
Bushcraft weekend Bentveld 
Vrijdagavond  
Aankomst op het scouting terrein in Bentveld. Iedereen zoekt een mooie beschutte plek op 
voor zijn tent. Sommigen slapen in de buitenlucht onder een tarp of zelfs in een hangmat.  

We eten die avond tomatensoep die is warmgemaakt boven het vuur. Hout hiervoor 
moet gesprokkeld worden in het bos. Twijgjes, takken en soms zelfs half vergane 
boomstronken worden verzameld en op het vuur gegooid.  

Van Micha en Joost krijgen we ons bushcraftmes. Hierdoor voelen we ons al echte 
bushcraft overlevers. Al wordt het mes die avond alleen nog gebruikt om kaas en 
stokbrood te snijden. Na een groot kampvuur dat zorgvuldig is opgestookt door Finn en 
daarbij gezellige gesprekken rollen we ons tentje in.  

 

  

 
 
Zaterdag 
Om 06:00 gaat de wekker, we gaan namelijk met Micha vogels kijken. We leren van alles 
over de verschillende vogels in het gebied en zien zelfs reeën.  

Na het ontbijt gaan we aan de slag met het bushcraftmes. We leren verschillende 
snijtechnieken en gereedschappen die je kan maken. Na een les over planten in de natuur 
krijgen we een blok berkenhout waar we een vuur van moeten maken. Gewapend met een 
firesteel en een mes gaan we aan de slag en na een half uur (of was het ietsje langer dan 
een half uur!!) is het iedereen gelukt om een ‘zelfstandig’ vuur te maken.  

Als laatste onderdeel leren we vuur maken met een vuurboog. Een werkje waar 
veel techniek en doorzettingsvermogen bij komt kijken. Ik ben stiekem blij dat wij thuis 
gewoon het gasfornuis aan kunnen steken! Voor het avondeten staat stoofvlees op het 
vuur, dit moet maar liefst 3 uur op het vuur staan. Eric is onze kok voor vanavond en houdt 
de pannen goed in de gaten. De avond wordt afgesloten met een lekker drankje en een 
goed vuur.  

 

Zondag 
Vandaag krijgen wij een stoomcursus oriëntatielopen. Aan de hand van een kompas en 
coördinaten moeten we onze weg vinden door de wildernis.  We spotten een hoop dieren 
en sommigen van ons nemen nog een duik in de zee. En dan wordt het helaas al weer tijd 
om naar huis te gaan. Het was een heerlijk en ontspannen weekend, ik had het nog wel 
een weekje langer willen blijven. 


