
 

  

 

MMM Challenge 
Op 30 en 31 augustus werd de tweede editie van de  MMM Challenge gehouden. 

De langste inflatable stormbaan van de wereld. Een echte uitdaging voor jong en 
ouder. Een geweldige teambuilding voor bedrijven en mooie sportactiviteit voor 
scholen en kinderdagverblijven. Op 29 augustus hebben we losse groepen 
ontvangen. Een aantal kinderdagverblijven, Het ROC, De basketbaldames etc.  

Op 30 augustus werd de bedrijvendag gehouden. Teams gingen met elkaar de 
strijd aan voor de “Heldensticker”. Op 31 augustus mocht iedereen in 
leeftijdscategorieën de baan over. Vanaf 4 jaar mocht je de baan trotseren met je 
papa of mama. Ook waren er deze dag diverse teamchallenges. Uitgangspunt op 
deze dag is niet winnen maar de eindstreep halen. En dit doe je door elkaar te 
helpen. Met deze lange baan een enorme uitdaging. Doel was sport op een hele 
leuke en uitdagende manier aanbieden en dat is gelukt. Wat een lol en 
enthousiasme in de warming ups, langs de baan en op de baan! En ook na de race 
werd er genoten van een gezellig muziekprogramma! 

Er deden een groot aantal 
bedrijven mee op vrijdag. In het 
kader van teambuilding hielpen zij 
elkaar over de finish. Pas als de 
laatste over de finish was werd er 
afgeklokt.

Warming up door de 
teams. De race beginnen 
met humor en spieren 
losmaken.



Er waren diverse leeftijdscategorieën op de 
zaterdag om het voor iedere leeftijdscategorie 
veilig en leuk te houden. 

4-5 jarigen met ouder 
6-9 jaar 
10-12 jaar 
12-15 jaar 

Als mensen een ludieke PR actie 
bedachten rond de sticker dan maakten 
ze kans om in een nieuwe editie gratis 
mee te mogen doen. Er heeft een team 
een tatoeage gezet. Bizar vonden we 
dat!

Op bepaalde plekken werd 
er met water gewerkt. Dit 
is 1 van de redenen om het 
naar het gras te 
verplaatsen (vorig jaar 
Willemsoord). Gras is 
veiliger bij uitglijden. De 
deelnemers konden dit erg 
waarderen. Een leuke en 
uitdagende afwisseling.


