
Nederland

NatuurlijkSportief 
buitenspeelweekend 

Wie zegt er dat je voor dikke outdoor ver weg moet? Twee dagen 
lang gaan we buitenspelen en kamperen in onze eigen Hollandse 
natuur. Klimmen en dalen door de heuvels, draven over stuwwallen 
en apenkooien in het bos. We slapen in tenten omringd door groen 
met directe toegang tot een eindeloze speeltuin. Ideaal dus voor 
een weekendje buitenspelen met NatuurlijkSportief. Lekker even 
weg van alles en de beest uithangen in de natuur.



Programma, accommodatie en logistiek
Zie exacte data op de website -  vertrek vanaf 6 personen - maximaal 20 personen

Inloop op het terrein op de eerste dag is om 16:00 uur. Twee dagen lang 
worden er trainingen gedraaid. Je pakt mee wat je wilt en tussendoor ben je 
vrij om te doen waar je zin in hebt. Koken doen we met z’n allen op het vuur. 
Opfrissen kan op het terrein. De laatste dag doen we na de lunch sowieso 
nog een middagsessie tot een uur of vier, waarna je op eigen gelegenheid 
fris en fruitig weer naar huis kan. Van te voren stemmen we met elkaar de 
carpoolmogelijkheden af.

Ons basecamp is camping De Boersberg, een echte boerencamping op de 
hoogste plek van de stuwwal tussen Oosterbeek en Doorwerth. De camping 
is omgeven door bossen en uiterwaarden die grenzen aan de Veluwezoom, 
de Betuwe en de Hoge Veluwe. De omgeving is glooiend, wat deze plek 
perfect maakt voor een paar dagen buitenspelen.

Het adres van de camping:
SVR camping De Boersberg
Boersberg 1
6865 NG Doorwerth

Fysiek ●●●○○
Cultuur ●●○○○

Avontuur ●●●○○

Comfort ●●●○○
Wildlife ●○○○○

Vaardigheden ●●●○○

Thema en niveaus
Het thema van deze reis is Wild Fitness. Dit betekent dat fysieke activiteit 
centraal staat gedurende deze dagen. Een goede fysieke conditie is 
onmisbaar en daarom is dit weekend bedoeld voor mensen vanaf het 
niveau Basis zoals we dat kennen bij NatuurlijkSportief.



Materiaal en uitrusting
Voor optimaal plezier dit weekend zijn de volgende items noodzakelijk:

TIP!
Mocht je de juiste outdoorspullen willen aanschaffen, dan kun je daarvoor  bij 
Rewild terecht. Op reis met Rewild betekent aantrekkelijke tarieven. 

Voeding
Ontbijt, lunch en avondeten wordt georganiseerd door Rewild. Neem zelf 
eventueel wat extra snacks mee voor tussendoor. 

• Sportkleding en extra (warme en droge) kleding voor de avonden
• Trailschoenen en vrijetijdsschoenen
• Slaapzak/slaapmat/kussen 
• Een hoofdlamp is handig
• Kookspullen, zoals een brander en een pan (gedeeld)
• Kampeerbestek, bord en drinkbeker
• Thermosfles is handig (gedeeld) en een bidon/drinkzak of iets dergelijks
• EHBO-setje/toiletspullen/blaarpleisters/zonnebrand
• Douchespullen en vrijetijdsspullen
• Paspoort, verzekeringspas, bankpas
• Extra eten en drinken als je daar behoefte aan hebt





Kosten
De kosten voor dit buitenspeelweekend zijn €125,- per persoon. 
Dit is inclusief:

• een overnachting in een tent
• ontbijt, lunch en outdoordiner
• meerdere trainingen 
• huur Rewild tent
• kampvuur en gezelligheid
 
Reizen naar de verzamelplek doe je zelf.

Verzekering
Om deel te kunnen nemen aan Rewild reizen moet je verzekerd zijn voor 
sportieve activiteiten buiten de gebaande paden. Je kunt hiervoor informeren 
bij je huidige verzekering of via Rewild met korting een reisverzekering 
afsluiten bij de Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging. 

Voorwaarden deelname aan Rewild reizen
Door deel te nemen aan een Rewild reis, accepteer je de algemene  
reisvoorwaarden, zoals te vinden onderaan de website. De annulerings-
voorwaarden staan hier ook in uitgelegd.

Bezoek re-wild.nl voor meer reizen!


