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Inhoud van de opleiding:  

·Oriënteren. Kaart, kompas, GPS. 

Knopen, sjorringen en opspantechnieken. 

Bivak, shelters 

Flora determinatie 

Fauna determinatie  

Spoorzoeken 

Vuur maken met beperkte middelen 

Vissen, strikken en vallen 

Wilderness First Aid Basics 

Medic First Aid 

Wintersurvival 

Outdoor cooking 

Crafting  

Kanoën, vlak water en rescue. 

Kajakken, vlak water en rescue. 

Didaktiek.  

Logistiek & organisatie.  

Kosten voor reis en verblijf zijn voor eigen rekening. 

Risico acceptatie. 

Deelnemers worden geacht om een formulier met de onderstaande tekst te ondertekenen bij 

het begin van de cursus.  

Risico acceptatie 

Als deelnemers aan activiteiten georganiseerd door de Voshaar Buitensport begrijp en accepteer ik dat 

kajakken, raften, kanoën, via ferrata, rotsklimmen, abseilen, skiën, bushcraft, outdoor-trainingen en 

avontuurlijke activiteiten, in het algemeen, inherente risico’s met zich meebrengen die kunnen resulteren in 

schade, letsel en zelfs de dood. 

Ondanks dat de Voshaar Buitensport alle mogelijke voorzorgsmaatregelen neemt bestaat er bij het uitvoeren 

van deze activiteiten risico’s op letsel. 

Hoewel onwaarschijnlijk, hebben wij geen controle over ongelukken die voortkomen uit oncontroleerbare 

acties van deelnemers of mede deelnemers of door het niet opvolgen van instructie. Daar aan toegevoegd kan 

het weer, de reis naar of van en gedurende de activiteiten, (wilde) dieren en activiteiten in een natuurlijke 

omgeving, in het algemeen, het risico op letsel vergroten. 

Deelnemers verplaatsen zich door onherbergzaam en gevarieerd terrein, door bossen en bergen waar wortels, 

stenen en takken ongelukken kunnen veroorzaken. Rotsklimmen kan gevaar opleveren door, bijvoorbeeld, 

vallend gesteente. Risico’s bij activiteiten in het water zijn o.a. onderkoeling, verdrinking, schrammen en 
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kneuzingen. De Voshaar Buitensport doet al het mogelijke om activiteiten zo veilig mogelijk aan te bieden, 

aangepast aan de geestelijke en lichamelijke conditie van het betrokken individu of doelgroep. 

Ondergetekende verklaart te begrijpen dat de Voshaar Buitensport zich het recht voorbehoud om activiteiten 

te annuleren gebaseerd op het weer of op de lichamelijke en/of geestelijke toestand van de deelnemer. 

Ondergetekende verklaart materiaal van de Voshaar Buitensport te vergoeden wat beschadigd of verloren is 

als resultaat van verwaarlozing of ongeijkt gebruik. 

Ondergetekende heeft de kans en tijd gehad om eventuele vragen te stellen en is op de hoogte van de 

volledige inhoud van dit document voordat het ondertekend is. 

Zorg bij de activiteiten in het buitenland voor een sluitende reisverzekering!!!!!!!!!! 

Materialen 

Onderstaande materialen heb je nodig tijdens de cursus.  

- Goede en geschikte kleding 

- Stevig schoeisel 

- Tent 

- Matje 

- Slaapzak, minimaal -5 graden Celsius bestendig. 

- Kook- en drink- en eetspullen (Kookspullen / branders kan men natuurlijk delen ) 

- Watervaste stift en watervaste fijnschrijver (een dunne stift) 

- Schrijfpapier en pen 

- Hoofdlamp of zaklantaarn 

- Mes. Het liefst met een vast lemmet van 8 a 11 cm 

- AA batterijen (voor gebruik van GPS) 

- Zeiltje, tarp of poncho  

- Vislijn en vishaakjes 

- Rugzak van minimaal 50 liter. 

- Persoonlijk EHBO setje 

- Kaarthoes 

- Kompas 

- Kaarthoekmeter 

- GSM 
- fire striker / vuurstick 

Tijdens de 1e bijeenkomst zullen we verschillende materialen doornemen. Ga er vanuit 

dat je (bijna) alle materialen vanaf het 2e weekend in het nodig hebt bij iedere training. 

Materialen kopen: 

Rene Vos Outdoor & Sports in Gorssel en Apeldoorn voor kampeermateriaal, klimspullen 

en outdoorkleding: www.rene-vos.nl 

Deze winkel geeft kortingen aan cursisten van de Voshaar opleidingen.  

Materialen van o.a. rite in the Rain, MSR, Thermarest, Nalgene, Black Diamond, Silva, 

Victorinox en Salomon kan men bij de Voshaar bestellen. Op deze producten krijgen 

cursisten 10% korting. 
Voor tips kan je contact opnemen via telefoon of mail. 

http://www.rene-vos.nl/
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Communicatie over de cursus gaat via Onderwijs Online. Hier kan men tevens de 

leermiddelen vinden. Voor persoonlijke vragen kan men e-mailen met 

voshaar@maximedia.nl  

Rooster en uitleg 

Wanneer de trainingen op de Voshaar een nacht bevatten is het de bedoeling dat men 

overnacht op de Voshaar. Soms in een tent, onder een tarp en soms in een shelter. Dit is een 

onderdeel van de training. Het is eventueel ook mogelijk om de avond van te voren te 

overnachten in een (eigen) tent indien wij op zaterdagochtend al beginnen met de training. 

Maaltijden en drinken regelt men zelf gedurende deze weekends (tenzij anders aangeven). 

Overnachten onder een tarp ipv een tent kan en mag altijd. Ruim van te voren krigt men 

informatie over de komende training via Onderwijs Online.  
 

Rooster en globale tijden: https://buitensportopleiding.nl/data-hike-survival/ 

 

Overnachtingen van zaterdag op zondag zijn op onze locatie in een tent of onder een tarp o.i.d. 

Een overnachting op de vrijdag van te voren ook mogelijk indien we op zaterdagochtend starten(wel 

na overleg). Aankomst in dat geval tussen 20.30 en 22.30 uur. Ongeveer een week voor de 

desbetreffende training staat de informatie op Onderwijs online. 

Buitenland, vervoer overnachting en organisatie: 

Al het vervoer naar het buitenland gaat door middel van Carpoolen.  

 

Jura: De ‘echte’ wintertraining vindt plaats in de Franse Jura, op de grens met Zwitserland bij 

het plaatsje La Chapelle de Bois. We starten de de 1e dag om 10.00 uur en zijn klaar met het 

programma op de laatste dag, tegen de avond. Ons basiskamp is bij een Gite, Chez L’Aimee,  

met ‘Coco’ als uitbater. Schitterende kerel die ook nog eens fantastisch kan koken. De avond 

voor de 1e training kan men overnachten in de gite, dit geld ook voor de overnachting voor 

vertrek, (kosten ongeveer € 15,- pp). Voor eten moet je in principe zelf zorgen. Het is 

eventueel mogelijk om een aantal maaltijden in de gite te nuttigen, behalve de nacht in de 

trekkershut, dan zijn jullie op je zelf aangewezen. Maaltijden in de gite kan je terplekke 

regelen. Eén overnachting zal plaats vinden in een shelter of quinzee en één in een afgelegen 

mailto:voshaar@maximedia.nl
https://buitensportopleiding.nl/data-hike-survival/
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trekkershut in het Foret de Risoux. Verder behandelen we o.a. spoorzoeken (we gaan voor 

de lynx), vuur maken, sneeuwschoenlopen, ‘group management’ en lawine kunde. Het 

volledige programma is afhankelijk van de weersomstandigheden (sneeuw, veel sneeuw of 

geen sneeuw). Het is verstandig om pas op de ochtend na de laatste trainingsdag het vertrek 

te plannen. Het is een zeer inspannende training en om dan direct naar huis te rijden direct 

na de laatste dag is wat mij betreft geen aanrader. Het is mogelijk om de laatste nacht ook in 

de gite te overnachten en te eten.  

3-daagse training Duitsland of Frankrijk  

Dit kan bijvoorbeeld een training zijn in het Sauerland, de Eifel, de Vogezen of de Lausitz. 

De locatie en eventuele verblijfskosten worden ruim van te voren bekend gemaakt. 

Reken op een normaal kampeertarief per nacht. 

Examinering 

Er wordt afgerond met een examendag. Deze bestaat uit een theorie examen en een 

praktijkgedeelte. De Cursusleider is Raoul Kluivers. Verdere instructeurs zijn o.a. Alexander 

Pot, Berno Klomp en Margot Kluivers  

Al deze instructeurs hebben veel ervaring en zijn o.a. geschoold in Canada (CSWI opleiding) 

 


