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,Als je verdwaald bent * alleen

of met een team - zijn er

manieren om terug te keren

naar de bewoonde wereld.

ll¡tnmrt kun 
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e,f e

weg lerugvinden

,n leunnrn

ontleren ¡ou
v0lqen.

ATS ,/f
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* Sta stil, ga zitten, adem een paar

keer diep in en denk goed na.
* Ëet even iets.
* Ga in je hoofd na hoe je hier
gekomen bent en bespreek eventueel

met je teamgenoten waar jullie
verkeerd kunnen zijn gelopen.
. Kijk om je heen. Zie je bekende

punten? Kun je verkeer of stemmen

horen? Äls je een kaart bij je hebt, kijk
dan o{ je kunt ontdekken waar je bent,
* Besluit of je nu beter kunt blijven
waar je bent of dat je gaat proberen de

weg te vinden.
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Als je niet weet waar je bent, is dit de meest

veilige optie. Zeker als je alleen bent of van
je team bent afgedwaald. Als je in een team

reist, zul je eerder gevonden worden als je niet
rondloopt.
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'Hoe stoer je ook bent, je bent dom als

je comforl afslaat.' Deze eenvoudige

waarheid hoorde ik in Siberië. Dit zijn

technieken die ik gebruikte om mijn

hutten comfortabeler te maken.
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Over de buitenlaaq van een hut wordt

vaak niet goed nagedacht, terwijl die

juist de kou en de regen buitenhoudt'

Äfhankelijk van je omgeving, kun je

een paai dingen doen.
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Je hut kan je beschermen tegen:
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llcl verzotrnelcn vørt bedckkiny,trnøleniaal þotl veel li¡d. ßen ¡e ruel

meerl fuertten/ Laøl døn iernønd rneleen beginnen rnel zoeþen.

c,4/l40uflAqf
Soms wil je niet gezien worden.

Afhankelijk van het gevaar dat er

dreigt, kun je je beter of minder

goed camoufleren. Bouw je hut

vooral van materiaal uit de

omgeving.
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Äls je hut klaar is, kun je hem verfijnen.

Kou komt ook door de grond, dus het is een

goed idee om iets op de grond te leggen en
' je slaap- en zitplek hoger te maken.
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ff/V SCIúUúTPIAATS
I/AA/ T,{KKú/V
Je kunt in iedere omgeving een schuilplaats maken

- een van de beste soorten hee{t een omgevallen

boom als basis' Van de uitstekende takken rond de

boom kun je een heel stelsel van gangen ên kamers

maken.
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,n,t oy ,llonnr. le ziln allebei

,ri f,l,* no þl 
"t 

n nt ul er t a4 |

uil de ornqevtnt¡ en een

beel¡e fnnlaire. M'rrr hou'"1

,r lurl orrr'urrþontllen verlonen,

zi¡n en een yaar rertchilleri"'

SCHA4IPIAATS Of //UT.
* Een hut is meestal klaar wanneer

je erin kunt wonen. Een schuilplaats

verandert in de loop der tijd vaak van

vorm.

" Een hut is vaak verplaatsbaar en mee

te nemen terwijl je verder trekt Een

schuilplaats blijft op één plek en is je

vaste uitvalsbasis

* Hutten zijn vaak volgens een vast

ontwerp gebouwd. De enige regel bij

een schuilplaats is dat hij veilig moet

zijn. Verder kun je je verbeelding erop

loslaten.

* Hutten staan altijd buiten en ziln

gewoonlijk van natuurlijke materialen

gemaakt. Een schuilplaats kun je overal

van bijna alles maken'
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C/VTWíRP ff/V ßOSHUT
y00R Df /V,4C/fr

Kamperen is leuk, maar als je je eigen hut bouwt om in

te slapen is dat een stuk avontuurlijker. Een boshut is

geweldig om mee te beginnen' Het is een onvergetelijke

ervaring, en je zit nooit zonder bouwmateriaai'

Klfs ft,4/ PIIK:
* Vraag rond en kijk oP kaarten.

* Zoek een toegankelijk bosgebied.

WAAR BOUW,/f Tf HUN
* in de buurt van geschikt hout;

* op een vlakke ondergrond;

frh ¡e weel døl

¡e li¡d beytnþl i,t

voon I'te! donþcr

wondl, it hel øllcen

rnaotrl tyønnenden

* op een open plek ais je een kampvuur aanlegt;
* uit de buurt van zieke bomen.
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