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Nieuwsbrief december 2019. 
 
Gedurende de kerstvakantie hanteren wij een aangepast rooster. 
 
Maandag 23 december: Survivaltraining en looptraining 
Dinsdag 24 december: Geen training 
Woensdag 25 december: Geen training 
Donderdag 26 december Geen training 
Zaterdag 28 december: Geen jeugdtraining 
Maandag 30 december: Survivaltraining en looptraining 
Dinsdag 31 december: Geen training 
Woensdag 1 januari: Geen training 
Donderdag 2 januari: Wel training 
Zaterdag 4 januari: Geen jeugdtraining 
Zondag 5 januari: Survivalrun Beltrum. Alle deelnemers veel succes en vooral plezier! 
Maandag 6 januari: Geen survivaltraining, wel looptraining 
 

Uiteraard is op de trainingsavonden de bar geopend en zal het extra gezellig zijn       
 
Voor de vrije trainingstijden kijk op:  
https://voshaaroutdoor.com/trainingstijden/ 
 

 
 
Zoals ieder jaar hebben we ook dit jaar weer een actie voor de leden. Betaal je het 
jaarabonnement voor 1 januari 2020 dan maakt je kans op een cursus / evenement naar 
keuze (zie onderstaand lijstje) . De loting zal op woensdag 8 januari 2020 plaatsvinden in de 
bar om 22.00 uur. Er zullen dit keer 3 winnaars getrokken worden. 
De trainingstarieven blijven het zelfde voor 2020. 

http://www.voshaaroutdoor.com/
https://voshaaroutdoor.com/trainingstijden/
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- Cursus Medic First Aid 
https://buitensportopleiding.nl/wilderness-first-aid/ 
- Toegang tot de International Wilderness Meeting 
https://internationalwildernessguide.com/international-meeting/ 
- Plant Medicine introduction 
https://buitensportopleiding.nl/wilderness-first-aid/ 
-Deelname Trainingskamp Charavines, inclusief GKM. 
https://voshaaroutdoor.com/trainingskampen-frankrijk/ 
-Bushcraft Basics 
https://buitensportopleiding.nl/bijscholing/ 
-Klimweekend Duitsland (informatie volgt) 
-Kajakweekend (informatie volgt)  
-Nature & Wildlife weekend Nederland (informatie volgt) 
 
Er is weer Teamkleding te bestellen. Tot nu toe alleen nog tights, maar er zal meer keuze 
komen in de toekomst. 
 
Vanaf nu kun je je eigen account aanmaken op www.survivalkleding.nl en je eigen 
teamkleding bestellen! Hieronder volgt een stappenschema: 

1. Ga naar www.survivalkleding.nl 
2. Kies rechtsboven voor 'Account aanmaken' 
3. Vul je gegevens in en kies een wachtwoord 
4. Bij het kopje 'Clubcode' vul je 'Voshaar0545' in  
5. Je account is aangemaakt, gefeliciteerd! Je kunt nu bij 'Teamkleding - Voshaar' je 

producten bestellen. Uiteraard kun je ook producten uit de rest van de webshop in 
je winkelwagen gooien.  

Heb je al een account? Bij het inloggen verschijnt een melding met 'Bestellen als club?'. Hier 
kun je dan alsnog de clubcode 'Voshaar0545' invullen en je eigen clubkleding bestellen. Ook 
wanneer je reeds ingelogd bent, kun je de clubcode nog toevoegen door rechts bovenin op 
je naam te klikken. In het volgende menu staat rechtsonder het blokje 'Clubcode'.  
 
Hopelijk lukt het met deze beschrijving. Voor vragen of opmerkingen kun je contact 
opnemen met AllSur5: info@allsur5.nl. 
 

http://www.voshaaroutdoor.com/
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https://internationalwildernessguide.com/international-meeting/
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https://voshaaroutdoor.com/trainingskampen-frankrijk/
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Het komende half jaar zijn er veel evenementen en activiteiten. 
Een greep uit de lijst: 
 
Jura Winter activiteiten https://voshaaroutdoor.com/jura-x-adventure/ 
 

 
 
Voshaar Cross https://voshaaroutdoor.com/voshaar-cross-kampioenschap/ 
 
Fox Raid https://voshaaroutdoor.com/fox-raid-adventure-race/ 
 
Wintertravel & Survival Canada https://internationalwildernessguide.com/winter-travel-
survival/ 
 

http://www.voshaaroutdoor.com/
https://voshaaroutdoor.com/jura-x-adventure/
https://voshaaroutdoor.com/voshaar-cross-kampioenschap/
https://voshaaroutdoor.com/fox-raid-adventure-race/
https://internationalwildernessguide.com/winter-travel-survival/
https://internationalwildernessguide.com/winter-travel-survival/
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Voshaar 5000 https://voshaaroutdoor.com/de-voshaar-5000/ 
 

 
 
 
 
International Wilderness Meeting https://internationalwildernessguide.com/international-
meeting/ 
 

 
 
Natuur en Hiken in de Alpen https://voshaaroutdoor.com/wildlife-tours/ 
 
 
 
 

http://www.voshaaroutdoor.com/
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Wildwater week Alpen https://voshaaroutdoor.com/wildwater-kajakken/ 
 

 
 
Wildwaterweek Spanje https://voshaaroutdoor.com/wildwater-kajakken/ 
 
Nature & Wildlife Polen, Bialowieza. https://voshaaroutdoor.com/wildlife-tours/ 
 

 
 
Club Kampioenschap Survivalrun https://voshaaroutdoor.com/clubkampioenschap-
survivalrun/ 
 
 

http://www.voshaaroutdoor.com/
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Rocky Mountain Horseback Adventure https://internationalwildernessguide.com/horseback-
adventures/ 
 

 
 
Midzomeravondloop https://voshaaroutdoor.com/midzomeravondloop/ 
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Trainingskamp Frankrijk https://voshaaroutdoor.com/trainingskampen-frankrijk/ 
 

 
 
Wildlife tour, wolven, poema’s en beren, Canada https://buitensportopleiding.nl/wolves-
and-bears/ 
 
Wij wensen iedereen de vrolijk, gelukkig, sportief en gezond 2020!!!! 
 
Namens het Voshaar Team 
 
Raoul & Margot  
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