
Stichting Hiking & Adventures 

Website: 
www.hiking-adventures.nl 
 
E-mail:  
bushcraft@hiking-adventures.nl 

Facebook:  
www.facebook.com/
HikingEnAdventures/ 

Hiking & Adventures organiseert speciaal voor ouder* en kind:  

Bushcraft aan zee 2020 
Een lang weekend in de bosrijke duinen van Bentveld (NH) 

Bushcraft weekend van vrijdagavond 8 mei (19:00 uur) tot en 
met zondagmiddag 10 mei (16:00 uur) 2020 te Bentveld (NH) 

Programma (onder voorbehoud):  

de basis van Bushcraft 

oriënteren en navigeren met en zonder (!) kaart en kompas 

vuur maken (firesteel, vuurslag, vuurboog) 

touw maken van natuurlijke vezels 

knooptechnieken 

snijtechnieken & veilig mesgebruik 

woodcarving & houtsnijtechnieken 

koken en stoken op houtvuur (outdoorcooking) 

water vinden en zuiveren 

bomen & planten (eetbaar, medicinaal)  

tracking & determinatie van dieren 

*Ouder is iedereen die ouder is dan 18 jaar. Dat kan zijn 
vader, moeder, oom, tante, opa, oma, die grote broer of  

zus, die aardige buurman, en noem maar op... 
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Prijs: € 275,- (ouder + kind),  

Individueel € 175,- Inclusief: 
• overnachtingen, maaltijden (ontbijt, lunch, diner) 

• workshops van gecertificeerde instructeurs 

• mes, firesteel, kompas, kaarthoekmeter (mag je houden) 

• slapen onder de sterrenhemel! 

  

INSCHRIJVEN 
klik  

HIER 

Wat is Bushcraft? Vrij vertaald betekent het de kunst van 
het leven in, met en van de natuur. Bushcraft is een 
verzamelnaam voor vaardigheden die nodig zijn om in de 
natuur te verblijven. Bushcraft is wat anders dan survival; 
iemand die wil overleven wil feitelijk zo snel mogelijk weer 
in de bewoonde wereld zijn. Een bushcrafter heeft een 
tegenovergestelde mindset. Hij wil juist in die natuur zijn 
en het verblijf  er zo aangenaam mogelijk maken. 
Bushcraft is populair: kijk maar naar de vele tv-
programma’s op zenders zoals Discovery Channel. Natuur 
is niet alleen om naar te kijken, maar ook om te 
gebruiken.  
In dit weekend leer je een aantal technieken en 
vaardigheden om volop van die natuur te kunnen genieten. 

Dit weekend is speciaal voor kinderen (vanaf  8 jaar) en 
hun ouders / verzorgers. Een unieke kans om samen met 
je vader (of  moeder, oom, tante en noem maar op) vuur te 
maken, speuren naar wilde dieren en slapen onder de 
sterren.  

Maar iedere volwassene zonder kind kan zich natuurlijk 
ook aanmelden. Welkom!  
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