Paintball en Lasergame

Paintball is een activiteit waarbij de deelnemers mekaar in een grote hal (= indoor) of in een
speciaal terrein (= outdoor) vanop afstand bekampen met paintball geweren of luchtdrukpistolen
die verfballetjes afschieten. Meestal duurt een paintball activiteit 2 tot 3 uur, onderverdeeld in
korte wedstrijden van ongeveer een kwartier. Het is geen goedkope activiteit, maar in de prijs
zijn o.a. de paints (verfballen) en de huur van een overall, helm en masker inbegrepen (en vaak
ook het gebruik van douches ter plaatse). Hou er rekening mee dat je altijd zelf een groepje
moet samenstellen en dat er meestal een minimumleeftijd is: die staat op elke site vermeld en
varieert tussen 13 en 16 jaar. Paintball Edegem (regio Antwerpen) heeft soft paintball voor
kinderen van 8j tot 13j. Je moet overal vooraf reserveren want bij alle paintballs wordt er een
bepaald uur afgesproken dat je in de arena mag.
Paintball - indoor
-

1785 Merchtem : Nationa l Paintball Games . Indoor & outdoor
2235 Hulsthout : Game Out Indoor Paintball
3320 Hoegaarden : Indoor Paintball Hoegaarden / Kouterhof
7090 Braine-le-Comte ('s Gravenbrakel): Paintball.be (tweetalige website)
8550 Zwevegem : Paintball Valley
9000 Gent : Paintball Gent
9900 Eeklo : Paintball Indoor Area 23

Paintball - outdoor
- 1400 Nivelles (Nijvel) : Paintball.be (tweetalige website)
- 1785 Merchtem : National Paintball Games (indoor & outdoor)
- 2040 Antwerpen / Berendrecht-Zandvliet : Belgian Paintball World
- 2460 Kasterlee : Locat Events
- 2650 Edegem (nabij Antwerpen): Paintball Edegem . Naast de gewone paintball is er bij
Paintball Edegem ook soft paintball voor kinderen van 8 jaar tot 13 jaar. Kleinere verfkogels en
speciale uitrusting (bv. geweren met een veer i.p.v. fles op luchtdruk) zorgen dat deze paintball
aangenaam én veilig is voor kinderen vanaf 8 à 9 jaar.
-

2940 Stabroek - Stafort Paintball
3530 Houthalen-Helchteren (De Plas) : Paintball Arena
3970 Leopoldsburg : PAS - Paintball Adventure Sports
3600 Genk - Bokrijk : Kokima
3680 Maaseik : Paintballfun
4970 Stavelot : Coo Adventure - Paintball Ardennen
6940 Durbuy : Durbuy Adventure
6980 La Roche-en-Ardenne : Ardenne Aventures
8490 Jabbeke : Paintball Jabbeke
8550 Zwevegem : Paintball Valley
8830 Hooglede-Gits : Paintball Battlefield
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Lasergame
- 2230 Herselt : Camping Drie Eycken (eerder lasergame voor kleine kinderen)
- 2235 Hulsthout : Game Out. Indoor Lasergame speel je hier met high tech materiaal met
kijker (scope) en een red dot om op jouw tegenstanders te jagen. Er is geen fysiek contact en je
hebt geen extra kosten van bv. paintball kogeltjes of vuile kledij (wel sportschoenen aandoen).
Je kan 1 of 2 uur spelen, maar je moet wel zelf voor minimum 8 spelers zorgen want de
groepen (groepjes) worden door Game Out niet samen gezet. En belangrijk: kinderen vanaf 10
jaar mogen meedoen! Meer informatie:
Game Out (klik op
Lasergame).
- 2400 Mol : Mol in Action .
Lasergame verhuur
- 3010 Kessel-Lo : Lazertag.be
- 3700 Tongeren : Lazertag.be
- Lazertag.be : naast lasergames die je op locatie speelt kan je ook een set lazerpistolen of
lasergeweren huren om er thuis mee te spelen, bv. voor een verjaardagsfeestje. Lazertag.be
heeft twee vestigingen waar je de laserpistolen kan afhalen en moet terugbrengen: in Kessel-Lo
(nabij Leuven) en in Tongeren. Hun lasergame werkt niét met verfkogels of met vesten, maar
met infraroodstralen die moeten gericht worden op een rode bol die op de (andere) geweren
staat. Meer informatie:
Lazertag.be
Paintballl materiaal huren
- 2840 Reet/Rumst: Pim Pam Party: hier kan je een paintballkoffer huren. Doelgroep:
kinderen vanaf 8 jaar. Meer info:
PimPamParty
- 3945 Ham - Tessenderlo : afhaalpunt van PimPamParty (zie 2840 Reet/Rumst)
- 3700 Tongeren : Paintballrent. Paintball wordt in principe gespeeld op de locatie van de
verhuurder: een hangar, een oude fabriekshal, een klein park, een bos, enz. Wie in de regio
Tongeren woont kan nu ook paintball materiaal huren voor thuisgebruik (geweren, patronen,
maskers, overalls). Richtprijs voor een set voor 10 personen: 150 Euro. Opgelet: als u paintball
in een bos of park wilt spelen moet u daarvoor de toelating hebben van de eigenaar. En zorg er
ook voor dat toevallige voorbijgangers of bezoekers weten dat er een paintball spel gespeeld
wordt. Meer informatie:
Paintballrent
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