EXTRA - Maak buiten je thuis!
Nieuwsbrief
November 2016
Hallo allemaal,
Voor je ligt een uitgebreide nieuwsbrief met o.a. het
volledige aanbod van EXTRA voor komend jaar. Maar
eerst nog een korte terugblik op het voor ons erg
turbulente afgelopen seizoen:
November 2015 hebben we uitgewerkt wat de nieuwe
koers van EXTRA gaat worden. Wat een denkwerk.
Madeleine bedankt!
We gaan opleidingen aanbieden. We willen veel meer
verdieping en meer tijd om mensen te leren wat er buiten
allemaal kan. Laten ervaren wat volgens ons ‘bushcraft’ is.
Onze naam verandert daarom ook in “EXTRA - Maak
buiten je thuis”.
Als we eind Mei terugkomen van onze verkenning uit Wit
Rusland zijn we dan ook enorm blij dat onze keus de juiste
is geweest. In een rap tempo zitten zelfs 2 jaaropleidingen
vol.
Het was verder een druk jaar met veel reizen: Namibië,
Polen, Roemenië, Wit-Rusland, Spanje, Engeland en
Schotland. Het was ook al een overgangsjaar met een
aantal cursussen voor-het-laatst. De 54ste Basis, was ook
de laatste van EXTRA. Maar ook nieuwe opleidingen zijn al
gegeven, zoals de Track & Sign (diersporen).
Ondertussen wordt de stapel boeken snel kleiner en half
september gaat hier het laatste Bushcraft Handboek de
deur uit.
Eind September dan 2 weken Over-Leven en SOLO in
Schotland. Prachtige ervaringen blijven dat.
AGENDA 2017
Ook komend jaar nemen wij jullie graag weer mee naar
buiten!
Naast onze opleidingen vind je op onze site verschillende
expedities, introductie- / infodagen en een reeks, steeds
wisselende, ‘specials’.
Nieuw in het programma:
INFODAG EXTRA (deelname gratis)
Een mogelijkheid om kennis te maken met EXTRA, de
jaaropleidingen en expedities.
Misschien zit je erover te denken om je aan te melden voor
de jaaropleiding? Wil je mee met een expeditie maar twijfel
je nog welke?
Een dag lang kun je alle vragen stellen en krijg je uitleg en
voorbeelden over ons aanbod.
Meer info en aanmelden kan via:
http://www.extrasurvival.nl/aanbod/introductie/infodagextra/

www.extrasurvival.nl

volg ons op Facebook, youtube en onze blog

aa

aa

aa

INTRODUCTIE TRACK & SIGN (diersporen)
Een wandeling om kennis te maken met diersporen, de
Track & Sign opleiding, CyberTracker en EXTRA.
Meer info en data op:
http://www.extrasurvival.nl/aanbod/introductie/introductietrack-and-sign-diersporen/
WIT-RUSLAND
De aanmeldingen gingen hard en deze expeditie zat
binnen twee maanden vol!
http://www.extrasurvival.nl/aanbod/expedities/wit-rusland
Opleidingen:
BUSHCRAFT JAAROPLEIDING
Beide groepen in 2017 zijn vol. De aanmeldingen voor
2018 komen al regelmatig binnen. Hij zit inmiddels al
halfvol.
Meer info op:
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/
TRACK & SIGN OPLEIDING (diersporen)
In januari kun je nog mee met het tweede deel van deze
opleiding; 3 korte weekenden gaan over ‘sign’ (sporen).
Wil je graag de hele opleiding volgen? Dat kan. Vanaf
oktober 2017 start er weer een nieuwe opleidingen-reeks
van 6 (korte) weekenden met lezingen en excursies.
Alle data en info vind je op:
http://www.extrasurvival.nl/aanbod/opleidingen/track-andsign-opleiding-diersporen/
Komende expedities:
KALAHARI BUSHMEN EXPEDITIE (NAMIBIË)
In januari 2018 staat deze onvergetelijke tour weer
gepland.
14 dagen Afrika met alles wat het te bieden heeft: groot
wild, leven bij- en met de bosjesmannen, bushcraft in de
woestijn, en meer.
Een expeditie die je zeker niet meer vergeet!
Meer info over deze reis op:
http://www.extrasurvival.nl/aanbod/expedities/kalahari/
KARPATEN
Een expeditie naar de Roemeense wildernis gericht op
diersporen, natuurbeleving en wild observaties. Een week
lang midden in de ruige bergen van de Karpaten; het thuis
van o.a. beren, wolven, slaapmuizen en wilde kat.
Meer info en data op:
http://www.extrasurvival.nl/aanbod/expedities/karpaten-deroemeense-wildernis/
Specials:
MUKLUKS
Een weekend lang werken aan je eigen paar winter
mukluks volgens een patroon van de Cree Indianen. Met
deze arctic ‘boots’ blijven je voeten warm tot wel -30º.
Deze cursus wordt gegeven door Willow Lohr.
http://www.extrasurvival.nl/aanbod/specials/mukluks/

www.extrasurvival.nl

volg ons op Facebook, youtube en onze blog

aa

aa

aa

TRACK & SIGN HARZ (diersporen in de winter)
Tijdens deze 4-daagse cursus leer je niet alleen prenten in
de sneeuw herkennen en volgen, maar ook veel over
gedrag van dieren en de opbouw (morfologie) van prenten.
Het is een combinatie van excursies overdag en lezingen /
informatie in de avonden. En dat alles in het vrij
sneeuwzekere Harz gebergte (Duitsland).
Meer info vind je op:
http://www.extrasurvival.nl/aanbod/specials/track-and-signharz-diersporen/
TRACK & SIGN (CyberTracker) EVALUATION
Ook komend jaar komt Casey McFarland weer over om
hier een diersporen evaluatie af te nemen. Als je prenten
en sporen interessant vindt, dan is het een ‘must’ om eens
aan deze 2-daagse ‘test’ deel te nemen.
Meer info en data op:
http://www.extrasurvival.nl/aanbod/specials/cyber-trackerevaluation/
OEFENWEEKEND
Ons welbekende oefenweekend voor alle oud deelnemers.
http://www.extrasurvival.nl/aanbod/specials/oefenweekend/
PLANNEN / TOEKOMST:
Verder zijn er plannen voor o.a.
- een expeditie in de foothills van de Rocky Mountains /
Colorado (2018)
- een cursus aan de kust van Schotland over alles rondom
bushcraft aan zee
- een cursus trailing (een vers dierspoor volgen) met Casey
McFarland
- een craft week, een week lang vanalles zelf maken met
materialen van buiten
BOEKEN van EXTRA
Ons ‘Bushcraft Handboek’ is na een krap jaar al bijna
uitverkocht. Nog een paar laatste exemplaren zijn te koop
via de bushcraftshop.nl en de BEVER.
Bij ons ligt echt letterlijk geen één boek meer! Zoals je
misschien al weet komt er een tweede druk aan.
Het tweede boek van ‘uitgeverij EXTRA’ is inmiddels in
volle gang: ‘Het Prentenboek’. Een uitgebreid boek
over de prenten van zoogdieren, vogels, insecten,
reptielen en amfibieën. Samen met Aaldrik Pot schrijf ik
het.
Wil je alvast op de intekenlijst? Stuur ons dan een
mail: info@extrasurvival.nl
2017 = 20 jaar EXTRA!
Volgend jaar bestaan wij 20 jaar - dat moet gevierd
worden!
Wij zijn (nog) druk aan het denken hoe wij dat willen
vieren. Ongetwijfeld meer hierover in de volgende
nieuwsbrief…
Tot buiten!
Beke & René
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