Proeven JLP
.
Adventure
Laat je door de ervaren monitoren van JLP onderdompelen in een spectaculaire Adventure (halve) dag!
Verschillende avontuurlijke combinaties van water-, hoogte- en andere activiteiten mogelijk.
Eigen keuze of laat het over aan het lot! (en de weersomstandigheden)
.
Kids-adventure (6-14j.)
Ook voor jullie hebben wij avontuurlijke survival (halve) dagen om nooit te vergeten!
Altijd al eens willen leren boogschieten? Of een vlottentocht willen maken?
Of wat te doen als je strandt op een onbewoond eiland. Kan jij dan vuur maken?
Of ben je eerder een daredevil die graag de hoogtes opzoekt?
Bij JLP kan het allemaal!
·
Pamperpaal*
Beklim onze pamperpaal (7m) en voel de kick van het vallen. Uiteraard wordt je veilig gezekerd door onze
daarvoor opgeleide monitoren.
·
Deathride*
Verleg je (hoogte) grenzen. Geniet van het mooiste uitzicht dat domein De Nekker je te bieden heeft en stort
je van vervolgens van onze kabelbaan. Gillen toegestaan. Niet uitdagend genoeg? Probeer hem zeker ook
eens in de Superman houding!
.
Bakstapelen*
Wie kan er al stapelend op het hoogste aantal bakken klauteren, alvorens deze wankelende toren valt?
Uiteraard wordt je veilig gezekerd door onze daarvoor opgeleide monitoren.
·
Rappel*
Klim naar boven en laat je aan niets meer dan een touw 8m zakken. Uiteraard wordt je veilig gezekerd door
onze daarvoor opgeleide monitoren. Ideaal voor kinderen of mensen die werk willen maken van hun strijd
tegen hoogtevrees.
·
Boogschieten*
Heb je het hart op de juiste plaats én combineer je talent aan het opvolgen van onze instructies? Dan word jij
vast en zeker de Robin Hood van de groep!
·
Vlottentocht*
Neem het in enkele leuke opdrachten op tegen de andere vloten tijdens deze leuke vlottentocht. Kousen en
schoenen laten we langs de kant. We worden in ‘normale’ omstandigheden enkel nat onder de knieën.
·
Hindernissenparcours (6-14j.)*
In navolging van onze samenwerking met Ketnet GO IV, sjorden we voor jullie dit uitdagende parcours in
elkaar. Toon je van jouw behendigste kant en word zo het stoerste team van de dag!
.
Vuur Maken (8-14j, halve dag)*
Als echte survivors gaan we leren wat het belang is van een goede tondel en hoe je die vindt in de wilde
natuur. Met behulp van firesticks zorgen we voor de nodige vonken. Is ons vuurtje aan en stabiel? Dan
hebben we nog wat lekkers als beloning!
·
Vlottenbouw (halve dag)*
Onder leiding van onze adventure experts maken we ons eigen vlot. Daarna testen we dit uiteraard ook écht
uit. Houden jullie het hoofd boven water?
* (ook mogelijk in pakket ‘Adventure of kids-adventure’)

·
Hoogtouwenparcours (halve dag, extra moni)
Overwin je hoogtevrees op dit uitdagende parcours. Differentiaties zijn aanwezig zodat iedereen op eigen
niveau de hoogtes kan overwinnen. Eindigen doen we met de deathride!
·
Teambuilding
Welk team scoort het best op onze team uitdagingen door een ongenaakbare samenwerking?
Het geheel is beter dan de som der delen!
·
Highland Games
Welke mac-clan toont zich het sterkst in de specifieke highlanders proeven?
Een hoog gehalte aan teambuilding gecombineerd met net dat ietsje meer fysiek vermogen.
·
Mountainbike (+€18/MTB)
We maken een mooie tocht rond het domein van de nekker afgewisseld met een prachtig stuk verharde dijk.
We wachten op verschillende strategische punten dus iedereen kan mee!
·
SUP
Stand Up Paddling. Maar JLP zou JLP niet zijn als wij het niet net dat tikkeltje gekker zouden doen.
Wij gaan suppen met échte surfplanken. Oeps, die zijn toch niet een pak instabieler zeker…;-)
Ben jij de last (wo)man standing? Reservekledij aan de kant en lachen geblazen!
·
Kajak
Links peddelen = rechts sturen. Voor de rest ben je er zo mee weg! We doen met het ganse team enkele leuke
opdrachten die de teamspirit ongetwijfeld aanscherpen. De reddingsboot is steeds aanwezig om de veiligheid
te verzekeren. Voor de durvers maken we ook wel eens graag een golfje.
Of een tsunami… Reservekledij aangeraden!
·
Tchoukball
De basisprincipes van deze leuke dynamische sport, gebaseerd op de technieken van handbal, worden je
initiatie gewijs aangeleerd. Het grootste verschil? Trampolines als doel! Afsluiten doen we met een toernooi.
.
Spikeball (NIEUW)
Eindeloze dynamische fun vol onmogelijke rally’ s in deze dynamische 2vs2 beachsport. Nu al uitgeroepen
tot dé hype van komende zomer!
·
Self Defense
Leer jezelf te verdedigen als een echte gentleman. Een eervol vechter toont zijn beste tricks enkel in de ring.
Hajime!
·
Rope Skipping
Je bedoelt touwtje springen? Ja, maar dan in een eigentijds jasje en met uitblink momenten op ieders niveau.
Verbaas vriend en vijand met jouw verborgen ritmegevoel en je geperfectioneerde criss cross tijdens het
showmoment!
·
Mechelse natuurtocht (NIEUW) (Halve dag, extra moni)
Samen met Urban Escape stippelden we voor jou een mooie natuurtocht uit. We bestrijken het land met
kickbikes en trotseren het Dijlewater met meerpersoons Kano’s!
·

Oriëntatieloop

·

Hockey initiatie

·

Baseball initiatie

·

Combinatie Rugby & American football initiatie
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