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1. Survival
Programma
Bij de survival worden enkele basistechnieken aangeleerd om te kunnen overleven in de
natuur.
Programma´s
*Onderdak in de natuur: Bij dit onderdeel wordt geleerd hoe je een shelter kunt bouwen
met dood materiaal in het bos.
*Water : Bij het onderdeel water wordt geleerd waar naar water te zoeken, hoe water te
verzamelen en zuiveren.
De zuiverheid van water bepalen door onderzoek naar waterdiertjes en waterplanten en
tot slot word er ook een waterfilter gebouwd.
*voeding uit de natuur :
Als je door de natuur loopt en kennis hebt van planten en insecten vind je overal wel wat
eetbaars. Tijdens dit onderdeel krijg je de mogelijkheid om wat lekkers uit de natuur te
proeven. Dit kunnen planten, bessen, noten, insecten,.. zijn.
Bij deze activiteit is er ook de mogelijkheid om een kruidenbroodje en kruidensoep of
thee klaar te maken boven een vuurtje.
*vuur maken :
Vuur fascineert jong en oud. Tijdens dit onderdeel wordt geleerd hoe je een vuur kunt
aanmaken met firesteel, vuursteen en vuurboog.
De opbouw van een vuur word besproken, de verschillende tondels en aanmaakhout,...
En natuurlijk ook hoe je een vuurplaats veilig kan inrichten en achterlaten.

Tiidsduur
Van 2 tot 4u

Locatie
Geen vaste locatie.
Kan op locatie naar keuze en in onderling overleg.

Kostprijs
10 euro p/ll., minimumbedrag 150 euro
Bedragen zijn incl. 21% btw

Praktische informatie
* zelf pick nick voorzien
* buitenkledij en stevig schoeisel

Contact
Info@arnoutpietersbushcraft.be
Gsm : 0468326552
www.arnoutpietersbushcraft.be

2. Precisiesporten
Programma
Dit programma omvat 3 verschillende precisiesporten, boogschieten, katapultschieten
en blaaspijpschieten.
De begeleider legt de verschillende schiettechnieken uit, werkt aan uw schiethouding.
Na een oefensessie wordt er gestart met een competitie. Dit kan zowel een individuele of
team competitie zijn.

Tiidsduur
Van 1u tot 3u.

Locatie
Geen vaste locatie.
Kan op locatie naar keuze en in onderling overleg.

Kostprijs
10 euro p/ll., minimumbedrag 150 euro
Bedragen zijn incl. 21% btw

Minimum leeftijd 12 jaar!
Praktische informatie
* zelf pic-nick voorzien
* buitenkledij en stevig schoeisel

Contact
Info@arnoutpietersbushcraft.be
Gsm : 0468326552
www.arnoutpietersbushcraft.be

3. Archery tag
Programma
Archery tag is een spel zoals paintball of lasershooting, maar dan met pijl en boog.
Bij dit spel nemen 2 ploegen het tegen elkaar op en proberen elkaar of elkaars doelen uit
te schakelen.
Er zijn verschillende spelvormen mogelijk.
Als je op zoek bent om met uw team een opwindende en actievolle activiteit te doen. Dan
is dit zeker een aanrader.
De bogen die gebruikt worden hebben een trekkracht van 22 pond, de pijlen zijn
voorzien van een foam en de deelnemers dragen een gezichtsmasker.
Daardoor is dit ook een volledig veilige activiteit.
Hieronder vind je een korte beschrijving van mogelijke spelvormen die kunnen gespeeld
worden.

Klassieke spelvorm
Bij deze spelvorm nemen 2 groepen op een afgebakend terrein het tegen elkaar op.
Het terrein is in 2 helften verdeeld, met in het midden een veiligheidszone.
Op elke speelhelft bevinden zich enkele obstakels waarachter schutters zich kunnen
verschuilen.
Het spel kan gewonnen worden door alle tegenstanders uit te schakelen, of door op het
doelpak de 5 schijven uit te schieten.
Iedereen moet op zijn helft blijven achter de veiligheidszone. De veiligheidszone mag je
enkel betreden om pijlen op te rapen en in deze zone mag je niet schieten of beschoten
worden.
Overlopers
Bij dit spel worden er 2 groepen gevormd. De overlopers en de schutters.
Het speelveld bestaat uit 3 zones. 2 veilige en 1 jachtzone.
In de veilige zone mogen de lopers niet geschoten worden.
Er wordt gestart met 1 schutter, de rest zijn overlopers. Als een overloper geschoten
wordt, wordt deze ook schutter.
De laatste loper die overblijft, heeft het spel gewonnen.
Hunger games
Alle deelnemers hebben een boog en 3 pijlen. Om te beginnen staat iedereen in een kring
met de rug naar elkaar gericht.
De spelleider telt af van 5 naar 0.Vanaf dat de spelleider begint te tellen mag je weglopen
en vanaf 0 mag je beginnen schieten.
Het spel is simpel, je probeert elkaar uit te schakelen.
Degene die als laatste overblijft heeft gewonnen.
Dit kan ook in groepsvorm gespeeld worden.
Kegelspel
Bij dit spel worden er 3 groepen gevormd met telkens 1 schutter en enkele pionnen.
Het speelveld is een driehoeksvorm met in het midden een kegel.
De bedoeling is om een pion in het midden van het speelveld te krijgen.
Alle pionnen vertrekken vanuit hun hoek van het speelveld en mogen een stap of sprong
voorwaarts zetten. Dan mogen de schutters schieten, indien een pion geraakt wordt,
verdwijnt die uit het spel. Dit gaat door tot een speler het midden haalt.
Dassenroof

Bij dit spel worden er 2 groepen gevormd. Iedereen krijgt een nummer.
Het speelveld bestaat uit 2 kampen tegenover elkaar met in het midden een das.
In het midden van de eigen speelhelft ligt een boog en 3 pijlen.
De spelleider roept een nummer en dan lopen de spelers die dit nummer hebben naar
voor en nemen hun pijl en boog.
Het spel kan gewonnen worden door de tegenstander uit te schakelen of door de das
veilig naar het eigen kamp te brengen.
Er kunnen tot 3 nummers tegelijk afgeroepen worden.
Smokkelspel
Bij dit spel zijn er 3 groepen.
2 smokkelgroepen en 1 groep grenswachten.
De 2 smokkelgroepen staan naast elkaar en moeten een voorwerp over brengen naar de
andere kant.
Langs de smokkelroute staan er tegenover elkaar 2 schutters of schutters groepen.
Er moet telkens 1 persoon proberen het voorwerp naar de overkant te brengen. Indien
deze persoon geraakt wordt moet hij het voorwerp laten liggen en is het aan de
volgende smokkelaar om het voorwerp naar de overkant te proberen brengen.
Als het voorwerp aan de overkant is, keert de loper terug en is het aan volgende speler
om het voorwerp terug te brengen.
De groep die er als eerste in slaagt om het voorwerp heen en terug te brengen heeft
gewonnen.
Indien alle smokkelaars geschoten worden, hebben de grenswachten gewonnen.

Tiidsduur
1 tot 3u.

Locatie
Geen vaste locatie.
Kan op locatie naar keuze en in onderling overleg.
Kostprijs
* 10 euro p/p, minimum bedrag 150 euro.
Bedragen zijn incl. 21% btw

Minimum leeftijd 12 jaar!
Daar kan nog een vervoersonkost bijkomen aan 0.30 euro p/km indien de afstand naar
de locatie meer dan 50 km bedraagt.

Praktische informatie
* zelf pick nick voorzien
* buitenkledij en stevig schoeisel

Contact
Info@arnoutpietersbushcraft.be
Gsm : 0468326552
www.arnoutpietersbushcraft.be

4. Bamboe bouwen
Programma
Bij deze workshop gaan de kinderen aan de slag met bamboe en elastiek om individueel
of in groep vormen en constructies te maken.
Gaandeweg leren ze verbindingen maken en hoe deze wel of niet werken. Er kunnen
piramides, vierkanten, torens, bruggen,... gebouwd worden.
Deze workshop stimuleert de creativiteit en de samenwerking om een constructie tot
een goed einde te brengen.
Het materiaal dat gebruikt wordt zijn bamboestokken van 90cm en 120 cm en elastiek
om deze te verbinden.
Deze activiteit kan zowel binnen als buiten georganiseerd worden.

Tiidsduur
1u tot 4u.

Locatie

Geen vaste locatie.
Kan op locatie naar keuze en in onderling overleg.

Kostprijs
10 euro p/ll., minimumbedrag 150 euro.
Bedragen zijn incl. 21% btw

Minimum leeftijd 10 jaar!
Praktische informatie
* zelf pick nick voorzien
* buitenkledij en stevig schoeisel

Contact
Info@arnoutpietersbushcraft.be
Gsm : 0468326552
www.arnoutpietersbushcraft.be

5. Bomen
Programma
Bij dit programma leren we alles over bomen en hun functie.
Wat is een boom, hoe groeit die?
Hoe gebeurt de voortplanting, wat doet een boom als hij ziek is?
Leer bomen herkennen aan schors, blad, vrucht.
Hoe ken je de ouderdom van een boom?
Maak zelf een hoogtemeter en meet de hoogte van een boom,...
Dit en nog veel meer leer je tijdens de excursie via praktische oefeningen.

Tiidsduur
3 à 4u.

Locatie
Geen vaste locatie.
Kan op locatie naar keuze en in onderling overleg.

Kostprijs
10 euro p/ll.., minimumbedrag 150 euro
Bedragen zijn incl. 21% btw

Praktische informatie
* zelf pick nick voorzien
* buitenkledij en stevig schoeisel

Contact
Info@arnoutpietersbushcraft.be
Gsm : 0468326552
www.arnoutpietersbushcraft.be

6. Het bos
Programma
Bij dit programma trekken we het bos in.
Door verschillende opdrachten leren de leerlingen verschillende bomen , planten en
dieren herkennen. Ze leren ook de onderlinge samenhang tussen de verschillende
organismen kennen.
We maken gebruik van de zintuigen om het bos te leren kennen en ervaren. Zo zijn er
luister oefeningen (vogel, dieren geluiden), proeven ( bos vruchten), ...
We gaan op sporentocht om de verborgen bewoners van het bos te leren kennen.
De leerlingen leren ook bomen meten.

Tiidsduur
3 à 4u

Locatie
Geen vaste locatie.
Kan op locatie naar keuze en in onderling overleg.

Kostprijs
10 euro p/ll., minimumbedrag 150 euro
Bedragen zijn incl. 21% btw.

Praktische informatie
* zelf pick nick voorzien
* buitenkledij en stevig schoeisel

Contact
Info@arnoutpietersbushcraft.be
Gsm : 0468326552
www.arnoutpietersbushcraft.be

Opmerkingen
Indien er 2 programma´s op dezelfde dag geboekt worden. Kan dit voor een dagprijs van
15 euro p/ll.
Dit komt dan op een korting van 25%!

7. Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden
Inschrijvingen en betalingen:
Inschrijven voor een excursie of cursus kan via émail
info@arnoutpietersbushcraft.be
Een aanvraag voor een excursie gebeurt via email :
info@arnoutpietersbushcraft.be
of telefonisch (0468326552). Er wordt steeds een bevestiging per email gestuurd.
Prijzen :
De prijzen voor excursies en cursussen zijn steeds geldend vanaf januari van het
lopende jaar en vind je op de website www. Arnoutpietersbushcraft.be
Ze vervangen de prijzen verschenen in vroegere publicaties (website, folders, mails,
nieuwsbrieven,..)
Betalingen :
Het inschrijvingsgeld dient binnen 14 dagen na factuurdatum volstort te worden op
rekening van Arnoutpieters.
IBAN BE57 7370 3364 8535 met
vermelding van factuur nr.
Voor betalingen van facturen van meer dan 500 euro wordt er een voorschot betaalt
van 30% binnen 14 dagen na factuurdatum, het saldo dient uiterlijk 1 week voor
aanvang van de excursie voldaan zijn op resp. rekening.
Annulatie :
*Als deelnemer heb je het recht een inschrijving te annuleren.
Indien je een inschrijving annuleert, dien je rekening te houden met volgende kosten:

- 15 dagen voor aanvang: 30% van de kosten,
- 7 dagen voor aanvang: 50% van de kosten,
- minder dan 2 dagen voor aanvang: het totale bedrag.
Indien de deelnemer de excursie of cursus onderbreekt na aanvang vanwege ziekte,
ongeval,..worden er geen deelnamekosten terugbetaald.
Als deelnemer behoud je bij annulatie het recht om zelf voor een vervanger te zorgen.
*Arnoutpieters houdt zich het recht voor cursussen te annuleren,te onderbreken, te
wijzigen in geval van onverantwoorde terreinomstandigheden, weersomstandigheden
of welke overmachtsituatie ook.
Arnoutpieters kan ook een cursus of excursie annuleren waarvoor het minimum aantal
deelnemers niet werd bereikt.
Annulering door Arnoutpieters om één van bovenstaande redenen, voor de start van
excursie of cursus betekent dat je alle gedane betalingen terugkrijgt, dit zonder recht op
schadevergoeding.
Indien een programma na aanvang wordt geannuleerd, vanwege een van bovenstaande
redenen is er géén recht op terugbetaling.
Gedragscode :
Iedereen die een activiteit boekt bij arnoutpieters wordt verondersteld zich te schikken
naar onze richtlijnen.
Bij ernstige overtreding van deze richtlijnen kan de deelnemer worden uitgesloten van
verdere deelname aan de excursie of cursus zonder recht op schadevergoeding of
terugbetaling van inschrijfgeld.
De deelnemer kan ook verantwoordelijk gesteld worden voor de schade veroorzaakt
door het niet respecteren van deze richtlijnen.
De richtlijnen worden meegedeeld bij aanvang van de excursie of cursus en kunnen
steeds ter plaatse geraadpleegd worden.
Verzekeringen :
Arnoutpieters is verzekerd tov deelnemers en derden, betreffende haar wettelijke
beroepsaansprakelijkheid als organisator van opleidingen,cursussen en excursies.
Deze verzekering dekt de schade ontstaan door het in gebreke blijven van arnoutpieters
in genoemde functies.
Deelnemers zijn niet verzekerd voor persoonlijke ongevallen en BA onderling.
Schade toegebracht door deelnemers aan derden en eigendommen van derden zijn voor
eigen risico.
Groepsactiviteiten en kortingen :
Groepen kunnen ook steeds een programma op maat aanvragen.
De kostprijs van een programma op maat kan variëren naargelang activiteit, locatie,
aantal deelnemers,...

Een groepstarief en/of kortingen zijn nooit cumuleerbaar met andere kortingen of
aanbiedingen.
Klachten :
Indien je ondanks alle goede voorzorgen een klacht meent te hebben, vragen we je
indien mogelijk deze dadelijk kenbaar te maken.
Indien dit niet kan, dient dit ten laatste 14 dagen na afloop en schriftelijk en gemotiveerd
te gebeuren naar het volgende adres :Arnoutpietersbushcraft, Nachtegalenlaan
4,9100 Sint-Niklaas.
We zullen dan samen naar een minnelijke oplossing zoeken.
Vervoer :
Voor bijna alle activiteiten dien je zelf voor vervoer te zorgen.
Wij kunnen wel helpen bij het zoeken naar oplossingen bij een vervoersprobleem, zoals
de organisatie van eventueel carpooling, info omtrent openbaar vervoer,...
De deelnemer erkent kennis genomen te hebben van alsmede akkoord te gaan
met deze algemene voorwaarden.
"Respecteer de natuur zoals de natuur ons respecteert!”

