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MINI-EXPEDITIE IN SPITSBERGEN  
MET DIXIE DANSERCOER 

11 – 19 MAART 2018 

Zit het echte avontuur in uw bloed? Klaar voor een echte expeditie op het ijs? Tijdens deze mini-
expeditie brengt Dixie Dansercoer ons naar Spitsbergen, het land van de ijsbeer, en leert ons de nodige 
technieken die ons later zullen toelaten om veilig en doeltreffend te reizen in arctische omstandigheden.  
Hij wijst ons op de beste manier van voortbewegen, leert ons de techniek van het kleden en initieert 
ons in de rituelen van het opzetten van een kamp. Gedurende de tocht zal het kleine team pulka's 
trekken en kamperen in winterse omstandigheden. De nadruk ligt dan ook op het verwerv en van een 
goede allround poolervaring. Deze mini-expeditie staat open voor gemotiveerden met een goede 
gezondheid. Ervaring met winterkamperen is geen vereiste.  De eerste dagen op het ijs zijn nodig om te 
acclimatiseren en te leren een 'goed gevoel' te kr ijgen. In een fantastisch arctisch decor van bevroren 
fjorden en weidse ijsvelden omringd door hoog oprijzende bergflanken trekken we op sn eeuwschoenen 
door het feeërieke landschap.  

 
PRIJS PER PERSOON: €  5.699,00 VOLPENSION 

OP BASIS VAN KAMER EN TENT TE DELEN  
MIN 10 DEELNEMERS 

 
SINGLE SUPPLEMENT OVERNACHTINGEN IN LYB: € 231  
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PROGRAMMA MINI-EXPEDITIE 11 MAART – 19 MAART 2018 

DAG 1 - 11 MAART: BRUSSEL –  OSLO - 

LONGYEARBYEN 

Vlucht van Brussel via Oslo naar Longyearbyen. We komen 

’s nachts aan en verblijven in onze guesthouse. 

DAG 2 –  12 MAART: VOORBEREIDEN EXPEDITIE 

Na het ontbijt in de guesthouse nemen we samen met 

Dixie de route, het verloop van de mini-expeditie en de 

veiligheidsrichtlijnen door. Check van ieders persoonlijke 

kledij en de collectieve uitrusting. We slaan proviand in, 

verdelen onze dagrantsoenen en leren hoe we alles zo 

economisch mogelijk in de pulkas opbergen. Indien 

mogelijk maken we een eerste test trip op de bevroren 

Adventdalen fjord. We stellen de tenten op, leren hoe we 

de tent binnenin het best organiseren en maken de laatste 

praktische afspraken. Avondmaal in Longyearbyen en 

overnachting in de guesthouse. 

DAG 3 –  7, 13 - 17 MAART: VIJF DAGEN OP HET 

IJS 

Na het ophalen van het geweer en de brandstof voor de 

kookvuren, maken we ons klaar voor de mini-expeditie. 

De route is op kaart uitgetekend. De komende dagen 

trekken we op sneeuwschoenen, een pulka trekkend, 

door de weidse sneeuw- en berglandschappen. We leven 

op het ijs. De fysieke inspanningen liggen niet te hoog, we 

wandelen dagelijks zo'n 6u, omgerekend ca. 15km. We 

gaan hierbij niet 'in het rood' en houden rekening met elk 

teamlid. Gaandeweg leren we om te gaan met de 

vriestemperaturen en hoe we best handelen om het 

comfortabel te hebben. Het dagritme laat eveneens toe 

om ten volle te genieten van de arctische omgeving. Na 

vijf dagen keren we terug naar Longyearbyen. De pulka's 

worden ontladen en we genieten van een welverdiende 

douche.  's Avonds relaxen we en gaan we samen uit eten 

en blikken terug op het onvergetelijk avontuur van de 

voorbije dagen.  

DAG 8 –  18 MAART: LONGYEARBYEN 

Nadat we ontbijt genomen hebben heeft iedereen wat 

vrije tijd om na te genieten. Er is nog tijd om Longyearbyen 

wat te verkennen en de laatste souvenirs te kopen. We 

voorzien ook nog een bezoek aan het museum. Lunch is 

inbegrepen. 

We nemen het avondmaal en wisselen onze avonturen uit 

in één van de betere restaurants van Longyearbyen. Na 

het heerlijke avondmaal, transfer naar de luchthaven en 

nachtvlucht via Oslo terug naar Brussel. 

DAG 9 –  19 MAART: LONGYEARBYEN - OSLO –  

BRUSSEL 

Aankomst in Brussel om 10u15. 
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INBEGREPEN: 

• Begeleiding van Brussel tot Brussel door Asteria 
Expeditions. 

• Internationale vluchten van en naar Longyearbyen op 
basis van economy 

• Luchthaventaksen, btw en bijdrage garantiestelling  

• De luchthaventransfers in Longyearbyen 

• 3 overnachtingen in Longyearbyen met ontbijt, op basis 
van 2 personen in één kamer (te delen) 

• Alle maaltijden in Longyearbyen  

• Transfers in Longyearbyen 

• 1 stuk ruimbagage (gewicht < 23kg, afmeting < 158cm) 

• 1 stuk handbagage (gewicht < 8kg, afmetingen < 
55x40x23cm) 

INBEGREPEN TIJDENS EXPEDITIE 

• Professionele begeleiding door Dixie Dansercoer en co-
guide, uitgerust met security en safety materiaal 
(wapens en satelliet telefoon) en overleving skills. 

• speciale expeditie tenten 

• speciale thermische arctische stapschoenen 

• Sneeuwraketten 

• thermische slaapzak 

• Slaapmatjes 

• Slede 

• Harnas 

• Bontenkraag 

• Gebruik van mini camera per tent 

• Gebruik van Foto toestel per tent 

• Externe batterij per tent 

• Kompas 

• Bescherming tegen vochtigheid voor voeten en 
handen. 

• Overhandschoenen 

• Skibril 

• Alle expeditie maaltijden 

• Expeditie snack 

• Energie bars 

• Thermosfles 

• Rugzakje 
 
 
 
 

NIET-INBEGREPEN:  

• Tijdens de expeditie: persoonlijke expeditie kledij zoals 
jas, fleece, thermisch ondergoed, muts, handschoenen, 
sjaal en kousen. 

• Dranken in LYB (guesthouse, restaurant)  

• Persoonlijke kosten zoals telecommunicatie, post, 
wasserij, dranken, medicatie en souvenirs.  

• Annulatie- en bijstandsverzekering. 

OPMERKING 

In teken van de veiligheid hebben we het recht om het 
reisprogramma aan te passen naargelang de 
weersomstandigheden, de sneeuw-, en ijscondities. Dit 
zal geen invloed hebben op de prijs van de reis.  

BETALINGSMODALITEITEN 

• 1/3 bij inschrijven 

• Saldo tegen 20/12/2017 

ANNULATIEVOORWAARDEN 

• 30% vanaf inschrijven tot 6 maanden voor vertrek. 

• 75% tussen 6 maanden en 3 maanden voor vertrek 

• 100% vanaf 3 maanden voor vertrek 

VERZEKERING 

Er is geen annulatieverzekering noch een 

bijstandsverzekering inbegrepen in de basisprijs van deze 

trip. Kosten kunnen echter hoog oplopen gezien de 

afgelegen locatie. We raden het ten zeerste aan uw eigen 

verzekeringsinstantie aan te controleren indien u 

verzekerd bent. U kan bij ons een annulatieverzekering 

nemen voor 4% van de totale reissom en een 

bijstandsverzekering van 20 euro die de nodige medische 

kosten dekt tot 25.000 euro en onbeperkt is voor 

repatriëring. 

MEER INFO?  

Wij geven een infosessie over deze expeditie op 20 juni 

2017 om 19u30 in QLife, Torhoutsesteenweg 107/2 8210 

Zedelgem.  

Neem een kijkje op www.asteriaexpeditions.be of www.q-

life.be voor meer info.  

11 – 19 MAART 2018 
PRIJS PER PERSOON: 

 € 5.699,00 VOLPENSION 
OP BASIS VAN KAMER EN TENT TE DELEN 

MIN 10 DEELNEMERS 
SINGLE SUPPLEMENT OVERNACHTINGEN IN LYB: € 231  

http://www.asteriaexpeditions.be/
http://www.q-life.be/
http://www.q-life.be/


 
i.s.m. Asteria Expeditions 

www.asteriaexpeditions.be - www.Q-Life.be 

INITIATIEWEEKEND POOLEXPEDITIE  
DOOR DIXIE DANSERCOER EN GEERT LAMMERTYN 

23 EN 24 SEPTEMBER 2017 – NIEUWPOORT 

Dit inititatieweekend is toegankelijk voor iedereen met belangstelling in poolgebieden en in de 
organisatie van een poolexpeditie. Deelname houdt geen verdere verplichting in. Wie echter de microbe 
te pakken heeft en gemotiveerd is om de uitdaging aan te gaan, wordt na het ini tiatieweekend 
uitgenodigd om deel te nemen aan een mini-expeditie op Spitsbergen. Daar kan je dan onder leiding 
van Dixie de opgedane kennis omzetten in de praktijk. De eerste stap in het voorbereidingsproces van 
je poolexpeditie is dit initiatieweekend onder leiding van Dixie Dansercoer. Tijdens deze 2-daagse 
initiatie wordt er aandacht besteed aan de geschiedenis van het poolreizen, het milieu, de fysieke en 
mentale training, dagelijkse routine en logistiek,  navigatie, apparatuur, voeding, communicatie, wildlife 
en de technieken om veilig en effectief  te trekken in barre en extreme omstandigheden. Ook zal Geert 
Lammertyn QLife vertegenwoordigen en een sessie geven over Core Stability . Ook een korte jogging of 
wandeling zal hij begeleiden voor de liefhebbers. Op het weekend genieten we ook van een dagje zee, 
een strandwandeling met de groep en dineren we samen. We gaan ook een kijkje nemen bij het 
standbeeld ‘de poolreiziger’ van Dixie in Nieuwpoort, waar hij ook erkend is als ere -burger. 

 

• Alles wat je hoeft te weten over een echte poolexpeditie 

• Workshop gegeven door poolexpert Dixie Dansercoer 

• Technieken van het poolreizen in theorie 

 
PRIJS PER PERSOON: €  325 VOLPENSION 

SINGLE SUPPLEMENT: €  40 
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PROGRAMMA OP ZATERDAG 

• Check-in, welkomst koffie 

• Voormiddagsessie 

o Theoretische sessie over de geschiedenis, 

belang, politiek en geografie van de 

poolgebieden en poolexpedities.  

• Lunch 

• Namiddagsessie - deel I 

o de voorbereiding van een expeditie 

• Namiddagsessie - deel II 

o Poolkledij en materialen 

• Vrije tijd 

• Diner 

• Filmvoorstelling over poolexpedities 

PROGRAMMA OP ZONDAG 

• Ontbijt 

• Geert Lammertyn geeft infosessie over Core 

Stability 

• Ochtendjogging voor de liefhebbers 

• Voormiddagsessie 

o Uitleg over alle materialen en technieken 

• Lunch 

• Check-out in hotel 

• Wandeling 

• Einde programma 

 

 

INBEGREPEN  

• Overnachting op basis van een 2 persoonskamer 

• 2 keer uitgebreid ontbijtbuffet 

• 2 lunchen 

• 1 diner 

• Workshop en lezing door Dixie Dansercoer 

• Dixie Dansercoer's boek 'Polar Exploration'. 

• Sessie door QLife (Geert Lammertyn) 

NIET-INBEGREPEN 

• Transport van en naar de locatie 

• Verzekeringen 
 
 
 

 

 

Opmerking: Deelname aan dit initiatieweekend houdt geen verdere verplichtingen in.  

23 EN 24 SEPTEMBER 2017 
PRIJS PER PERSOON: 

 325 EURO VOLPENSION 
SINGLE SUPPLEMENT € 40 


