Bushcraft en verdwijnen in het niets
Inleiding
Er verdwijnen zeer veel mensen compleet van de aardbodem. Ze zijn niet allemaal gestorven.
Sommigen onder hen zijn BEWUST verdwenen in het niets! Zoiets kan niet naders dan door jarenlange voorbereidingen. Iedereen kan verdwijnen maar met een vals paspoort en dergelijke zul je niet
ver komen. Dat is het domste wat men kan doen, proberen te verdwijnen met een valse identiteit en
valse naam. Als je wil verdwijnen moet je er in eerste instantie voor zorgen dat niemand het in zijn
of haar hoofd krijgt om de autoriteiten in te schakelen voor een zoekactie als je niet tijdig terug bent
van hier of daar of omdat je eenvoudig van het ene op het andere moment blijkt te zijn opgelost in
het niets!
Er is een basiskennis nodig om weer te gaan leven zoals onze voorouders nog amper 150 jaar geleden hebben geleefd. Men heeft het in deze tijd de naam SURVIVAL gegeven, maar feitelijk wil het
zeggen: ‘leven in en met de natuur’. Dat laatste is ons ontnomen door al onze luxe en vooral gemakzucht! Onze hedendaagse jeugd is niet eens meer capabel om een kip te slachten laat staan te
gaan jagen om alles wat een dier te bieden heeft te kunnen gebruiken. Dat laatste valt onder de noemer BUSHCRAFT! Survival en Bushcraft worden wel eens door elkaar heen gebruikt maar zijn
niet hetzelfde.

Survival
Feitelijk wil survival doodgewoon zeggen dat er technieken worden ingezet om in leven te blijven
die ons niet meer bekend zijn. Op deze manier zijn we in staat om in leven te blijven na een natuur ramp waardoor alle nutsvoorzieningen zijn afgesneden of na een ongeval waardoor we in onbekend
niet stedelijk gebied zijn terechtgekomen zoals oerwouden, bergen of woestijnen. Wat we nu zo
mooi SURVIVAL SKILLS noemen, zijn eigenlijk niet meer dan basisideeën die zijn uitgevonden
door onze voorouders en duizenden jaren zijn gebruikt op de meest natuurlijke manier.
Vele zogenaamde outdooractiviteiten zoals bivaktochten, paardrijden, vissen en jagen zijn gegroeid uit al deze verzamelde basisideeën. We noemen het nu recreatieve hobby’s. Als je ze allemaal onder de knie hebt, dan heb je al een heel mooi setje verzamelde basisideeën om te kunnen
overleven in elke situatie!
Maar er is meer dat je nodig hebt. EHBO-kennis, kompas hanteren en kaartlezen, vuur kunnen maken in alle weertypes, een onderkomen bouwen en water kunnen zuiveren. Dan pas kun je voor eten
gaan zorgen. Daarom is het van belang om, als het enigszins kan, altijd eten bij te hebben voor een
dag. Een pakje overlevingsrepen bijvoorbeeld. Dan kun je de zware arbeid afwisselen met een wat

eten en drinken. Vooral als je moet overnachten is het zaak wat eten achter de hand te hebben. De
natuur geeft alleen al in Europa zo ongeveer 200 eetbare planten waarvan je de meeste in bepaalde
delen doorheen het hele jaar kunt eten. Maar, dat zijn geen koningsmaaltijden alhoewel het je zeker
in leven zal houden natuurlijk.
Alle survivaltechnieken worden ingezet om zo snel mogelijk de bewoonde wereld weer te kunnen
bereiken!

Bushcraft
Bushcraft maakt gebruik van alle survivaltechnieken om een leven in de wildernis te kunnen leiden. Je ziet technieken in bushcraft terugkomen die ook de survivallist nodig heeft. De belangrijkste
materialen voor een bushcrafter zijn zeker de zaag, bijl en mes.

Alles in één

Bushcraft geeft u de nodige basistechnieken om volledig in het niets te verdwijnen. Deze technieken zijn water vinden en zuiveren, voedsel vinden en bereiden en een ‘comfortabel’ onderkomen
bouwen. Verder zijn vissen en jagen niet mogelijk indien je geen sporen kunt lezen of een goede
visplaats uit kunt zoeken. Dus sporen lezen is een kundigheid die je onder de knie moet hebben.
Verder moet je een eigen servies kunnen maken uit hout en natuurlijk ben je niets als je geen touw
kunt produceren uit alle materialen de de natuur je gratis ter beschikking stelt. Bedenk ook dat je
niet zomaar even een arts kunt consulteren. Ik kan u een goede basis geven als oud KCT MEDIC!

