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Hallo allemaal,
Een korte nieuwsbrief van ons. Zo eind oktober kun je een
volgende verwachten met o.a. een terugblik op dit
turbulente jaar voor EXTRA en het volledige aanbod voor
2017.
Allereerst:
MAIL
Wij hebben de afgelopen tijd problemen gehad met onze
mail. Ze zijn verdwenen, niet aangekomen, enz. Allemaal
heel erg vervelend. Heb je onlangs (afgelopen 3 weken)
een mail of aanmelding verstuurd en nog geen reactie
gehad van ons, dan is dat de reden! Wil je hem dan
nogmaals sturen? Alvast bedankt!
TERUGBLIK:
BUSHCRAFT JAAROPLEIDING
De aanmeldingen voor onze jaaropleiding zijn enorm hard
gegaan. Wij hebben nu 2 volle groepen en beide gaan
volgend jaar maart van start. In 2018, het lijkt erg ver weg,
komt er een nieuwe mogelijkheid. Heb je interesse? Je
kunt je al (voorlopig) aanmelden via de site.
In de volgende nieuwsbrief een aantal data voor de
infodagen / -avonden die we gaan organiseren.
h t t p : / / w w w. e x t r a s u r v i v a l . n l / a a n b o d / o p l e i d i n g e n /
jaaropleiding/
CT
Half Augustus was het volop cybertracker (ct) tijd. Goed 10
dagen non stop met diersporen bezig geweest, zowel in
Engeland als in ons land.
Volgend jaar gaan we weer een Track & Sign evaluation
organiseren, met daarnaast ook een workshop ‘trailing’
waarbij je leert om een dierspoor te volgen. Ze worden
beide door Casey McFarland uit de VS gegeven.
Een verslag (in het Engels) op de ct site:
http://www.cybertracker.nl/field-report-2016/
En de info over de ct ‘evaluations’:
http://www.extrasurvival.nl/aanbod/specials/cybertracker/
HERDRUK HANDBOEK
"Trouwens. Op vakantie veel plezier met jullie boek gehad. O.a.
lekker getwijnd en ook regelmatig goed geslaagde broodjes
gebakken met de dubbele-kampeerpannetjes-methode”.
Jantine.

Ons mooie 'Bushcraft Handboek’ is na ruim een half jaar al
bijna uitverkocht (2000 stuks)!! Prachtig dat zoveel mensen
het hebben aangeschaft, lezen en vooral gaan toepassen!
Je kunt het boek nog steeds bestellen hoor. Bij de
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bushcraftshop.nl, de BEVER of (gesigneerd) bij ons!
http://www.extrasurvival.nl/handboek/
Er komt een 2e druk, dat staat vast. Meer daarover eind
oktober.
KOMENDE TIJD:
We gaan zo langzaamaan naar het eind van ons seizoen.
Speciale aandacht voor:
TRACK & SIGN OPLEIDING - vanaf half Oktober
Volgende maand staat al weer de 3e ‘editie’ van deze
nieuwe opleiding gepland die ik samen met Aaldrik Pot
geef. Prima methode om je goed voor te bereiden op een
ct eval, maar uiteraard ook als je meer wilt weten over
diersporen.
Je kunt kiezen uit het hele aanbod: Track & Sign, of
bijvoorbeeld alleen het deel over ‘Tracks’. Je kiest in ieder
geval voor een gedegen serie theorielessen en aansluitend
excursies in steeds wisselende gebieden.
Je kennis gaat echt met hele grote sprongen vooruit.
http://www.extrasurvival.nl/aanbod/opleidingen/track-andsign-opleiding/
OVER-LEVEN / SOLO
De laatste grote cursus dit jaar is de Over-Leven en de
SOLO in Schotland. Beide zitten vol. We hebben er enorm
veel zin in om daar eind september weer te zijn en de
deelnemers te begeleiden in die intensieve dagen buiten,
levend-van-het-land. Prachtige ervaring!
MOCCASINS
In november kun je nog deelnemen aan onze laatste craft
cursus van dit jaar. Maak je eigen schoenen!
Alle info kun je op de site lezen.
http://www.extrasurvival.nl/aanbod/specials/moccasins/
VOLGEND JAAR:
BELARUS / WIT RUSLAND
De tijd vliegt. In Mei van dit jaar hebben we onze nieuwe
expeditie verkend voor- en in Belarus, maar het voelt aan
als gisteren! Volgend jaar April hebben wij daar de eerste
expeditie gepland. Alle info staat nu op de site.
http://www.extrasurvival.nl/aanbod/expedities/wit-rusland/
HET PRENTENBOEK
Aaldrik en ik zijn druk met het schrijven, uitwerken, tekenen
en fotograferen. Alles voor het 2e boek in de serie van
EXTRA: ‘Het Prentenboek’. Een uitgebreid boek over
‘alleen maar’ prenten van zoogdieren, vogels, insecten,
reptielen en amfibieën.
Wil je alvast op de intekenlijst? Stuur ons dan een mail:
info@extrasurvival.nl
Tot buiten!
René & Beke
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