Informatie training Terschelling
Beste Jan,
Hierbij de 5WH voor Terschelling. Mochten er na het lezen van deze 5WH nog vragen zijn, laat het even
weten.
Update: Ik heb ondertussen contact gehad met OCLAS i.v.m. het regelen van het vervoer naar Spanje.
OCLAS wil graag een lijst met deelnemers aan de vlucht. Daarom zal ik je na Terschelling een
betaalverzoek (295,--) sturen, waarmee je je deelname definitief kunt maken.
Ga je mee naar Winterberg (vrijdag 10 t/m 13 juni 2022 (vrijdag en zaterdag overnachten op de
kazerne in Winterberg) dan heb ik voor de aanvraag de volgende info van je nodig:
Voornaam, Achternaam, Rang, Functie, Geboortedatum
Ik wil de aanvraag bij voorkeur deze week versturen. Zie je reactie graag tegemoet.
Tot binnenkort, ook met de vriendelijke groeten van de teamcaptains Dick (Bravo) en Herman (Alpha).
Vriendelijke groeten,
Jan

5WH - Terschelling
De AVRM organiseert deze
training voor deelnemers aan
de LDP 2022

Deze uitnodiging is verstuurd naar de teamleden
van Alpha en Bravo.

Kennismaken met teamleden,
informatie delen,
uitrustingscheck en training.

Kees Otter woont op Terschelling. Hij regelt de
overnachtingen op vrijdag en zaterdagavond en
verzorgt de training.

13 t/m 15 mei 2021

Vanuit Harlingen heb je de volgende opties:
Vrijdag 17:30 uur (sneldienst) of back up 19:45
uur.
Zaterdagochtend 08:15 sneldienst.
Retour Harlingen met de snelboot op zondag 15
mei om 16:25 uur. Je reserveert zelf een ticket op
www.rederij-doeksen.nl

Uitdagende training in
geaccidenteerd terrein

Aanvang training: zaterdag om 09:30 of eerder
wanneer iedereen al op vrijdagavond aanwezig is.
2 x 20 km Hike. 5-6 uur wandeltijd per dag

P1 - Tsjerk Hiddes
Parkeeraccommodaties
Skieppedykje 1, 8872 NA
Midlum

Parkeerplaats reserveren
www.parkerenharlingen.nl
(€ 21,-)

Tenue

GVT, Laarzen bruin/zwart
T-shirt olijf of zwart
Baret/boonie
Rugzak: defensie of groen burger met camo hoes.
Max 20 kg.

Boekhouding

Kosten overtocht en parkeren voor eigen
rekening. Camping is geregeld.

Algemeen

Eten en drinken op de man. Bij aankomst op
Terschelling nuttigen we meestal een gebakken
visje voor we verplaatsen naar de eerste
overnachtingsplaats.
Neem je een latere boot, dan ontvang je de
locatie van onze overnachtingsplaats en dien je
zelfstandig daarnaartoe te verplaatsen. Laat even
weten aan je teamcaptain of je op vrijdag of
zaterdag aansluit.

––

Heb je nog vragen?

Stel ze via de app of mail.

www.longdistancepatrol.nl
www.avrm.nl
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