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Terugblik 4x4 basiscursus juni 2017 olv Harrie Schouten
Hartelijke persoonlijke ontvangst…je voelt je direct welkom
dit gevoel wordt tijdens de dag versterkt door:
kleine cursusgroep max 7 wagens [ de groep werd opgesplitst in twee groepen]
zo krijg je tijdens het parcours rijden regelmatig oefeningen, die met de
deelnemer persoonlijk worden besproken= maatwerk
Je leert;
Anticiperen op allerlei situatie tijdens het parcours
waarnemen /problemen inschatten en waarderen/maatregelen nemen om
problemen op te lossen
Hierbij wordt als didactiek gebruikt gemaakt van de kennis van de deelnemers
aangevuld met zo nodig de kennis/deskundigheid van de cursusleider
Dit wordt in verschillende setting/ situaties aangeboden.
Leer van je fouten als iets niet direct lukt
Als je een leerervaring hebt gehad bv het gecontroleerd terugrijden op een
helling…sla deze ervaring op in je referentiekader en pas dit toe als je in de
toekomst weer in zo’n situatie terecht mocht komen.
Persoonlijke ervaring;
Harrie houdt zich aan gemaakte afspraken
Hij heeft mij een dienst bewezen [ in contact gebracht met iemand die mij info.
kon verstrekken die ik nodig had ivm met 4/4 rijden in Europa]
Samengevat:
Een leuke, leerzame ervaring in een plezierige omgeving
mvg van een cursusdeelnemer
Henk Breukelaar

Reactie van Belgische deelnemer op de 4x4 cursusdag juni 2017
Dag Harrie,
ik had begrepen dat we via facebook moesten reageren. en vermits ik geen account
heb ging dit aan mij voorbij.
bij deze wil ik u zeker bedanken voor de leuke en boeiende cursus. je bent een
aangenaam persoon om dit soort uitstappen mee te maken.
ook vond ik het bijzonder leuk om andere mensen te ontmoeten die dezelfde
interesse hebben dan ik. ik dacht dat ik eerder een uitzondering was maar er zijn
blijkbaar toch nog mensen die hiervan houden.
hopelijk tot een volgende keer
Raf Reekmans

Reactie van een cursist (Toyota landcruiser) van afgelopen zaterdag 3 december
2016

Beste Harrie,
Omdat ik wat vroeger weg moest, nog even een evaluatie van mijn kant. Ik vond dat
je die nog wel verdiende.
Ik vond de cursus om te beginnen geweldig leuk. Maar ook inhoudelijk erg sterk. Je
begint de dag met een beetje theorie, niet teveel natuurlijk, iedereen wil rijden, maar
de belangrijkste dingen zitten erin. Met name de nadruk om de failed climb vond ik
erg goed. Daarnaast vond ik het ook erg sterk dat je iedereen vroeg om zijn doel van
de dag, en wellicht heb je aan het eind gevraagd of het doel behaald was, maar dat
heb ik gemist vanwege de tijd.
Na de theorie gingen we op pad. Kleine groepen, precies groot genoeg om
oefeningen voor te doen, maar ook om een voor een te herhalen zonder dat het
wachten erg lang duurde.
De dag was erg opbouwend, met simpele oefeningen in de ochtend, en moeilijkere in
de middag. De trail run tussen de bomen vond ikzelf behoorlijk spannend, niet zozeer
vanwege de schuine paden, als wel omdat mijn auto er echt maar net tussen paste,
en ik wil de lak graag heel houden :)
Nog even kort over de lunch, dat was veruit de beste van een cursus die ik heb
gehad. Met kroketten en heerlijke soep, hulde.
Na al dit goede nieuws, was er nog wat op aan te merken? Altijd, al was het maar
omdat er iets moet zijn om te kunnen zeggen wat beter kan.

Als eerste de matige keuze voor demonstratie auto... een Landrover, serieus Harrie...
dat kan echt niet. :)
Maar als ik dan toch iets moet noemen, ik miste een stukje grashelling rijden. Ik snap
dat dit qua terrein niet mogelijk is, omdat dit in Oss gewoonweg niet gaat, maar dat is
natuurlijk wel iets wat je in de praktijk nog vaak tegenkomt.
Al met al Harrie, super bedankt voor deze mooie dag. Ik heb het aan Onno ook zo
doorgegeven, wat mij betreft voor herhaling vatbaar.
Tot ziens!
Jeroen van Gelswijk

Zaterdag 3 december ging ik zonder al te veel verwachtingen naar de offroad 4x4
cursus. Ik dacht ik zie wel wat het brengt.
Binnenkomend was de sfeer al gelijk goed en met de enthousiaste uitleg van Harry
er bij beloofde het een leuke dag te worden zeker omdat het weer ook nog
uitstekend mee werkte.
Eenmaal in het zand brachten we gelijk een aantal van zijn theorieën in praktijk en
het werkte perfect. Zo hebben we de hele dag lekker geoefend in de modder,
stevige hellingen beklommen en door nauwe paadjes in het "bos" gereden.
Voor mij was het een uiterst leerzame en gezellige dag, vooral de fale climb was
voor mij een eyecatcher.
Harrie dank je wel voor deze zeer goede tips, ze zullen nog vaak van pas komen.

Hein Morssinkhof.

Jurgen van den Brink heeft Harrie Schouten Reizen beoordeeld — 5 sterren
28 december 2015 ·
Ik heb Harrie als 4x4 cursus leider een aantal keren mee mogen maken. Harrie is
zowel technisch als sociaal zeer capabel. Hij kent alle kneepjes van het vak en weet
uitstekend om te gaan met verschillen in competenties van de cursisten (en hun
auto's).
Hij straalt de - in het terrein - benodigde rust uit, ook in penibele situaties blijft hij kalm
en motiverend. Naast de off-road rijvaardigheid trainingen weet Harrie ook alles over
preparaties voor overlanding.

