
🌐
www.hikeandseek.nl

vragen? info@hikeandseek.nl

PHONE-SQUARE
SMS nummer: +31 97010240066
HK/Helpdesk: +31 85 2733400

HOUSE-CHIMNEY
Ontginningsweg 10, 5091KN Westelbeers

CAMERA
Stuur je foto's en video's in via: +31 623831701

SEEKERS  belangrijke informatie

SPELUITLEG

•  Meld je op tijd aan
•  Plak je teamnummer zichtbaar op je rug of rugzak  

en je auto (voertuig)
•  Alle teamleden, behalve de fotograaf, moeten op  

de spotfoto
•  Lever je startformulier in om 2O.3O in de brievenbus  

bij de start
•  Het inleveren van de Seekersquiz vóór zaterdag 11 uur 

levert bonuspunten op
•  Meld je vrijdag en zaterdag af, op het HK bij het 

spandoek AFMELDEN
•  De verkeersregels gaan altijd voor, blijf hierop letten!
•  Spot zo veel mogelijk Hikers.
•  Veel plezier!

COMMANDO’S

Wat?  Hoe?
Registreren    Telefoonnummer registreren d.m.v. sturen 

groepsnummer 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 coordinaten
 van de vier dichtstbijzijnde Hikers te krijgen
 VB: HINT 4 54235623

HIKERS  belangrijke informatie

SPELUITLEG

•  Meld je op tijd aan, zodat je de tijd hebt voor het 
intekenen van de checkpoints

•  Plak je teamnummer correct op je rugzak (rechtop, 
zichtbaar en leesbaar)

•  Alle teamleden staan op de spotfoto
•  Om 2O.OO je startformulier inleveren in de brieven bus 

bij de start
•  Meld je af d.m.v. SMS commando’s op de slaap terreinen 

en HK
•  Op tijd binnen zijn op kampterreinen en HK levert 

bonuspunten op
•  Haal zo veel mogelijk checkpoints
•  Word zo min mogelijk gespot
•  Veel plezier!

COMMANDO’S

Wat?  Hoe?
Registreren  Telefoonnummer registreren d.m.v. sturen  
 groepsnummer 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 wachtwoord
Checkpoint  ‘Hoi’ en gaan naar checkpoint 56
 VB: POST Hoi 56
Bereiken  Hikers staan bij Supercheckpoint, kiezen
Supercheckpoint  antwoord A en gaan naar checkpoint 4
 VB: POST wachtwoord A 4
Geen papier  Bij checkpoint 12 is geen papier, Hikers naar 7
 VB: GEENPAPIER 7
Inzetten Joker  1/2 uur onschendbaarheid aanvragen
 VB: JOKER 15.45 (sturen om uiterlijk 15.35)



18:30 Avondeten

PROGRAMMA 17 - 19 maart 2023
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HIKERS SEEKERS IEDEREEN

18:30 Checkpoints  intekenen
19:45 Korte speluitleg
20:00 Startfomulier inleveren + vertrek

23:00 kampterreinen bemand

01:00 Geen checkpoints meer

08:30 Hikers mogen vertekken

02:00 Op kampterrein gearriveerd

09:00 Bekendmaking kampterreinen

10:00 Hikers moeten vertrekken

18:00 Eind periode  bonus aankomst

08:00 Ontbijt tot 09:30

09:00 Ontbijt tot 11:00

10:30 Prijsuitreiking en afsluiting
11:00 Vertrek naar huis

16:00 Vrije zone hoofdkwartier gaat in

17:30 Henk und Steef show

18:30 Start aanmelding

20:15 Korte speluitleg

02:00 Afgemeld op HK

09:15 Seekers mogen vertrekken

11:00 Seekersquiz inleveren = Bonus!

20:00 Uiterlijk inleveren Seekersquiz

20:30 Startformulier inleveren + vertrek

23:00 Vrije zone HK opgeheven

19:00 Einde spel, iedereen op eindpunt

20:00 Opbouw van het FEEST!

18:00 Aanvang op locatie

PUNTENTELLING 

Seekers

Omschrijving Aantal punten
Beginkapitaal bij inlevering startformulier + 100

Voor elke geldige spot + 25

Hint kopen (1 coördinaat) - 5
Hints kopen  
(4 coördinaten, elke 4e coördinaat is gratis) - 15

Afmelden op vrijdag vóór O2.OO + 81

Afmelden op zaterdag vóór 19.OO + 81

Seekersquiz (maximaal) + 150

Bonus bij inleveren quiz zaterdag vóór 11.OO + 50%

Inleveren van startformulier op zaterdagochtend + 100

Aftrek bij niet inleveren van alle  
groepsnummers op de zaterdag (Artikel 15)  - 50

Strafpunten bij verkeerd  
parkeren rond evenemententerrein - 100

Hikers

Omschrijving Aantal punten
Beginkapitaal bij inlevering startformulier + 100

Elk vooraf doorgegeven checkpoint dat gehaald is + 10

Voor elk supercheckpoint dat gehaald is + 25

Ander checkpoint halen dan van  
tevoren doorgegeven is 0

Elke keer dat je gespot wordt - 25

Bonus aankomst zaterdag tussen 17.OO en 18.OO + 40

Strafpunten aankomst zaterdag ná 19.OO - 40

Bonus bij overnachten op één van de  
hikerskampterreinen + 81

Aftrek bij niet inleveren van alle groepsnummers
op de zaterdag (Artikel 15) - 50

Tot slot

We hopen dat dit compacte programmaboekje de 
(spel)regels van Hike and Seek duidelijk samenvoegt. 
Vouw het boekje op tot zakformaat, zodat je het altijd 
bij de hand hebt. Jij als teamcaptain hebt dit boekje 
gekregen, deel de informatie dus met je teamleden.
Voor het uitgebreide infoboekje en het spelregel- 
document kunnen jullie de QR-code scannen. Na afloop 
van Hike and Seek zullen op de site foto’s, uitslagen 
en statistieken verschijnen. Normaal doen we dat zo 
snel mogelijk, maar de kans op onvoorziene omstan-
digheden is natuurlijk altijd aanwezig.. (fotograaf moet 
wachten tot het rolletje is ontwikkelt bijvoorbeeld). 
Houd onze site dus in de gaten en praat gezellig even 
na op de socials!

#hikeandseek2023 #HaS2023 @hikeandseeknl

INSTAGRAM FACEBOOK-SQUARE WHATSAPP

17:00 Start periode bonus aankomst


