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7 William Switzer Provincial Park, Canada 

 
8 Eastern Netherlands 

 
9 Eastern Netherlands 

 

https://buitensportopleiding.files.wordpress.com/2015/02/099.jpg
https://buitensportopleiding.files.wordpress.com/2015/02/dscf2175.jpg
https://buitensportopleiding.files.wordpress.com/2015/02/dscf2176.jpg


Voshaar Outdoor & Education 
 
 

© Raoul Kluivers, 2015  All rights reserved Voshaar Outdoor & Education 
Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige 
vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de schrijver    

 

 

 

10 Eastern Netherlands, lakeshore 
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27 Banff National Park 
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29 Rocky Mountain Foothills 
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31 Jasper National Park 
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40 Boreal Forest, Canada 

 
41 Rocky Mountain Foothills 
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43 Rocky Mountain, Foothills 
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52 Central Netherlands (Veluwe) 
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