
Wat te doen?

Hikers
Seekers

Meld je op tijd aan, zodat je de 
tijd hebt voor het intekenen van 
de checkpoints! 
Plak je teamnummer zichtbaar 
op je rugzak. 
Om 20:00 je startformulier  
inleveren in de  
brievenbus bij de start.  
Meld je af d.m.v. de SMS 
commando’s op de 
slaapterreinen en HK. 
Haal zoveel mogelijk  
checkpoints. 
Word zo min mogelijk gespot.

Meld je op tijd aan! 
Plak je teamnummer zichtbaar op je 

rug of rugzak en je auto(voertuig). 
Lever je start formulier in om 20:30 

in de brievenbus bij de start 
Het inleveren van de Seekers 

quiz vóór zaterdag 11 uur  
levert bonuspunten op. 

- Meld je vrijdag en zater-  
dag af op het HK bij het  

spandoek AFMELDEN. 
 Het verkeer gaat altijd voor,  

blijf hier op letten!  
 Spot zoveel mogelijk Hikers.

PuntenTellingHikers Seekers

  
  

  

  

  

  

Commando's

Wat? Hoe?  
Registreren Telefoonnummer registreren d.m.v.  
 sturen teamnummer en  wachtwoord:  
 VB: REG 33 wachtwoord  
Vertrek Stuur checkpoint waar je naartoe gaat 
 VB: Vertrek 45
Aankomst Hikers aangekomen op kampterrein C  
Overnachting VB: SLAAPPLAATS Gelderland C  
Bereiken van Hikers staan bij checkpoint met wacht- 
Checkpoint woord ‘Hoi’ en gaan naar checkpoint 56  
 VB: POST Hoi 56
Bereiken Staan bij Supercheckpoint, kiezen  
Supercheckpoint antwoord A en gaan naar checkpoint 4  
 VB: POST wachtwoord A 4
Geen papier Bij aangekomen checkpoint 12 is geen  
 papier, Hikers gaan naar checkpoint 7  
 VB: GEENPAPIER 56
Inzetten joker half uur onschendbaarheid aanvragen,  
 minimaal 10 min. van tevoren sturen  
 VB: Joker 15.45 

Wat? Hoe?  
Registreren Telefoonnummer registreren d.m.v.  
 sturen teamnummer en  wachtwoord:  
 VB: REG 33 wachtwoord  
Spotten Seekers melden dat ze Hikers 5 hebben  
Hikersgroep gespot op coördinaat 5365-5844
 VB: SPOT 5 53655844 
Hint  Seekers sturen coördinaat waar ze zich  
Aanvragen  bevinden om geschatte coördinaten van  
 de vier dichtstbijzijnde Hikers te krijgen  
 VB: HINT 4 54235623 

Hikers:

Seekers: Omschrijving                Aantal punten
Beginkapitaal bij inlevering startformulier         100
Elk checkpoint dat genomen is                                 + 10
Voor elk supercheckpoint dat genomen is                        + 25  
Elke goed beantwoorde vraag op het supercheckpoint       + 25
Ander checkpoint nemen dan van tevoren aangegeven           0
Elke keer dat je gespot bent                                              -  25
Bonus aankomst zaterdag tussen 17:00 en 18:00             + 40  
Strafpunten voor aankomst na 19:00 uur        -  40
Bonus bij meer dan 33% bereikte checkpoints        + 60
Bonus wanneer de joker niet gebruikt is        + 25
Bonus slapen op een van de vijf Hikers-kampeerterreinen  + 81
Bonus voor een heel weekend niet gespot worden        + 42
Strafpunten bij niet inleveren van alle  
groepsnummers op de zaterdag (artikel 15)        -  50 

Omschrijving                Aantal punten
Beginkapitaal bij inlevering van startformulier      + 100
Voor elke geldige spot        + 25
Hints kopen (1 coördinaat)          -  5
Hints kopen (4 coördinaten, elk vierde coördinaat is gratis) -  15
Bonus wanneer meer dan 25% van alle Hikers  
groepen minstens 1x door jullie zijn gespot        + 50
Afmelden op vrijdagnacht voor 02:00        + 81
Seekerquiz          (max) + 150 
Bonus bij inleveren Seekerquiz zaterdag voor 11:00 uur  + 50%
Inleveren van startformulier op de zaterdagochtend      + 100
Aftrek bij niet inleveren van alle  
groepsnummers op de zaterdag (artikel 15)        -  50
Strafpunten voor verkeerd parkeren  
rond de kampeerboerderij      -  100
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Zondag
Meer weten?

Index:
       Hikers & Seekers
       Hikers
       Seekers
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Aanvang op Kampeerboerderij De Roerdomp

Checkpoints intekenen
Start aanmelding 

19.45: Korte Speluitleg 
Startform. inleveren+Vertrek20.15: Korte Speluitleg 

Startform. inleveren+Vertrek

Geen checkpoints meer
Op slaapplaats gearriveerdAfgemeld op Hoofdkwartier

Kampterreinen bemand Vrije zone HK opgeheven

08.00
08.30
09.00
09.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
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20.00

 

Ontbijt
Hikers mogen vertrekken 
Slaapplekken bekend gemaakt

9.15: Seekers mogen vertrekken Einde ontbijt
Hikers moeten vertrekken 

Quiz nu inleveren = bonuspunten

Vrije zone hoofdkwartier gaat in

Start periode bonuspunten aankomst

Eind periode bonuspunten aankomst
Avondeten 

Einde spel, iedereen op eindpunt. start FEEST 

Uiterlijk inleveren seekersquiz

08.00
08.30
09.00
09.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
 

Ontbijt tot 11.00

Prijsuitreiking en Afsluiting
Vertrek naar huis

Wat is  
nieuw?!

Dit programmaboekje!  
Hierin vind je de beknopte  
informatie voor dit Hike and 
Seek weekend. 
De spelregels zijn te  
downloaden via de QR-code 
op de achterkant van dit  
boekje. 


