Over ons: Team stichting Hiking & Adventures
De voorzitter.
Ik ben Hans Robijn. Op heel jonge leeftijd was er al
de hang tot avontuur en outdoor activiteiten. Dat
bracht mij als 18 jarige bij het Korps Commando Troepen, waar ik 4 jaar als instructeur op de vaarschool
aan de rand van de Biesbosch werkte.
De ruige natuur werd mijn tweede thuis. Vervolgens
heb ik de overstap naar de politie gemaakt. Ook hier
kon ik volop mijn energie kwijt. Vele mooie jobs heb ik
gehad en ik ben nu werkzaam als docent integrale
beroepsvaardigheidstraining op de politieacademie.
Vanaf 2006 ben ik begonnen met het organiseren van
sportieve events voor de politie. O.a. adventure-races,
Hans Robijn
bergexpedities, survivals, bootcamps en
natuur hikings. Mijn drive haal ik ook uit de blije gezichten van deelnemers die een uitdaging aangaan en
persoonlijke overwinningen behalen. Ik zie de toe
komst vol verwachting tegemoet en hoop nog vele mooie tochten en avonturen te
kunnen organiseren met de Stichting Hiking & Adventures waarbinnen ik de functie
van voorzitter bekleed.

De penningmeester.
Mijn naam is Micha de Heus, en sommige mensen
omschrijven mij als een sportende avonturier. Ik mag
graag hardlopen, een rondje op de racefiets rijden of
een uitdagende wandeling maken. En ik ben dol op
natuur in haar meest ongerepte en woeste vorm. Al
een aantal jaren houd ik mij bezig met bushcraft, een
verzamelnaam voor de vaardigheden die nodig zijn
om zo aangenaam mogelijk in de natuur te verblijven.
En dat past goed bij mijn andere passie, natuurbeleving en -onderzoek. Voor verschillende overheids- en
natuurbeschermingsorganisaties doe ik bijvoorbeeld
onderzoek naar vogels en boommarters.
Micha de Heus
Mijn lange ervaring op het gebied van hiking en outdoor in binnen- en buitenland en kennis van nature &
wildlife komen goed van pas in het aanbod van Hiking
& Adventures. Kennis en ervaring die ik graag met
anderen wil delen. Binnen het bestuur van Hiking & Adventures heb ik de functie
van penningmeester.

De secretaris.

Joost Ruijter

Ik ben Joost Ruijter en vindt mijn balans door een
juiste dosis energie, lef, creativiteit en gezond verstand met elkaar te combineren. Al van kinds af aan
kon je me zo goed als dagelijks voorovergebogen
vinden op de racefiets. Inmiddels 51 jaar en wat
rechter op de fiets kreeg ik steeds meer oog voor de
natuur en zijn mogelijkheden. Ook zijn er in de loop
der jaren behoorlijk wat sportieve activiteiten bijgekomen en heb ik mijn grenzen verlegd naar trektochten in het buitenland. Het bereiken van de top van
de Mont Blanc was voor mij wel letterlijk en figuurlijk
een hoogtepunt. Mijn bijdrage als teamleider Veiligheid bij de Alpe D’HuZes deed daar eigenlijk niet
voor onder. Samen de schouders eronder en elkaar
op sportieve wijze begeleiden en steunen. De intentie is om dit alles met Hiking en Adventures te delen en samen met jullie onvergetelijke sportieve belevenissen te ervaren.

Teamlid
Wie is PETER VOOGT?
Zolang als ik mij kan herinneren heb ik iets met bergen. Vanaf 1986 heb ik veel met de racefiets in de
Alpen gefietst en veel col's bedwongen zoals Galibier, Mont Ventoux, Iseran en Stelvio.
In de winter ben ik met mijn vrouw de vaak in Noorwegen geweest. Op de langlauf tourski’s, vooral offpiste. Zelf je spoortje trekken in de bergen en heuvels.
De laatste jaren is het veel wandelen, omdat we het
gezelschap hebben van een witte herder die haar
energie ook kwijt moet.
Van 2000 t/m 2006 heb ik in de Alpen intensief gevlogen met een parapente. Maar ook in Zuid-Afrika,
Spanje en Nepal. Met een ‘goede neus’ voor therPeter Voogt
miek leverde dat prachtige vluchten op, vaak samen
in een thermiekbel met arenden, gieren danwel andere collegae. In 2009 nam ik deel aan de Mont-Blanc-Expeditie en in de jaren daarna oa de Toubkal (Marokko), de Elbrus (Rusland), de Ben-

Nevis (Schotland). Na het verlenen van de nodige hand-en-span diensten werd ik
in 2012 door Wilbert en Hans gevraagd het Expeditie-team te komen versterken. Al
met al veel activiteiten, avontuur en ervaring in de bergen die ik graag ten diensten
wil stellen aan collegae die via Hiking&Adventures een dergelijke uitdaging aan willen gaan.

Teamlid

Rob Bouman

Hoi mijn naam is Rob Bouman.
Ik ondersteun de adventure races al jaren met het
maken van de routes, kaarten en verder met de organisatie op de dag zelf. Ik ben 54 jaar en ben via
de mariniers, commando’s naar de politie gegaan.
Na drie jaar ben ik naar het AT gegaan en ik ben nu
alweer 20 jaar IBT docent. Ik heb vanaf mijn 16e
extreme uitdagingen gezocht en gevonden, zoals
meerdaagse adventure races, alle survival wedstrijden in Nederland afgelopen, de Mont Blanc 2x,
race fiets,skeeleren, ATB enz.
Stilzitten is dus niet een van mijn hobby’s. Momenteel geef ik bootcamp lessen en loopscholing aan
groepen. Ik ben weer gevraagd om het team Hiking
en Adventure te ondersteunen dus we gaan elkaar
op verschillende disciplines en op verschillende locaties zeker ontmoeten.
Ik wens jullie allen een ongelofelijk mooi avontuur
en belevenis toe.

Ondersteuning

Wilbert Paulissen

In 2015 besloot ik de stoppen met politie-expeditie.nl. 10 jaar lang
weekenden met groepen getraind en op veel mooie
bergen gestaan. Na een
jaar niets doen ben ik het echt gaan missen. Buiten
zijn, samen sporten,
de natuur in, een team bouwen. Daarom heb ik besloten hiking &
adventures te ondersteunen in hun activiteiten.Niet
als deelnemer in de
stichting maar als ondersteuner in de breedste zin
van het woord. Hoop
jullie te zien op de trainingen en evenementen.

