ingeladen 
om 16:30. Wij vertrekken terug 
naar het YES warehouse. 

SCAN ME! 
En ontdek de volledige  
sportdagen website!



FOCUS GROUP
Met YES focussen we op kids 
en jongeren van 3 tot +-18 jaar. 
We organiseren workshops 
voor gemeenten, scholen,  
organisaties, jeugdverenigin-
gen en bedrijven. 

CUSTOM MADE
Een workshop duurt zo-
lang je wilt, wanneer je 
wilt en waar je wilt. Van de  
Vlaamse kust tot de Ardennen,  
wij komen tot bij jou!

NIEUWTJES

FIXED PRICE
Door met een vast tarief per  
workshop te werken heb je  
altijd zicht op een transparante 
prijs.

Zin om een nieuwe skill te leren? Op zoek naar een unieke activiteit, waar actief bezig zijn de boodschap 
is? Dan ben je bij YES aan het juiste adres. In ons breed assortiment vindt iedereen iets leuks!

WORKSHOPS 

Sinds kort heeft YES heel wat nieuwe inflatables in haar aanbod. Van hindernisbanen tot  
sportattracties. We kunnen tot wel 168 meter hindernisbaan aan elkaar schakelen!

Huur je graag een activiteit zonder een YES monitor? Dat kan ook! Als je activiteiten zelf begeleidt, is er 
een leuke korting voorzien.

YES is continu op zoek naar nieuwe activiteiten. Wist je dat sommige activiteiten in  ons 
aanbod voorgesteld zijn door onze klanten? 



IDEALE WORKSHOP
De ideale duurtijd van een YES 
workshop bedraagt 1 - 2u als 
je met een doorschuifsysteem 
werkt. Maar ook open work-
shops waar kids doorlopend 
aansluiten kan uiteraard ook.

HALVE DAG VS. HELE DAG
Wij werken met halve en hele 
dagprijzen. Heb je zelf al een 
programma met uren? Stuur 
het ons door en wij stemmen 
ons hier op af!

ORGANISEER EEN WORKSHOP VOOR...

SCAN ME! 

YOU WANT MORE?!
Eén workshop niet genoeg? 
Dan kan je ook steeds een 
combinatie van workshops 
boeken! Geef je voorkeurs- 
activiteiten door of geef ons 
carte blanche om een leuke 
combinatie samen te stellen.

De buitenspeeldag, autoloze zondagen, bedrijfsevenementen, personeelsfeesten, jeugdbewegingen,  
sinterklaasfeesten, beurzen, een student lift-off, vrijgezelle, een sportfestijn, enzoverder. Welk event het 
ook is, je kan bij ons terecht!

En ontdek de volledige  
workshop website!

NOT JUST ANOTHER 
WORKSHOP!



EXTREME TRACK (56M)
Extreme hoogtes en laagtes. 
Ervaar het op deze track!

EXTREME TRACK - DEEL 1 (16M)
Beweeg zo snel mogelijk tus-
sen alle obstakels!

EXTREME TRACK - DEEL 2 (16M)
Klim omhoog, omlaag en  
klauter doorheen het doolhof.

EXTREME TRACK - DEEL 3 (16M)
Bereik de top en maak een vrije 
val!

RAINBOW TRACK (56M)
Je waant je op een wolk en wilt 
er nooit meer af!

RAINBOW TRACK - DEEL 1 (16M)
Op wolken lopen kan je hier 
wel letterlijk nemen!

RAINBOW TRACK - DEEL 2 (16M)
Beweeg door het web van  
wolken en bereik de overkant!

RAINBOW TRACK - DEEL 3 (16M)
Vind jij je weg doorheen deze 
gekke regenboogcilinder? 

POLAR TRACK (56M)
Trotseer de bergen en al de  
ijsschotsen!

POLAR TRACK - DEEL 1 (16M)
Ontwijk de ijspegels als een 
echte pinguin!

POLAR TRACK - DEEL 2 (16M)
Neem een bezoekje in onze  
gigantische iglo!

POLAR TRACK - DEEL 3 (16M)
Wie kan het eerst de top van de 
berg bereiken? 

INFLATABLE TRACKS



YES RUSH TRACK (168M)
WHAT - THE  - YES?! Ervaar het  
leukste van alle tracks samen.  
Misschien is dit je enige kans!

STRIJDPLATFORMEN

PUMO EXTREME
Kan jij blijven staan op jouw 
blok en de bal ontwijken?

PUMO RAINBOW
Kan jij blijven staan op jouw 
blok en de bal ontwijken?

ROCK ‘N ROLL POLAR
Kan jij overleven op deze  
supercoole ijsschots? 

BATTLE ZONE EXTREME 
Gebruik de opblaasbare ringen 
om doelpunten te scoren!

ZIG ZAG ZAP RAINBOW
Een allround strijdsplatform 
waarbij balans centraal staat.

EQUALIZER POLAR
Gebruik je kracht om zo veel 
mogelijk meters te maken!



ARROW TAG
Net als Robin Hood probeer jij 
je tegenstander te raken! 

BAMBOO
Gebruik je ruimtelijk inzicht en 
bouw je eigen bambookamp!

LASERSHOOT
Gewapend met lasers schiet je 
alles aan flarden!

BLINDGAMES
Ervaar verschillende opdrach-
ten met een geblindeerde bril.

CLICS
Ga aan de slag met duizenden 
clics en bouw als nooit tevoren.

BUBBLE SOCCER
Kruip in een gigantische op-
blaasbare bal!

BUMBALL
Vang de bal met je bips of met 
je borst.

HIGHLANDGAMES
Laat zien dat je de sterkste bent 
tijdens deze stoere workshop!

ONZE ACTIVITEITEN

KINBALL
Vang de opblaasbare bal  
alvorens deze de grond raakt!

STEP
Een coole step initiatie op  
beginners niveau.

CIRCUS
Leer leuke circustechnieken en 
toon de artiest in jezelf!

KAN JAM
Probeer de grote frisbee in de 
gleuf van de ton te gooien. 



LONGBOARD
Beheers het bekende board uit 
California als een echte pro!

SKATEBOARD
Een coole skate initiatie op  
beginners niveau.

TCHOUKBALL
Soort trampoline waar je met 
een bal op kan bouncen.

XL GAMES
We maken van een hoop  
bekende spelen iets groots!

SLINGSHOT
Schiet met je grote katapult de 
bal zo ver mogelijk weg.

TEAMBUILDING
Samen sta je sterk tijdens ver-
schillende teambuildingspelen

SAFE ARCHERY
Deze light versie van arrow tag 
kan iedereen wel bekoren!

SPIKEBALL
Maak het je tegenstanders 
moeilijk en bots de bal terug.

BALANCE GAMES
Hoe goed kan jij balanceren op 
de balance pads? 

RAINBOW RUMBLE
Leef je helemaal uit met onze 
gigantische kleurenparachute!

ROLL IT
Roll samen met ons mee met 
leuke roll it plankjes.

THROW & CATCH
Hier gaan we een stapje verder 
dan enkel en alleen gooien!

MEER VAN DAT!



ADMINISTRATIE
Van inschrijvingen, betaling,  
fiscaal- en deelname attest tot  
monitoren, materiaal, ver-
zekering, briefing ouders en  
uitwerking van het sportkamp: 
wij regelen alles.

INSCHRIJVINGSPLATFORM
Inschrijven kan volledig  
online via ons platform, 
wij voorzien een inschrijf- 
formulier dat je gemakkelijk  
kan toevoegen aan je eigen 
website. 

GOOD TO KNOW

PROFESSIONELE BEGELEIDING
Wij voorzien YES monitoren 
die steeds van een interne  
opleiding hebben genoten. 
Per sportkamp voorzien wij 
ook een YES hoofdmonitor als  
eindverantwoordelijke.

De totale prijs van een sportkamp is steeds op maat. De prijs is afhankelijk van het thema, aantal  
begeleiders en totale duur van het kamp (1 of meerdere weken).

Je bepaalt zelf wat je inwoners of werknemers betalen. Reken je alles door? Bied je 50% korting?  
Een cadeau voor je werknemers? Geef je voorkeur door en wij zorgen voor de administratieve afhandeling.

De thema’s voor een B2B sportkamp zijn gemaakt voor 3 tot 15 jarigen. 
De indeling van groepen is steeds samen bespreekbaar.

Organiseer met je bedrijf, stad of gemeente een sportkamp voor kinderen van je werknemers of  
inwoners. Geen zorgen, wij regelen alles! 

B2B  
SPORTKAMPEN



ADVENTURE
Een kamp vol avontuur waar 
geen uitdaging te groot is!

CLICS
Bouw de meest indrukwekken-
de constructies met clics!

BALLR
Maak kennis met minder  
bekende ballsporten.

CREATIVES
Laat je creativiteit de vrije loop 
en maak mooie knutselwerken.

FUN
Plezier en kei hard lachen staan 
op het menu tijdens dit kamp!

BOUNCE
We springen heen en weer op 
verschillende inflatables!

ESCAPE
Een kamp voor échte speur-
neuzen. Ontrafel mysteries!

OBSTACLE RUN
Je wordt uitgedaagd om de 
grootste sprongen te maken!

SCAN ME! 
En ontdek al onze sportkamp 
thema’s!

THEMA’S

WHEELS
Gebeten door de skate- of step-
microbe? Check dit kamp!

XL GAMES
Verschillende bekende spelen 
in giga formaat!

EXPLORE
Ontdek verschillende nieuwe 
en niet alledaagse sporten.



Een aanvraag gebeurt steeds via mail naar sales@yes-events.be.

Geef vanaf het begin voldoende informatie mee zodat wij een juiste offerte kunnen opstellen.

Wij bekijken de datum en onze beschikbaarheid.

Indien je een YES locatie koos, checken wij de beschikbaarheid bij onze partner. 

Wij bezorgen jou asap een uitgewerkte offerte!

Heb je graag nog bijkomende informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren!

HOE VRAAG 
IK EEN EVENT 
AAN?



SALES@YES-EVENTS.BE
015 68 21 66 - OPTIE 2

YES-EVENTS.BE

LENNERT
Ben je van Antwerpen of Oost-Vlaanderen 
en boek je graag een activiteit? Dan help ik 
je graag verder!

KITTY
Ben je van Vlaams-Brabant, 
Brussel, Limburg of West- 
Vlaanderen en boek je graag een  
activiteit? Dan help ik je graag verder!

WIJ HELPEN JE  
GRAAG VERDER!



VU: THOMAS OPDENACKER / YES EVENTS VZW - BROWNFIELDLAAN 13, 2830 WILLEBROEK - BE0506 889 039 
YES-EVENTS.BE - INFO@YES-EVENTS.BE - 015 68 21 66 


