
 

 
 
 

KLOOTVLIEGEN BIJ AIR STANISLAUS 
LEUKE ACTIVITEIT MET COLLEGA’S, VRIENDEN OF FAMILIE  
 
Interesse? Stuur dan Laura Gouma (laura@stanislausbrewskovitch.nl) een e-mailbericht. 
Gewoon even vragen aan de bar bij Air Stanislaus kan natuurlijk ook!  

“FULL SWING”-KLOOTVLIEGARRANGEMENT 
Ontvangst met een drankje en een plak Twentsche Krentewegge. Teams indelen, parkoers uitleggen en 
opwarmen. Onder ondeskundige leiding wordt het onderhands wentelwieken geoefend. Zonder kloot, we 
hebben geen zin iedere keer de ruiten te vervangen. We adviseren elastische, makkelijke kleding. Niet dat 
het ons interesseert, maar misschien vind je het zelf onprettig met een uitgescheurde broek over het 
vliegveld te dwalen. Gemakkelijke stappers is ook aan te raden. Je doet dit omdat je het leuk vindt, dus de 
hele klootvliegroute klagen over zere poten is voor niemand fijn.  

In groepjes word je met een bolderkar losgelaten op het vliegveld. Deze is gevuld met kloten, route-
beschrijving, scorekaart (vals spelen wordt gewaardeerd) en een hark. Het gras op het vliegveld is niet 
van ons en wordt niet regelmatig gemaaid. De kans dat je minimaal een kwartier met een hark op zoek 
bent naar een kloot is reëel (hier komen we later op terug). In de bolderkar staat een koelbox. Met eten en 
drinken voor onderweg. Als je je aan de regels en route houdt (wat de meeste mensen niet lukt), ben je na 
ongeveer anderhalf uur terug op onze locatie. 

Bij terugkomst staat er bier (van onszelf), frisdrank of huiswijn op je te wachten. Samen met een 
bierplank (koud, warm, met van alles en nog wat). Onderwijl steekt een van onze collega’s de barbecue in 
de fik. We zorgen ervoor dat er genoeg (vlees, vis, warm, koud) is. Het drinken van onze eigen bieren, 
huiswijn en frisdrank is onbeperkt. Dit mag je anderhalf uur volhouden. Als het de spuigaten uitloopt, 
zetten we de rem erop. Het moet wel leuk blijven. 

Tijdens de barbecue volgt de prijsuitreiking van ‘Klootvlieger van de dag’. We zetten de winnaar op een 
zeepkist, reiken een afzichtelijke zelf geknutselde beker uit en nodigen je medespelers uit luidkeels te 
beargumenteren waarom je deze prijs niet verdient. Je bent verplicht de beker mee te nemen. Wij houden 
niet van lelijke dingen. En één van jullie heeft ‘m ‘gewonnen’. Niet wij.  
 
We zouden nog op iets terugkomen. We heffen geen statiegeld op de kloten. Maar willen ze wel graag 
terug. Voor iedere kloot die niet terug komt, confisqueren we een kledingstuk (naar jullie keuze). Deze 
voegen wij (anoniem) toe aan ons kledingarchief dat in de hal van Air Stanislaus staat opgesteld. En ja, 
wij zijn onverbiddelijk. Je kan het later niet stiekem komen ophalen.  
 
Dit gekloot duurt een halve dag. Je kan een ochtend, middag of (begin van de) avond 
boeken. Minimale groepsgrootte is 4 personen. De kosten bedragen € 50,- all-in p.p.  

We hebben ook een half-swing-klootvliegarrangement. Eigenlijk precies hetzelfde.  
Alleen zonder barbecue. De kosten zijn dan € 25,- per persoon.  


