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PolarExperience trekt in 2016 naar Spitsbergen én IJsland 

SCHRIJF IN VOOR DE INFOAVOND MET DIXIE DANSERCOER                          

 

Na het grote succes dit jaar pakken poolreiziger Dixie Dansercoer en reisorganisator ZuiDERHuiS ook in 2016 uit met het 

3-stappenplan PolarExperience. Dat biedt sportieve, gemotiveerde maar niet noodzakelijk ervaren reizigers de kans om 

op een toegankelijke manier op poolexpeditie te trekken. Dit voorjaar gingen drie groepen met telkens tien deelnemers 

met hun slee het ijs van Spitsbergen op. Een ongezien avontuur in de Belgische en Nederlandse reiswereld! 

Zin om zelf van PolarExperience te proeven? Schrijf dan in voor de infoavond op 10 juni 2015. 

 

Hoe trek je in 3 stappen naar de pool? 

De eerste stap in het voorbereidingsproces van PolarExperience is een initiatieweekend in de Ardennen. Tijdens deze 

tweedaagse leert Dansercoer de deelnemers alles over de fysieke, mentale en logistieke voorbereiding van een 

poolexpeditie: wat neem je mee en hoe maak je je lichamelijk klaar? Op dag twee volgt een praktisch gedeelte, zoals hoe 

met pulka’s (bagagesleeën) te bewegen op het ijs.  

Initiatieweekends op 24 en 25 oktober 2015 en op 31 oktober en 1 november 2015 in Villers St. Gertrude (Durbuy). 

Beperkt aantal plaatsen. Alle info op www.polarexperience.com 

 

Het vervolg: van Spitsbergen tot de Zuidpool 

Na het initiatieweekend kunnen deelnemers de opgedane kennis omzetten in de praktijk tijdens stap 2: een negendaagse 

expeditie op Spitsbergen van 5 tot 13 maart 2016. Op sneeuwschoenen en met een pulka trekken we langs bevroren 

fjorden en bergflanken, om uiteindelijk onze tent op te zetten en te overnachten in een feeëriek winterlandschap. Leren 

omgaan met de kou, ’s avonds twee uur lang sneeuw smelten zodat je iets warms kunt eten: het maakt deel uit van de 

dagelijkse routine. Dé ideale voorbereiding voor de volgende expedities, zoals onder meer een oversteek van de IJslandse 

ijskap van 15 tot 29 februari 2016, een expeditie naar Queen Maudland op Antarctica en de ultieme tocht naar de 

geografische Noordpool. 

 

Kom naar de infoavond met Dixie in Vilvoorde  

Op woensdag 10 juni 2015 om 20.00u. organiseren Dixie Dansercoer en PolarExperience een exclusieve infoavond bij 

Connections in Vilvoorde (Luchthavenlaan 10, makkelijk bereikbaar via de trein). De toegang is gratis. Een unieke 

gelegenheid om de poolreiziger zelf honderduit vragen te stellen over dit poolavontuur. 

Inschrijven kan via ZuiDERHuiS: zuiderhuis.be/infoavond-polarexperience-10062015 

 


