
 

 

De luchtballon - Voorwerpenlijst 
 
Casus 
Jij en je collega’s zijn op teamuitje per luchtballon naar een tropisch eiland. De mand blijkt echter te 
zwaar beladen, waardoor jullie langzaam hoogte verliezen.  
 
Jouw collega’s krijgen 10 minuten de tijd om te bepalen welke voorwerpen zij uit de mand gooien om 
te zorgen dat zij het tropische eiland veilig bereiken. Het is hierbij belangrijk dat zij met de resterende 
spullen nog minimaal een week kunnen overleven op het eiland. 
 
Terwijl het team overlegt wat zij uit de luchtballon kunnen missen, observeer jij hoe zij met deze 
stressvolle situatie omgaan. Om hierbij te helpen krijg je de volgende vragenlijst. Vul deze vragenlijst 
gedurende de werkvorm zo goed mogelijk in. Je impressie bespreken we na. 
 
Belangrijk! Je collega’s mogen niet weten waar je observaties op gericht zijn! 
 
 
 
 



 

 

Voorwerpenlijst – Streep het cijfer door wanneer het voorwerp weg mag.  
 Hoeveelheid en type product Totaalgewicht/lengte/massa 
1 12 flessen water 12L 
2 12 glutenvrije crackers 900gr 
3 4 chocoladerepen 400gr 
4 12 eieren 500gr 
5 1 heel volkorenbrood 800gr 
6 1 fles bakboter 400gr 
7 1 pak jonge kaas 200gr 
8 5 vorken, messen, bekers en borden  800gr 
9 1 kookstel met gasbus 7K 
10 1 familietent 15K 
11 5 warme dekens 3K 
12 1 vouwbare picknicktafel 8K 
12 4 klapstoelen 8K 
13 1 doosje lucifers - 
14 1 noodsignaalpistool 2K 
15 1 satelliettelefoon 1K 



 

 

16 1 touw 5m/3K 
17 1 hengel 500gr 
18 1 machete mes 500gr 
19 1 EHBO doos 800gr 
20 1 farmaceutisch kompas 1K 
21 1 waterzuiveringssysteem 500gr 
22 1 zaklamp 500gr 
Totaalgewicht producten in de mand 57k 
Totaal hoeveelheid kilo uit de mand gegooid (berekenen we later)  

 
Attentiepunten:  

- Het is toegestaan om een deel van een set weg te gooien.  
Bijvoorbeeld 1 van de 12 flessen uit de mand. 

- Bepaalde voorwerpen móet je voor overleving na 10 min. nog in de mand hebben. Deze paar 
voorwerpen zijn vooraf bepaald door een externe survival-deskundige. 


