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2014 Jaar van het Micro-Avontuur
Op Pad roept 2014 uit tot het ‘Jaar van het Micro-Avontuur’. Een jaar 
lang gaan wij ‘op expeditie’ dichtbij huis. We verkennen ons eigen 
land of steken nèt over de grens, op zoek naar het ware outdoor 
 gevoel: avontuurlijke buitenervaringen, die je makkelijk en snel kunt 
 inplannen, die kort duren, niet teveel geld kosten, waarvoor je geen 
topatleet hoeft te zijn, maar die wél de maximale voldoening geven.

spelen als
bear grylls

2014 
jaar van heT 
Micro-avonTuur
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extrasurvival is de naam van een outdoorbedrijf dat lessen 
geeft in ‘bushcraft’: de kunst van het (over)leven, in en met 

de natuur. Lessen voor oud, lessen voor jong, lessen voor ouder en 
jong (8 - 15 jaar). Met zo’n ‘jong’ - Yannick van negen jaar, stoer in 
 camouflagekleding, met muggenwerend horloge, bandana en 
 zakmes - gaat Op Pad op een bloedhete zomerdag op zoek naar 
het avontuur. Niet in Canada of Schotland, maar in de bush-bush 
van Drenthe waar Extrasurvival een stuk land heeft gehuurd van 
Staatsbosbeheer. 

BRoodJe woRst
De plek bereiken we via een slingerweg door de weilanden en dan 
een doorsteek via een droog greppeltje. Het is een donkere plek 
vol oude bomen en warrige struiken. Tussen de bomen is een gro-
te parachute uitgespannen. ‘Ons thuishonk’, wijst bushcraft-in-
structeur Aljo naar acht opgewonden kinderen en hun ouder(s). 
Samen met Arend zal hij ons dit weekend allerlei dingen over de 
natuur leren. We gaan vuur maken, een tent bouwen, boogschie-
ten, brood bakken, dieren bespieden én… boven een vuur een 
broodje met worst bakken. Maar eerst een wandeling. Acht 
‘beartjes gryll’, die een beetje onrustig zijn voor wat er gaat komen, 
volgen Aljo op de voet. Alsof hij een konijn is dat gevangen moet 
worden.

BosMieReNBAd
De onrust is nergens voor nodig. Niets engs nog, geen vossen, 
geen enge geluiden, geen duisternis, gewoon een leerzaam rondje 
door het bos. ‘Wat heb je eigenlijk nodig om te overleven in de 
 natuur?’ vraagt Aljo. 
‘Vuur!’

‘Water!’ 
‘Een huis!’ Een huis in de natuur?! 
‘Oh nee, een shelter!’ 
‘Eten!’ 
Ja…, maar wát dan? We staan stil bij een mierennest. ‘Als je dit 
 tegenkomt, heb je geluk’, zegt Aljo. Ongelovige gezichten boven de 
bult krioelende rode bosmieren. Kun je die éten? ‘Het gaat om hun 
eitjes’, zegt Aljo, die zitten boordevol eiwitten en als je er genoeg van 
eet, kun je weer een paar uurtjes vooruit. Handig, zo’n mierennest. 
Ook voor de groene specht, die op z’n tijd wel een miertje lust of 
met gespreide vleugels een bad in het nest neemt, zodat de mieren 
zijn vleugels kunnen schoon snoepen. 

supeRhANdig vooR suRvivAl’eRs
We wandelen verder, kinderen en ouders in optocht. Als we goed 
opletten, komen we van alles tegen in het bos: braakballen, ver-
scholen onder varens de opening van een dassenburcht, een afge-
knaagde slagpen, een naaktslak (‘Nee joh, een drol!’), een vossen-
prent en een ovalen holletje in een boom, onderkomen van de 
zwarte specht. We struinen tussen sparren, dennen en lariksen. 
Hoe je al die bomen uit elkaar houdt? De spar heeft enkele naal-
den (solo), de den dubbele (duo), de lariks legio, een heleboel dus. 
Die sparren zijn trouwens superhandig voor survival’ers. De naal-
den kun je gebruiken om thee te zetten of een wondje te ontsmet-
ten, en de boom levert prima brandhout. Maar misschien nóg be-
ter voor een fikkie is de zilverberk. Dat is hardhout - mooie vlam, 
knettert niet en brandt heel langzaam. Een fikkie? Oren worden 
gespitst. Waar? Wanneer? Samen met een hut bouwen en boog-
schieten is dat misschien wel het allerspannendste onderdeel dit 
weekend.

‘Het vuur vond ik het leukste 
omdat het heel gezellig was’
(Yannick na een pannenkoek  
spek onder de parachute)

Zeil, touw, een paar bomen...

Een kikker springt en een pad kruipt..

Zin in een kopje sparrenthee?

Yannick op survival...best 
lekker hoor!

Survivallen - dat riekt een beetje naar gegrilde beren, naar red-Bull-
slurpende kerels die kantje boord overleven in een jungle vol slangen en 
bloedzuigers. niets is minder waar bij de workshops van extrasurvival. 

vuur Maken | TenT Bouwen | BoogSchieTen | Brood 
Bakken | dieren BeSpieden | Sporen zoeken 

..en je bouwt een superspannende shelter in het bos.
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BlAd Met BeestJes
Het fikkie moet nog even wachten. Eerst gaan we een tent 
 bouwen. Ieder kind maakt zijn eigen shelter van de meegebrachte 
 zeilen en touwen. Geen haringen. Geen hamer. Geen stokken. Een 
vlakke, windvrije plek tussen twee bomen waar twee matjes tussen 
passen, is genoeg. Touw spannen, muurvaste knopen leggen en de 
scheerlijnen (touwen) met haringen (takken) in de bosbodem 
prikken. Iets Spartaanser – ‘cóól man’ - is de hut van humus. Daar 
zijn veel takken voor nodig én veel geduld, want die takken moe-
ten oplopend in lengte tegen weer een andere tak gezet worden en 
dan bedekt met aarde en blad (met beestjes) die we als cement 
 tussen de takken persen. ‘En wie gaat hier vannacht slapen?’ 
vraagt Arend. De schuilhut is zo goed gelukt, winddicht en heel 
donker, dat er geen enkele vinger omhoog gaat.

‘Ik vond het sluipen door het 
zand het allerleukste’
(Lou over de oefening 
bespieden en besluipen)

ook de bush-bush van drenthe in?
Extrasurvival heeft een uitgebreid aanbod cursussen bushcraft en survival. Het programma 2014 plus heel veel extra info staat 
op www.extrasurvival.nl. Bij Extrasurvival staat het (over)leven in en leren over de natuur centraal. Geen heldhaftige toestanden, 
maar respect voor de natuur en veel geduld bij het begeleiden van de kinderen. 

iN 2014 gAAt op pAd op zoek 
NAAR AvoNtuuR dichtBiJ 
huis: goedkoop, siMpel, koRt eN toch zeeR 
effectief. doe ook Mee eN deel Jouw eigeN 
MicRo-AvoNtuuR Met oNs. stuuR Je idee, 
veRhAAl, foto’s iN viA oppAd@ANwB.Nl, twitteR 
of fAceBook het. de leukste gAAN we uitvoeReN.

Na de avondwandeling met sluipoefening - als je dieren wilt 
 bespieden moet je heel stil kunnen sluipen - en een hele late 
 pannenkoek is het bos om ons heen pikdonker. In de verte nog 
een koeienloei. En een kerkklok die half twaalf slaat. Yannick 
trekt de slaapzak over zich heen.
‘Ik denk dat morgen het allerleukste wordt, want dan gaan we 
boogschieten…’

vReeMde voRMeN
Boogschieten, een fik maken en worstenbroodjes eten staan er 
vandaag op het programma. En twee observatie-oefeningen, een 
‘dynamische’ en een ‘statische’. Op een afgezet deel van het bos 
zijn spulletjes verstopt en vanachter het afzetlint moeten we 
 proberen ze te ontdekken. We turen, gebukt, gehurkt, zittend op 
onze knieën, naar links, rechts of we iets geks zien. Vreemde 
 vormen, afwijkende kleuren, materiaal dat glimt en niet in het bos 
thuishoort. ‘Hoeveel objecten heb je gevonden?’ vraagt Arend na 
twee minuten. ‘Eenentwintig!’ zegt Sem, het enige meisje in de 
groep, en dat zijn er maar vier minder dan er verstopt zijn. De vol-
gende oefening is moeilijker. In plaats van stilstaan en observeren 
moeten we wandelend - en dat mag héél langzaam, als je maar 
blijft bewegen - spulletjes ontdekken die links en rechts van het 
pad in het bos verstopt zijn. Een plastic schorpioen. Een rubberen 
spin. Een blikje tonijn. Het lukt best aardig.
‘Nóg een keertje of gaan we een vuur maken?’ vraagt Arend.
‘Vúúr!’

pffff
Uit Aljo’s tas, gemaakt van een vossenvelletje, komen watten, een 
spiegeltje, een firesteel, een groot mes, lucifers en houtsnippers te-
voorschijn. Drie verschillende manieren van vuur maken leren we. 
De ene manier vergt veel geduld, de andere veel doorzettingsvermo-
gen, de volgende beleid, de vierde alles bij elkaar: met een boog een 
stok op gang brengen die door wrijving verhit raakt en een kluitje 
stro in brand zet dat vervolgens een groter fik moet ontsteken. Pff-
ff. Verbeeld ik het me of staan ook die vaders te popelen? 
Dan is het tijd voor de grote finale, boogschieten op een zonover-
goten konijnenveldje. Echte konijnen zitten er vandaag niet, maar 
de nepkonijnen krijgen er ook van langs. Gestrekte arm, langs de 
boog kijken, touw op spanning brengen en schiet! T-shirtjes gaan 
uit. Arend moedigt aan. Als de zon op haar heetst is, is het week-
end voorbij. 
‘Nu wil ik een milkshake aardbei’, zegt Lou. 

Yes, vuur!

 Concentratie bij de oefening ‘bespieden en besluipen’.  

Uit de wind (in de rook) onder de ‘shute’, gezellig!

Ons kamp in een oud Drents bos.

Een prent is een pootafdruk. En deze is van...?

Sjorren mannen, dit is de ideale steunbalk!
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