PAINTBALL PROGRAMMA
GIDS VOOR JE PAINTBALL-EVENEMENT (VOOR SPELERS 18 JAAR EN OUDER)

Dit programma behandelt normale paintball evenementen en bevat tips om ervoor te zorgen dat je bij ons geniet van de ultieme
paintballervaring

1

09:15

Aankomst

2

09:15 - 10:00

Check-in, uitdelen van uitrustingenteamorganisatie
Spelers krijgen alle essentiële paintball-uitrusting om eruit te zien! Bereid je voor op de strijd door
je gevechtsuitrusting aan te trekken en camouage verf aan je gezicht te schilderen voordat je in
teams wordt geplaatst. We raden aan comfortabele kledingen ,stevige laarzen met enkelondersteuning
te dragen, hoewel sommige spelers ervoor kiezen om in de winter maanden Wellingtonlaarzen te
dragen of als het modderig is - de keuze is volledig aan u!

3

10:00 - 10:15

Veiligheidstoespraakenvolledigeuitleg over hoe de dagzalvelopen
Ervaar 12-14 opwindende games gedurende de dag in zesgevarieerdespelscenario's, waarbijelke twee
games ongeveer 30-45 minutenduren. Na elk gamescenariokeert u terugnaarhet basiskampvooreenpauze
van 10 minuten om terehydrateren, munitieen talk-tactieken in teslaan. Toeschouwerszijnwelkom om
een dekenmeetenemen om warm teblijvenen we biedenook gratis thee enkoffieaan.

4

10:15 - 13:00

Ochtendgames
• Games 1 en 2 - Jungle Attack
• Games 3 en 4 - Enemy at the Gates
• Games 5 en 6 - Speedball

5

13:00 - 13:30

Lunchpauze
National Delta Force Paintball centrum bieden een versbereide lunch voor aankoop vóór 11.30
uur op de dag van je spel. Drankjes, snoepen chips zijn verkrijgbaar bij de winkel in het centrum.
Als alternatief kunnen spelers hun eigen verpakte lunch meenemen om weer energie op te doen
voor de games in de middag!

6

13:30 -15:45

Middag games
• Games 7 en 8 - Zombie’s Crypt
• Games 9 en 10 - Viking Invasion
• Games 11 en 12 - Prison Break

7

15:45 - 16:00

UitslagCeremonie
Gedurende de dag worden in elk game punten toegekend aan de teams die verschillen de missie
doelen behalen. Zul je heldendaden tonen die je de felbegeerde TOP GUN-titel zullen opleveren?

8

16:00 - 16:30

The Zombie Infection
Dit is het ultieme scenario finale! Neemt plaats over meerdere velden, spelers strijden tegen
de zombie hordes in de strijd om de mensheid te redden, niet beschoten te worden of je zult
je bij de wandelende doden voegen. Deze actie is niet te missen!!

9

16:30

Vertrek
Spelers brengen vaak een verandering van kleding mee voor de reis naar huis - het is altijd beter
om voorbereid te zijn !!

Let op: Programma tijden zijn alleen bedoeld als richtlijn en de volgorde van de gamezones kan variëren. Faciliteiten bij locale paintballcentra kunnen variëren.
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