
 

 

Programma Rabbit Hunting 
 

13.30 uur - Aankomst van de gasten 
De gasten worden ontvangen met een kopje koffie of thee. Aansluitend bekendmaking van het programma 
met uitzondering van het Finalespel. 

 

14.00 uur  Start ‘Survival Challenge’ 
 

Schatzoeken 
De gehele vriendengroep begeleidt de vrijgezel, die middels een kompas op zoek gaat naar zijn schat. De 
vrijgezel weet echter niet dat zijn schat een konijnenpak is, waar hij/zij de gehele middag in mag 
doorbrengen.  
De groep verkrijgt per goed uitgevoerd onderdeel een winterpeen, die gebruikt zal worden tijdens het 
Finalespel. De volgende onderdelen staan op het programma: 
 

● Luchtbuksschieten 
Precisie en houding zijn essentieel voor het treffen van objecten of scorekaarten. De variatie van o.a. het 
materiaal maken dit onderdeel tot een uitdaging. 
 

● Klimmen op de klimmuur 
Op een acht meter hoge toren, voorzien van diverse klimroutes, kan men gezekerd deze adrenalinesport 
beoefenen. Men maakt kennis met de beginselen van de klimtechniek. 
 

● Quadrijden 
Een Quad is een vierwielige motor en uitermate geschikt voor het ruige terrein. Binnen dit avontuurlijke 
parcours zal voornamelijk de behendigheid een rol spelen. Voorzien van een helm gaat men met de motor 
meerdere malen dit geaccidenteerde parcours afleggen. Al snel krijgt men de motor goed onder controle. 

● Pamperjump 
Gezekerd gaat men de paal trotseren. Boven op het plateau aangekomen dient men te gaan staan en zich 
180 graden om te draaien. Vanaf de acht meter hoge paal gaat men de sprong in het diepe wagen. Lukt het 
de angst te overwinnen en koelbloedig naar de doelzak te springen?  
  

● High Tower 
De deelnemers gaan gezekerd in een klimgordel en onder leiding van een ervaren kliminstructeur kratten 
stapelen. Dit onderdeel is voor de deelnemers en de omstanders een ware sensatie, wie kan van de kratten 
de hoogste toren maken? Behendigheid, samenwerking en een goede tactiek zijn doorslaggevend. 
 

● Survival Touwbrug Parcours 
Op ca. 4 meter hoogte gaat men gezekerd diverse touwbruggen trotseren en opdrachten volbrengen. Vijftig 
meter lang sensatie met diverse hindernissen. 

 

15.45 uur - Break 
Onder het genot van een drankje en een versnapering is er de gelegenheid om de ervaringen van de middag 
de revue te laten passeren. 

 

17.30 uur - Finalespel Rabbit Hunting 
De vrijgezel is inmiddels erg aan zijn konijnenpak gewend. Hij/zij gaat op zoeken naar de ‘verdiende’ 
winterpenen die verspreidt in het bos liggen. Nu gaat de shoot out met larp pijlen van start! 

 

18.00 uur - Einde programma 
€ 59,50   p.p. (Bel voor eXacte prijs, afhankelijk van uw groepsgrootte) 


