BOERDERACE

Analyse
Er is altijd vraag naar vernieuwing, alles moet sneller en beter. De huidige technologische ontwikkelingen gaan
echter voor veel mensen veel te snel. Allerlei nieuwe snufjes en gadgets terwijl er vroeger ook plezier werd
gemaakt met zoveel minder. De laatste jaren is er dan ook een trend waar te nemen waarin gestreefd wordt om de
ouderwetse gezelligheid van vroeger terug te halen. Dit is goed terug te zien in het huidige aanbod van televisie
programma’s waarin steeds vaker spelshows verschijnen die het gezellige gevoel van vroeger oproepen.

De sector van het agrotourisme is bij uitstek geschikt om met deze trend mee te gaan. Haal inspiratie uit bekend
vermaak, plaats dit in de agrotouristische sector en er ontstaat een vernieuwd concept!
Bekend vermaak

Agrotourisme

Vernieuwd concept

Concept
Een ideaal dagje uit. Spannend, actief, gezellig en vooral anders dan anders. Maar toch met bekende elementen
van vroeger en geïntegreerd in de agrotouristische sector. Een race met verschillende spelelementen die allemaal
met het boerenleven te maken hebben: de BOERDERACE

Een greep uit de mogelijke spelelementen:

Koe melken
Kleiduif schieten
Schapen drijven
Hooibaal springen
Boom klimmen
Slootje fierljeppen
Heftruck ringsteken
Aardappel werpen
Trekkerband duiken
Melkbus slalommen

De boer kan zelf een 6 of 10 kamp samenstellen afhankelijk van de faciliteiten die hij beschikbaar heeft. Voor de
boer goed te realiseren, want er worden immers voorwerpen gebruikt die op veel boerderijen voorkomen. Er zijn
dus weinig opstartkosten. Voor de deelnemer een unieke ervaring.

De Boerderace is ideaal als bedrijfsuitje of familiedag omdat het erg geschikt is voor grote groepen mensen en goed
is voor de teambuilding. Uiteraard is het ook voor gezinnen met kinderen een leuk uitstapje.

De Boerderace is eventueel uit te breiden tot de Boerderace en rust waarbij ook op de boerderij overnacht wordt.
De volgende ochtend kan er dan zelf voor het ontbijt gezorgd worden door een eitje te rapen, een koe te melken en
eventueel ook zelf kaas of jam te maken.

Actief, buiten en samen bezig zijn in een boerenomgeving. Het ideale dagje uit! De Boerderace

