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Wie is Wim Vlekken? 
 
Wilhelmus Karel Gerardus Vlekken, geboren te Venlo op 22 mei 1950. 
Gehuwd, twee kinderen. 
Woonachtig in 6001 BX Weert, St. Antoniusstraat 19. 
T: 0495-536488, M: 06-25494147, @: wimvlekken@home.nl 
 
Qua opleiding heb ik me opgewerkt van LTS naar HAVO, gevolgd door Communicatiewetenschappen (RU 
Utrecht) en marketingmanagement. 
Al sinds de jaren ’70 ben ik actief in marketing, sales en bedrijfscommunicatie. Ook in het onderwijs was (ben) ik 
actief. Onder andere enkele jaren als docent horeca- en recreatiemarketing bij de Hoge Hotelschool in Maastricht. 
De laatste jaren ben ik vooral actief in online marketing (e-marketing) en ben mede-eigenaar van een e-learning 
website om webmasters en content managers op te leiden. 
 
 
Hoe is het idee voor een indoor survival geboren? 
 
Er leefde al een tijdje bij mij de frustratie dat er in onze regio (maar ook daarbuiten) te weinig slecht-weer 
accommodaties zijn waar mensen semi-sportief bezig kunnen zijn. Er kwamen wel overdekte speeltuinen voor de 
kleintjes, maar voor de grotere jeugd (tot ± 55 jaar) is er niets of weinig.  Daarnaast ontstond er een toenemende 
belangstelling voor het klimmen wat aanleiding gaf voor een uitbreiding van het aantal faciliteiten met 
klimwanden. De populariteit van de klimhallen is gestaag aan het toenemen. Maar ik vind het een vrij steriele 
nabootsing van de natuur.  
Naast deze ontwikkeling zag je een groeiende belangstelling voor survival, met name in de Ardennen. Maar dat 
doe je niet even op een verregende zondagmiddag. 
Zo groeide vanaf 1997 bij mij geleidelijk het idee om survival en klimmen in een gebouw te concentreren. Het 
avontuur van klimmen, abseilen, touwladder klimmen, hangbruggen, door ‘grotten’ kruipen onder één dak. 
Avontuur in een notendop, vormgegeven in een driedimensionale doolhof. In 2002 ben ik serieus begonnen de 
markt hiervoor te onderzoeken en heb dit businessplan opgesteld. 
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Inleiding 
 
Wie op een regenachtige zondagmiddag iets wil ondernemen heeft niet veel keus om die vrije tijd nuttig te 
besteden. Er zijn over het algemeen te weinig ‘slecht weer accommodaties’ . Daarnaast is al jaren een trend 
waarneembaar dat mensen zich graag met (semi) sportieve activiteiten bezighouden. Mensen zoeken dan een 
uitdaging die hun dagelijkse werk niet te bieden heeft. Voor ieder ligt de prioriteit anders en tal van sporten haken 
daarop in. 
 
Er zijn mensen die hun vrij tijd op een rustige manier besteden zoals hengelen, knutselen of postzegels 
verzamelen. Een groot deel zoekt echter een actieve bezigheid. Een uitdaging voor hun intelligentie, moed en 
fysieke kracht. Een van de sporten die hierop inhaakt is de berg- en klimsport. Velen trekken daarvoor naar nabij 
gelegen laaggebergten en de fanatiekelingen zullen regelmatig naar de Alpen of een ander hooggebergte afreizen. 
Deze buitensport is niet geheel zonder risico. Daarom zijn er potentieel meer mensen die interesse voor deze 
sport hebben, maar er wegens de risico’s en de kosten niet aan durven beginnen. Dit geeft de vele klimwanden in 
het land hun bestaansrecht. Mijn idee is dat dit maar een beknopte en steriele nabootsing is van hetgeen de 
mensen eigenlijk willen. 
 
Een andere groep zoekt de uitdaging in outdoor survival. Georganiseerde trektochten door uitgestrekte 
natuurgebieden waar men een serie uitdagende opdrachten ter hand neemt. Meestal gericht op teamwork 
waardoor het ook past in het trainingsschema voor managers. Een parcours met succes doorlopen hangt af van de 
mate van teamwork, intelligentie, durf en kracht van het team en het individu. Maar ook hiervoor moet men vaak 
lange reizen ondernemen. Bovendien zijn zulke activiteiten voor natuur- en milieubeschermers vaak een doorn in 
het oog. De natuur ter plekke heeft er inderdaad onder te leiden, zeker als dit bij herhaling gebeurt. 
 
Een oplossing hiervoor kan zijn om onderdelen van survival (zoals klimmen, abseilen, touwbruggen, hindernissen 
en grotten (doolhof), binnen één gebouw te combineren. Deze combinatie zal daarom zeker een enthousiast 
publiek trekken. Het indoor survival is feitelijk een driedimensionale doolhof waarbij klimmen en abseilen gewenst 
zijn (maar niet verplicht) en die deelnemers voor een reeks problemen stelt. De uitdaging is de doorlooptijd en de 
beloning is het vinden van ‘schatten’. Na het vinden van de ‘schatten’ volgt het probleem van het vinden van de 
terugweg. Dit zijn meetpunten waarmee ook een competitie kan worden opgezet. Omwille van de veiligheid is het 
noodzakelijk om het parcours in teamverband te doorlopen. Bij klimmen en abseilen moet er steeds iemand zijn 
die de actieve persoon ‘afzekert’. Verder dient men beschermende kleding, klimuitrusting  en een helm te dragen.  
Voor de duidelijkheid: het gaat hier niet om een klimhal. Omdat er in de survival wel geklommen wordt 
moeten we bezoekers gelegenheid geven zich hierin te bekwamen. Om de klimsport sec te beoefenen 
dient men echter naar een klimhal te gaan. 
 
Men moet met teams van minimaal 2 personen de hal in. Hindernissen kunnen bestaan uit: 

 Een wand die beklommen moet worden, of waarlangs afgedaald moet worden. 
 Grotten met smalle doorgangen of verhoogde obstakels.  
 Touwen om over kloven of water te slingeren. 
 Touwladders. 
 Muren waar je alleen met elkanders hulp overheen komt. 
 Monsters die de weg versperren en die met een laserstraal (tijdelijk) uitgeschakeld worden. 

 
Verder moet de setting elementen bevatten die betoveren, bijvoorbeeld een grot met blinkende elementen en 
verrassende kleurspelingen. Maar ook een aantrekkelijke beplanting van het ‘bovengrondse’ deel is belangrijk. Er 
moeten ook schrikeffecten zijn, zoals krokodillen die bij het passeren van een waterpartij tevoorschijn komen of 
(nep) slangen en andere roofdieren die tussen de beplanting staan. Of een skelet in een donkere grot; dat is dan 
een gast die het niet gehaald heeft(;-). 
 
Deelnemers moeten de zwaarte van het parcours zelf kunnen kiezen. Wie op snelheid gaat zal voor het zware 
werk kiezen en wie bepaalde opgaven (klimmen en abseilen, etc.) teveel wordt kan een gemakkelijkere weg zoeken 
die ook meer tijd kost. Die beslissing wordt in teamverband genomen. Het succes van een team hangt af van de 
mate van samenwerking, slimheid, zorgvuldigheid, moed en kracht.  Met camera’s worden de deelnemers in de 
gaten gehouden. Dit dient de veiligheid, maar draagt ook bij aan de entertaining en motivatie van (wachtende) 
bezoekers. Dit gegeven kan ook worden gebruikt voor een televisieprogramma waardoor deze vorm van vrije 
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tijdbesteding meer publieke aandacht krijgt. Daarover valt mogelijk in de toekomst met bepaalde zenders te 
onderhandelen.  
 
Om de interesse in het centrum levendig te houden is het nodig dat de inrichting regelmatig gewijzigd kan 
worden. Dit moet in principe relatief eenvoudig zijn zodat ze in korte tijd (geringe kosten) gerealiseerd kunnen 
worden. Bij het ontwerp en de bouw van het decor wordt hiermee rekening gehouden. Bijvoorbeeld door wanden 
draaibaar te maken, of ‘afgronden’ creëren door een overbrugging weg te halen. 
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Te leveren producten 
 
Het centrum zal een aantal producten leveren waarvan de ‘survival’ doolhof het kernstuk vormt. Dit kunnen de 
volgende producten en diensten zijn. 
 

• Survival doofhof 
Zoals gezegd is dit het kernstuk van de aangeboden diensten. Dit is een spannend vormgegeven afsloten 
hal waarin een driedimensionale doofhof is uitgezet. Deze staat bol van uitdagende opdrachten en 
beproevingen. Denk daarbij aan klimmen, abseilen, waterpartijen, hangbruggen, smalle doorgangen en 
engten waar men doorheen moet kruipen, hindernissen waar men overheen moet klimmen, monsters die 
de weg versperren. Het decor heeft een rotsachtig karakter met veel beplanting. Een beetje ‘Indiana 
Jones’ –achtige setting. De opdracht is om de snelste weg naar een ‘schatten’ te vinden en vervolgens de 
weg terug. Dit zijn meetpunten die voor een competitie gebruikt kunnen worden.  
Bezoekers mogen alleen groepsgewijs het parcours volgen; minimaal 2 personen, maximaal 6. Dit is 
noodzakelijk uit veiligheidsoverwegingen, maar ook om het teamgevoel te versterken. Het welslagen is 
sterk afhankelijk van de onderlinge samenwerking. 
Afhankelijk van de grootte van de hal en de groepsomvang mogen 3 tot 5 groepen tegelijk in het parcours 
aanwezig zijn. 
Elke groep krijgt een chipkaart (proximity tag) mee om zich bij de ‘schatten’ te identificeren. Het 
kaartnummer wordt bij het begin van het parcours, bij de ‘schatten’ en bij de finish uitgelezen en een 
eenvoudig computerprogramma berekent de doorlooptijden van de groepen. Zo kan er een dagwinnaar 
bepaald worden. Deze handelwijze motiveert bezoekers om langer in het complex te blijven wat de 
horeca omzet stimuleert. 
Prijsindicatie: € 16,50 per persoon (steeds minimaal 2 personen). Jaarkaarten zijn te overwegen. 
Jaarabonnement zullen eventueel ook mogelijk zijn. 
 

• Klimmen op de oefenwand 
Voor velen al een uitdaging op zichzelf en voor toelating in de survival doolhof gewenst. De klimmer 
wordt door een medewerker geïnstrueerd en aan het touw afgezekerd. Ook het afzekeren van een ander 
kan hier geleerd worden evenals abseilen. Wie zo’n training compleet gevolgd heeft krijgt een certificaat. 
Er zullen zeker 2 wanden nodig zijn. Een wand moet relatief eenvoudig zijn voor beginners en kinderen. 
De andere wand moet iets moeilijker zijn en hier moet ook het abseilen geoefend kunnen worden. 
Prijsindicatie: 
- Enkelvoudig klimmen: € 6,- per half uur. 
- Instructie bij afzekeren en abseilen: € 11,- per onderdeel, 4 personen tegelijk. 
- Complete klimcursus: € 29,- per uur voor maximaal 4 personen tegelijk. 
- De instructeurs bepalen op grond van de prestaties tijdens de oefeningen of de bezoeker een certificaat  
krijgt. 
 

• Arrangementen voor groepen 
Dit avontuur kan ook worden aangeboden aan groepen, bijvoorbeeld aan bedrijven in het kader van 
teambuilding sessies of assessment. Maar het kan voor een personeelsvereniging evengoed een thema zijn 
voor een personeelsuitstapje. In dit geval is er eveneens begeleiding en catering naar keuze.  
Ontvangst, instructie, oefenen en survival duren ongeveer 6 uur.  
Prijsindicatie € 38,- per persoon, vanaf 10 personen. 
Voor een teambuilding sessie of assessment worden toeslagen berekend van € 200,- tot € 600,-. Hier blijkt 
al snel wie leidinggevende capaciteiten heeft. 
Na afloop kan een lunch c.q  diner worden aangeboden waarna de winnaars bekend gemaakt worden. De 
prijs hiervan hangt af van de menukeuze en het contract met de catering. Vervolgens kan men informeel 
samen zijn bij een hapje en een borrel in de bar van het complex.. 
  
Prijs voor lunch/diner en overige consumpties afhankelijk van menu en verbruik. 
 

• Verhuur materiaal 
Wie in de survival doolhof gaat dient zich speciaal te kleden om de eigen (boven)kleding niet te 
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beschadigen en klim uitrusting mee te nemen. Men mag de eigen uitrusting gebruiken. Wie die niet heeft 
zal ze ter plekke kunnen huren: 
Een overall, een alpinistenhelm, klimharnas en touw,  rubber laarzen of waterdichte wandelschoenen en 
een zaklamp. Ook een laserpen is wenselijk om ‘monsters’ uit te schakelen. 
Klimgordel en touw € 5,50 
Schoenen (stevige wandelschoenen) € 2,50 
Helm € 2,50 
Overall € 3,50 
Zaklamp € 1,- 
Complete set € 12,- 
 

• Verkoop van materiaal 
De verplichte uitrusting kan ook in de eigen winkel worden gekocht. Vooral voor mensen die vaker 
wensen te komen of die hun ervaringen willen toepassen in de vrije natuur is het zinvol om eigen 
uitrusting te bezitten. Prijzen zijn nog niet vaste te stellen. 
 

• Omkleden en douchen 
Wie gebruik maakt van de survival doofhof zal zich vooraf wensen om te kleden en achteraf mogelijk 
zelfs willen verfrissen. Daarvoor worden kleedlokalen ter beschikking gesteld. Voor mannen en vrouwen 
gescheiden. Gebruik is bij de prijs van de survival doofhof inbegrepen. 
 

• Vergaderruimte 
Mede voor groepsarrangementen zal binnen het complex een of meerdere vergaderruimten aanwezig 
moeten zijn. Deze kunnen ook apart verhuurd worden aan verenigingen en bedrijven. 
Prijsindicatie losse verhuur, € 19,- per dagdeel.  

 
 
 
Hoe gaat het in z’n werk? 
Een groep meldt zich voor Indoor Survival. Huurt de uitrusting en betaalt entree voor toegang tot de survival hal. 
Een persoon ontvangt het pasje dat bij de terminals wordt uitgelezen. Men wacht in de bar op aanwijzingen om te 
mogen vertrekken  of oefent alvast in de oefen klimhal. 
Het team mag vertrekken. De pas wordt uitgelezen bij de toegangsdeur. De vertrektijd wordt vastgelegd. Het team 
komt in een tempelachtig vormgegeven doolhof, die na enig zoeken toegang geeft tot de hal. Hier is met planten 
en rots- en waterpartijen een doolhof uitgezet. Doorgaans is hier een van de terminals (‘n ‘schat’) te vinden. Het 
team moet die zoeken en zich met de pas afmelden. Hindernissen bestaan uit rotsen, muren en waterpartijen. De 
hal is gevuld met  oerwoudgeluiden en in de beplanting staan (namaak)roofdieren opgesteld. 
Meerdere terminals staan opgesteld in het grotten stelsel en andere (onverwachte) plekken.. Ook het grottenstelsel  
is een doolhof, maar nu in 2 of 3 verdiepingen. In de grotten komt men obstakels tegen waar men alleen met 
onderlinge hulp doorheen kan komen. Of monsters die de weg versperren en met een laserpen tijdelijk worden 
uitgeschakeld. Er zijn ook mooie ondergrondse kamers en akelige donkere hoekjes met een geraamte….. Om van 
de begane grond bij een grot ingang te komen moet men klimmen of een omweg maken. Over waterpartijen kan 
men slingeren met een touw of via en touwbrug oversteken. 
De terminals staan op moeilijk bereikbare plaatsen en kunnen verplaatst worden, zodat bij herhaald bezoek men 
niet blindelings op oude ervaringen kan afgaan. Elke ‘schat’ terminal die men vindt levert punten op. Minimaal 
één terminal moet gevonden worden om ook de terminal van de uitgang te activeren. Niet gevonden, dan terug. 
Dat kost tijd en verkleint de kans op een goede tijd. De gemiddelde doorlooptijd moet ongeveer 45 minuten 
bedragen. 
De scores van ieder team op één dag worden bijgehouden en op een scherm getoond, zodat bezoekers zich 
daarmee kunnen vergelijken en eventueel zich uitgedaagd voelen. Dat stimuleert gasten ook om langer te blijven, 
om de kijken hoe anderen het doen. Ondertussen levert hun aanwezigheid omzet aan de bar op. 
In dit businessplan gaan we uit van een “indiana Jones”-achtige setting. Maar het decor is niet zo belangrijk, 
zolang het maar een herkenbaar thema is. Zo kun je in een science fiction achtige setting ook een neergestort 
ruimteschip bouwen, waar de gangen en kamers een doolhof vormen. Je kunt ook een populair videospel 
nabootsen, waardoor het setting een fantacy karakter krijgt.
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De markt 
 
Gezien de aard van de activiteiten zal de markt vooral bestaan uit sportief ingestelde mensen in de leeftijd van 
ongeveer 14  tot > 50 jaar. Zo kunnen ook vaders met hun kinderen teams vormen. Cijfers van het CBS over de 
bevolkingsopbouw van Nederland geven de onderstaande cijfers per provincie. Het spreekt vanzelf dat het 
‘verzorgingsgebied’ van het survival centrum zich niet tot de provinciegrenzen beperkt. Sterker nog, voor 
uitbreiding naar meerdere vestigingen moet aan een spreiding van hooguit 4 – 5 centra in heel Nederland worden 
gedacht:  

 Zuidoost Nederland, ergens in de driehoek Eindhoven – Weert – Venray. 
 Zuidwest Nederland, in de regio Rotterdam. 
 Regio Noord-Holland/Utrecht, ergens in de driehoek Amsterdam – Almere – Utrecht. 
 Oostelijk Nederland (omgeving Zwolle)  en eventueel in de regio van Apeldoorn. 

 
Bevolkingsoverzicht (16 – 45 jaar) 
Provincie inwoners bedrijven > 20
Groningen 555500 1200
Friesland 604000 1400
Drenthe 450000 990
Overijssel 1040000 2900
Flevoland 240000 790
Utrecht 1047000 3400
Noord Holland 244000 6600
Zuid Holland 3300000 9200
Zeeland 360000 800
Gelderland 1840000 5100
Noord Brabant 2243500 6900
Limburg 1120000 2900
Landelijk totaal 13044000 42180
Startregio 3363500 14900  
 
Toerisme: gasten in de regio Zuidoost Nederland in 2003 

totaal Nederland buitenland
O-Brabant, NM-Limburg, Nijmegen 1.814.900      1.365.200     449.700       
Zuid-Limburg 1.534.000      1.250.800     283.200       

3.348.900       
 
 
Schatting van de omvang van de doelgroep in aantal personen 
startregio (Zuidoost Nederland) inwoners  ± 3.400.000 
Waarvan werknemers bij 15.000 bedrijven met >20 medewerkers ± 800.000 
Toeristen voor lange en korte vakanties in de regio ± 3.300.000 
Inwoners België en Duitsland binnen 40 min. reisafstand ± 1.000.000 
Totale doelgroep binnen de reisafstand ± 7.300.000 
Uitgaande van ½ % van de bevolking bezoekt Indoor Survival 22.500 
Uitgaande van 1% van de toeristen bezoekt Indoor Survival 33.000 
Uitgaande van 3% van de bedrijven bezoekt Indoor Survival 24.000 
Totale potentiële omvang van de doelgroep ± 79.500 
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Vrijetijdsbesteding van Nederlanders 
Om een richtlijn te hebben, heb ik de CBS cijfers genomen voor recreatie bezoek een speeltuinen en pretparken. 

 

 

Vrijetijdsbesteding bevoking naar leeftijd, 2003
in % van de bevolking 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 Gemiddeld per jaar
Speeltuinen, 1 x per maand 2 2 5 6 2 40,8
Speeltuinen,  tot 3 x per jaar 3 4 9 14 3 19,8
Pretparken, 1 x per maand 2 0 1 1 0 9,6
Pretparken, tot 3 x per jaar 8 5 4 7 2 15,6

3,75 2,75 4,75 7 1,75 21,45

Deze tabel toont dat de doelgroep voor Indoor Survival gemiddeld 21 keer per jaar een attractie bezoekt.  
Het aandeel buitenlandse bezoekers aan deze attracties is 18% van het totaal. 
Van de ongeveer 6,9 miljoen bezoekers aan zulke attracties komt ongeveer 1,2 miljoen uit het buitenland. 
 
 
Omzet 2002 Recreatiecentra Nederland
Omzet 2002 176.000.000,00€     
uit entrée 63% 110.880.000,00€      
uit horeca 25% 44.000.000,00€        
overige 13% 22.880.000,00€         
 
 
Voor bedrijfsarrangementen is het realistischer om uit te gaan van gemiddeld 40 groepen per jaar van gemiddeld 
45 personen. Dat wordt dan 1.800 mensen. Dat betekent dus ongeveer 1 groep gemiddeld per week. 
Het is ook realistisch om er vanuit te gaan dat er maximaal 60.000 tot 70.000 particuliere bezoekers per jaar het 
complex zullen bezoeken.  
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De markt gevraagd 
In september 2003 heb ik 92 bedrijven een e-mail gestuurd met een korte uitleg van het project en enkele vragen 
gesteld om hun belangstelling te polsen. Er kwamen 32 antwoorden terug, waarvan zich één beklaagde over spam. 
Van de overigen stelde 4 dat ze geen belangstelling hadden en 21 lieten zich positief uit, waarvan 18 het aanbod in 
overweging zouden nemen als teambuilding sessie of personeelsuitstapje. 
Particulieren werden minder formeel benaderd, maar de mensen die over deze plannen hoorden waren over het 
algemeen enthousiast. OK, niet iedereen die husana! roept loopt ook achter de profeet aan. Maar er is wel 
duidelijk een positieve stemming. 
 
 
Een schatting 
 
Voor een schatting van het aantal bezoeken en mogelijke omzetten wordt uitgegaan van de bezoekcijfers van 
bestaande klimhallen. Ander vergelijkingsmateriaal is niet beschikbaar.  Indoor Survival heeft naast een 
klimaccommodatie vooral de survival te bieden en is in die zin uniek. Daarvoor zijn cijfers van attractie parken en 
accommodaties als laser- en paintballschieten evenzeer relevant, mits voorzichtig geïnterpreteerd.  
Voor  Indoor Survival ligt het break even point (bij gebruik van een bestaande hal) op ongeveer 21800 bezoekers.  
 
Uitgaande van de begroting kunnen we jaarlijks rekenen op ruim 60000 (gemiddeld 5000 per maand) bezoekers na 
de introductieperiode van ongeveer 6-8 maanden. Het marktpotentieel wordt voorlopig echter geschat op 
± 45000 bezoekers. Dat is veel hoger dan minimaal nodig om kostendekkend te zijn. 
 
 
Personeel 
Indoor Survival zal 7 dagen per week open zijn. Tijdens normale drukte zal de vaste bezetting van maximaal 2 
medewerkers aanwezig zijn. Een medewerker houdt zich bezig met de bar en de entree van de Survivalhal. De 
andere is meer op de sport gericht houdt toezicht in de klimhal en geeft waar gewenst instructies. Aangezien de 
hal lange openingsuren kent zullen deze twee functies in deeltijd of duobanen door 4 tot 5 personen vervuld 
worden. 
 
Afhankelijk van de drukte zullen parttime en oproepkrachten worden ingeschakeld. De ervaring zal moeten leren 
hoeveel mensen op welke momenten nodig zullen zijn. De manager c.q. directeur kan (mits aanwezig) in ieder 
geval bijspringen waar nodig is. 
 
Budget: Voor personeel, inclusief management, wordt op jaarbasis € 160.000 gereserveerd. 
 
 
Rechtsvorm  
Indoor Survival zal om fiscale redenen alsmede wegens de financiële belangen in de vorm van een Besloten 
Vennootschap geëxploiteerd worden. 
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Begroting 

Nieuwbouw
Planning en voorbereiding (directie) 60.000€        Eigen vermogen -€                  
Lonen, salarissen 160.000€      Financieringsbehoefte 3.645.000€       
Vergunningen en administratie 15.000€        
Ontwerp 20.000€        
Bouw 3.000.000€   
Inrichting doolhof en klimhal 250.000€      
Inventaris 60.000€        
Automatisering 30.000€        
introductiemarketing 35.000€        
stelpost onvoorzien 15.000€        

3.645.000€  3.645.000€       

Exploitatie
Omzet Indoor Survival 1.545.000€   Rente 180.000€          
Omzet horeca 467.500€      Afschrijvingen 380.000€          
extra voor bedrijven 96.000€        Salarissen 160.000€          

Onderhoud 50.000€            
Energiekosten en water 35.000€            
verzekeringen 15.000€            
Administratie 10.000€            
Marketing 30.000€            
Inkoop horeca 190.000€          
diverse 12.000€            
Bruto winst 1.046.500€       

2.108.500€  2.108.500€        
 
 
Bruto rendement komt hiermee neer op ruim 26%. Bij deelneming vervalt de post rente en komt er dividend voor 
in de plaats. Het bruto rendement voor de investeerder kan dan ongeveer 32% bedragen. 
 
 
Partnerschappen 
 
Voor de financiering wordt een kapitaalkrachtige partner gezocht die bereid is de benodigde financiële middelen 
ter beschikking te stellen. Het idee en de werkkracht om het uit te voeren en te managen lever ikzelf. 
 
Voor kennis omtrent de inrichting van het sportieve gedeelte kan een nauw contact met de Nederlandse klim- en 
bergsport vereniging nuttig zijn. Daarnaast is aansluiting bij een branchevereniging voor attractievoorzieningen 
een nuttige zaak. Verder moeten we zelf het wiel uitvinden, want het concept is uniek. 
 
Het horecadeel kan in eigen beheer geëxploiteerd worden en dient een aanzienlijk aandeel in het bedrijfsresultaat 
bij te dragen. 
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Indoor survival 

Geschikte locaties 
 
De eerste vestiging zal in Zuidoost Nederland verrijzen en wel om praktische redenen. Dit is de regio waar we 
wonen en die we het beste kennen. Hier kunnen we ervaring opdoen en bij voldoende vertrouwen in de 
winstgevendheid kunnen we op andere locaties in het land vergelijkbare complexen bouwen. 
 
Nieuwbouw is mogelijk door aan te sluiten bij een te realiseren project dat in Nederweert gebouwd zal worden. 
Dit plan voorziet in de bouw van een overdekt zwembad en een evenementenhal. In  deze combinatie kan de 
horecavoorziening voor alle drie onderdelen dienst doen. Daarnaast is het mogelijk om de waterpartijen in Indoor 
Survival (stromend water) te koppelen aan het zwembad.   
 
Als de keuze valt op inpassing in een bestaand gebouw zullen de gemeentelijke bestemmingsplannen een eerste 
struikelblok vormen. Gemeenten kiezen er doorgaans voor om recreatie en industrie te scheiden. Mocht het toch 
lukken, dan is er flink wat ruimte en vooral in de hoogte gewenst.  Daarom komen daarvoor alleen oude 
magazijnhallen, fabriekshallen en eventueel ruime gymzalen in aanmerking. Dit moet per site en per gemeente 
bekeken worden. 
 
Een optie is de oude elektriciteitscentrale in Buggenum (Maasbracht). Dit is een kolossaal gebouw, waar Indoor 
Survival zeer ruim kan worden opgezet. De bereikbaarheid vanuit de A2 is echter iets minder. 
 
 
 
Inventaris en uitrusting  
 
De hal moet naast de eigenlijke indoor survival de volgende items bevatten: 

 Horecagedeelte (bar met 10 –12 tafels met stoelen) dat tevens als entree voor de attractie kan dienen. 
 Kleedruimten met douchegelegenheid. 
 Magazijn en winkel voor verhuur en verkoop van de uitrusting. 
 Strook van 10 meter breed langs een hoge wand voor de oefenklimwanden. Een klimwand moet een 

hoog platform hebben om het abseilen te kunnen oefenen. 
 Ruimte van tenminste 70x40 meter en een hoogte van zeker 9 meter voor de survival doofhof. Deze 

wordt ingericht met veel groen, rots- en waterpartijen en tenminste eenderde van het oppervlak wordt 
ingericht als grottenstelsel. 

 Parkeerplaats voor zeker 20 voertuigen. 
 
De automatisering omvat naast de normale winkelautomatisering ook een eenvoudige computer die per groep 
start- en eindtijden en afmelden bij terminals bijhoudt. In de survival doolhof moeten een vijftal camera’s 
(webcam’s of kleine bewakingscamera’s) worden opgesteld om de verrichtingen in de hal te kunnen volgen. 
In het gehele complex moet brandpreventieapparatuur geïnstalleerd zijn. 
 
Omdat er met grote waterpartijen gewerkt gaat worden moet er een wateropslag met krachtige pompen worden 
opgesteld. 
 
Op strategische plaatsen moeten nooduitgangen gemaakt worden. In de hal dienen verlichte bordjes naar die 
nooduitgangen te verwijzen. Ook aan brandpreventie en de aanwezigheid van voldoende blusmiddelen moet 
gedacht worden. 
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Indoor survival 

Ontwerp survival doolhof 
 
Het decor van de survival doolhof moet een sfeer van ‘Indiana Jones’ uitstralen, een beetje tropisch oerwoud met 
tempels en grotten. In het parcours, vooral de paden die de ‘grote beproevingen’ omzeilen, moeten 
verrassingselementen zitten die de spanning verhogen. Bijvoorbeeld rollende rotsblokken, slangen en krokodillen 
op het pad, tijgers in de struiken, lichtflitsen en trommelgeluiden.  
 
Het ontwerp kan het beste aan een ervaren decorontwerper worden uitbesteed. De decorelementen moeten stevig 
en op hun doel berekend zijn. Er moet ook gewisseld kunnen worden zodat de doolhof periodiek een ander 
aanzien, maar ook een andere route krijgt. Het ombouwen mag niet teveel tijd in beslag nemen, in principe één 
dag. 
 
Een tijdelijk schets ontwerp is bijgevoegd. 
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Risico inventarisatie en verzekeringen 
 
Operationeel risico. Bij de beoefening van een sport, dus ook het overwinnen van chicanes in de survival doolhof 
gaat altijd gepaard met risico’s. De bezoekers nemen die risico’s uit vrije wil zodat de exploitant niet aansprakelijk 
is. Er moet echter wel voor gezorgd worden dat mogelijke risico’s tot een minimum beperkt zijn. Dit uit zich in de 
vormgeving van de doolhof waarin geen voorwerpen aanwezig mogen zijn die verwondingen kunnen 
veroorzaken. Brandpreventie krijgt veel aandacht. Bezoekers mogen onder geen voorwaarde het doolhofparcours 
individueel afleggen, minimaal met twee personen waarvan er een ’n zogenaamd  ‘klimcertificaat’ heeft.  
 
Alcoholgebruik wordt ontmoedigd. De gedragsregels, die de veiligheid moeten bevorderen, worden in de 
Algemene Voorwaarden opgenomen. De Algemene Voorwaarden worden op diverse plaatsen in het complex 
opgehangen en een uittrekstel staat op de reserveringsbon. 
 
Aangezien er met grote hoeveelheden water wordt gewerkt is de kans op waterschade aanwezig. Middels 
bouwkundige voorzieningen moet dit risico’s tot een minimum beperkt worden.  
 
De meest voor de hand liggende verzekeringen zijn: 

 Opstal- en inboedelverzekering,  
 Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven,  
 rechtsbijstandverzekering voor bedrijven,  
 werkgevers/werknemersverzekeringen.. 
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Marketingcommunicatie 
 
Hieronder volgt een verkorte weergave van wat het marketingcommunicatieplan kan inhouden. 
Ongeveer 2 maanden voor de oplevering worden persberichten verstuurd naar de regionale en landelijke media. 
Om de twee weken volgt er een update van die persberichten. Journalisten die aan dit voortraject aandacht 
besteden worden uitgenodigd om enkele dagen voor de opening kennis te maken met de nieuwe attractie. 
Natuurlijk worden zij ook uitgenodigd voor de opening zelf. 
 
Een week voor de opening wordt er geadverteerd in regionale media (vooral die media die redactionele aandacht 
hebben besteed aan het voortraject.) 
 
Om veel mensen tot een eerste kennismaking te stimuleren worden via de advertenties kortingbonnen verspreidt. 
Er worden posters opgehangen en folders neergelegd bij de bungalowparken en campings in de regio. Ook wordt 
met die bungalowparken en campings een kortingregeling voor hun gasten afgesproken. Sommige 
bungalowparken hebben een eigen Tv-circuit waar je ook commercials kunt laten meedraaien. 
 
Een website wordt opgetuigd die in het begin een bescheiden functie vervult, maar later gebruikt kan worden om 
afspraken te maken en via de camera’s alvast naar de attractie te ‘gluren’. 
 
Via direct mail en nabellen worden bedrijven gestimuleerd arrangementen te kopen. Als bedrijven of verenigingen 
kunnen aantonen dat zij getipt zijn door een bedrijf/vereniging dat al eerder bij ons was, krijgt die tipgever een 
kortingbon voor de volgende sessie. 
 
De regionale VVV’s worden van promotiemateriaal voorzien. 
 
Er wordt een poging ondernomen om een landelijke TV-zender te stimuleren een wedstrijdprogramma rond de 
survival doolhof te maken. Daarmee genereren we landelijke publiciteit met veel impact zodat het gemakkelijker 
wordt om uit te breiden.  Dit is echter een stap voor een latere fase. 
 
Budget: voor marketing en communicatie wordt jaarlijks € 30.000 gereserveerd. De verkoopkosten voor 
bedrijfsarrangementen worden eveneens hieruit betaald. 
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Tarieven en openingstijden 
 
Indoor Survival zal alle dagen van de week open zijn, alleen voor publiek zal de hal op maandag gesloten zijn. 
Maandag 13:00 – 22.00 uur (open voor groepen) 
Dinsdag 10:00 – 22:00 uur  
Woensdag 10:00 – 22:00 uur  
Donderdag 10:00 – 22:00 uur  
Vrijdag 10:00 – 22:00 uur  
Zaterdag 10:00 – 22:00 uur  
Zondag 12:00 – 21:00 uur  
 
 
De tarieven zijn in overeenstemming met wat bij de klimhallen gebruikelijk is. 
 
Groepsarrangementen p.p.*  €    38,50 
Toeslag voor teambuilding  €  600,00 
Vrij klimmen   €       6,00 
Klim instructie A (1 les)  €    11,00 
Klim instructie B (3 lessen)  €    29,00 
Entree survival   €    16,50 
Huur klimmateriaal  
Gordel    €       2,50 
Touw & karabinder   €       3,00 
Schoenen   €       2,50 
Helm    €       2,50 
zaklamp    €       1,00 
Overall    €       3,50 
Complete set   €    12,00
Laserpen  €      1,00
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Bedrijfsnaam 
 
De bedrijfsnaam moet goed weergeven waarover het gaat maar tevens (indien mogelijk) emotie communiceren. 
Indoor Survival  is bedoeld als recreatie. Hiervoor dienen vooral transformationele waarden gecommuniceerd 
worden. Dat geldt ook voor de naam, zeker als dit in het kader van uitbreidingen een merk dient te worden. 
Het betreft een soort driedimensionale doolhof met chicanes als klimmen en abseilen, hangbruggen, touwladders, 
smalle doorgangen en ‘grotten’. 
 
Mogelijke namen zijn: 
 
Aventure Indoor Survival  (Duidt op avontuurlijke activiteiten) 
 
Labyrint Indoor Survival  (Geeft aan dat het om een soort doolhof gaat) 
 
Quest Indoor Survival  (Geeft aan dat je een opdracht hebt te vervullen, namelijk zo snel mogelijk de uitgang 
vinden en als bonus de ‘schat’ vinden. Heeft tevens een zakelijke uitstraling voor bedrijven in het kader van 
management trainingen.) Deze naam wordt al gebruikt voor een soortgelijke attractie: LaserQuest. 
 
Indiana Indoor Survival  (Romantiek door een subtiele verwijzing naar de aventuren van Indiana Jones) Deze naam 
beperkt de eventuele uitbreiding met hallen in een andere setting. 
 
Defitask Indoor Survival (samenvoeging van défi –frans voor uitdaging en task –engels voor taak. Geeft aan dat je 
een uitdagende opdracht hebt te vervullen, namelijk zo snel mogelijk de uitgang vinden en als bonus de ‘schat’ 
vinden. Heeft tevens een zakelijke uitstraling voor bedrijven in het kader van management en teambuilding 
trainingen.) 
 
Maar een naam als Indoor Survival kan natuurlijk ook. 
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Concurrentie analyse 
 
De combinatie van ‘adventure’ (3D-doolhof) met klimmen is uniek. Er zijn inmiddels wel meer dan 20 klimhallen 
(climbing gyms) in Nederland, die in toenemende belangstelling staan. Alleen klimmen, dus, soms in combinatie 
met een fitness centrum. 
Formaat van de hallen varieert van 900 tot 1200 m2 en de klimhoogte varieert van 12 tot 22 m. 
Verder zijn er tientallen lasergamehallen in bedrijf. 
 
 
Locaties 
De meeste klimhallen zijn gevestigd in een nieuwbouw nabij andere sportaccommodaties. Blijkbaar het gevolg van  
gemeentelijke bestemmingsplannen voor sportaccommodaties.  
Zowel vanuit het LIOF als vanuit Syntens werd geadviseerd om te concentreren op vestiging in Sevenum, naast 
of nabij Toverland. Daar is ruimte met geschikt bestemmingsplan en de doelgroep van Indoor Survival sluit mooi 
op die van Toverland aan. Toverland alleen trekt nog onvoldoende bezoekers in die hoek. In dit geval is sprake 
van nieuwbouw. 
Het is ook mogelijk om een bestaande hal te huren of te kopen. Dit kan goedkoper uitpakken. Ik heb echter nog 
geen geschikte hal gevonden. Bovendien zullen bestemmingsplannen een remmende factor zijn. 
 
 
Klimhallen versus Indoor Survival 
De klimhallen zijn speciaal ingericht om de klimsport te beoefenen. Ze beschikken daarvoor over meerdere routes 
van uiteenlopende moeilijkheidsgraad. 
Voor Indoor Survival is klimmen een integraal onderdeel van de attractie, maar niet noodzakelijk. De gast kan 
desgewenst een route kiezen waarvoor klimmen niet nodig is. Het gaat hier vooral om het beleven van avontuur 
en spanning bij het zoeken naar de ‘schat’ en het vinden van de uitgang. Een klimwand bedwingen kan daar een 
onderdeel van zijn, maar men kan ook een omweg zoeken. 
Een vergelijking is ook te maken met de vele lasergame hallen. Bij lasergame wordt oorlog gevoerd. Teams 
bestrijden elkaar door met een laserwapen op elkaar te schieten en de tegenstander uit te schakelen.Deelnemers 
dragen speciale overalls die treffende laserstralen registreren. Een computer houdt de score bij. De tarieven liggen 
rond de € 7,- per uur. 
Bij Indoor Survival is geen agressie. De belangrijkste tegenstanders zijn de klok, monsterachtige robots en de 
deelnemer zelf. De uitdaging aangaan en door samen te werken er goed doorheen komen. 
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Impressies 

 
 
Impressie van de Indoor Survival hal. 
Vanuit de bar (of oefen klimhal) kom je via de tempel (links) in de hal. De tempel zelf is de eerste doolhof, die 
door het verplaatsen van wanden telkens kan veranderen. 
Rondom bestaat het decor uit rotsen. Aan de rechterkant gaat in die rotswand nog een uitgebreide doolhof schuil. 
In het open gedeelte wordt de doolhof gevormd door beplanting, kleinere rotspartijen en waterpartijen. Om de 
spanning te verhogen bevinden zich in het decor talrijke (roof)dieren. In de hal klinken onafgebroken 
oerwoudgeluiden. 
De mensen worden uitgedaagd om in de doolhof opgestelde terminals te vinden en zich daar met een elektronisch 
pasje af te melden. De plaats van de terminals kan wisselen. Tenminste een terminal is met de terminal van de 
uitgang verbonden. De uitgang opent niet als niet tevens bij die andere terminal is afgemeld. Sommige terminals 
worden door een monster of krijger verdedigd, maar die kan met een laserstraal tijdelijk worden uitgeschakeld. 
Andere terminals zijn goed verstopt. 
De doorlooptijd en de gevonden terminals leveren punten op. Men kan op eigen tempo de parcours volgen en is 
niet verplicht om te klimmen, maar dan kost het meer tijd of het vereist meer slimheid om toch een goede tijd 
neer te zetten. 
Deze competitie kan bezoekers motiveren langer in de hal te blijven, wat goed is voor de horeca omzet. 
Bovendien kan men zich geprikkeld voelen om het nog een keer te proberen om een ander team te verslaan.  
Bezoekers mogen alleen als team van minimaal 2 mensen te hal in. Bijvoorbeeld een stel vrienden of vriendinnen, 
vader/zoon teams, maar ook collega’s, etc. 
Dit is een aantrekkelijke attractie voor bedrijfsuitjes. Maar bedrijven kunnen de Indoor Survival ook gebruiken 
voor teambuilding sessies of als assessment om te zien hoe teams samenwerken en wie leiderskwaliteiten bezit. 
In de hal worden uit veiligheidsoverwegingen camera’s opgesteld. In de bar kan men de verrichtingen van de 
teams volgen. Ook dat prikkelt bezoekers om het eens (of nog eens) te proberen. Bovendien lenen zulke beelden 
zich ook voor Televisie entertainment. Als een omroep daartoe bereid is levert dat veel extra publiciteit op. 
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Indoor survival 

 
 
Plattegronden van de begane grond en de eerste etage van het grottencomplex. 
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