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Deckers, Lisa

Inleiding
In dit infoboekje vind je alle informatie over het winterkamp. De
contactgegevens bij nood, de regels en afspraken. Ook de indeling
van de skigroepen, een inpaklijst en nog veel meer. De
kamerindeling wordt pas in de bus bekend gemaakt.
Namens alle docenten een fijn, plezierig en veilig winterkamp!

Bereikbaarheid
Tijdens schooluren: Nuenens College 040-283 1569

Buiten schooluren:
In geval van nood is een docent van Nuenens College bereikbaar:


Lisa Deckers: 0031 646633410

Accommodatie







Jeugdherberg Funpark een mooie jeugdaccommodatie en
volledig gereserveerd voor NC.
Er zijn voornamelijk 4 en 6 persoonskamers met zowel een
douche/ wc op de kamer als gedeeld op de gang
Er is een groepsruimte met een muziekinstallatie aanwezig.
Er is een barretje in huis.
Op 10 minuten lopen van de piste
Skibus stopt voor de deur

De jeugdherberg verzorgt voor ons het ontbijt en keuzemenu bij het
avondeten. Tijdens het avondeten zijn niet koolzuurhoudende
drankjes gratis (ranja/water). De lunch wordt gesmeerd tijdens het
ontbijt en zal meegenomen worden naar de piste.
Gegevens:
Adres:
Telefoon: +43 (0) 5334 6460
Website: http://www.funparkwestendorf.com

Skigebied SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental






Wij zitten in het dorpje: Westendorf
Het skigebied heeft 284 km aan pistes.
122 km blauwe/beginners pistes
Er zijn ruim voldoende mogelijkheden voor gevorderden.
Meer info:
https://www.wintersporters.nl/dorpen/westendorf

Afspraken














Het in het bezit hebben en nuttigen van alcohol is voor de
leerlingen verboden.
Drugs zijn verboden in Oostenrijk. Bezit hiervan kan leiden
tot gevangenisstraf. Het is dan ook vanzelfsprekend dat dit
verboden is om mee te nemen/gebruiken enz.
Het dragen van een helm tijdens het skiën/snowboarden.
Instructie v/d leiding dient altijd opgevolgd te worden.
Leiding heeft toegang tot alle kamers in geval van nood,
maar ook voor controle op netheid, drank enz.
Vernieling/vandalisme etc. aan bus, pension, materiaal e.d.
wordt verhaald op de daarvoor verantwoordelijke leerling.
Tijdens de busreis is het nuttigen van chips en energy drinks
verboden.
Er wordt aanspraak gedaan op fatsoenlijk gedrag met
inachtneming van normale normen en waarden.
Elke leerling wordt geacht het hele programma te volgen.
Er is geen ruimte voor eigen ondernemingen.
Het overtreden van regels kan resulteren in diverse
maatregelen, afhankelijk van de mate van overtreding. Bij
wangedrag zullen ouders tijdens het kamp, dan wel
achteraf, op de hoogte gesteld worden.
Bij evt. verwijdering, zullen alle kosten voor de leerling zelf
zijn.

Bij serieuze calamiteiten/ongelukken op de piste, worden ouders
gebeld door de begeleiders.

Leerlingen a.u.b. niet onnodig app’en, sms’en en bellen
etc.!! Dit wekt onnodig onrust.

FIS Skiregels
1. Respecteer anderen
Een skiër of snowboarder moet zich zodanig gedragen dat hij
anderen niet in gevaar brengt.
2. Hou je snelheid onder controle
Een skiër of snowboarder dient zijn snelheid te beheersen. Hij moet
zijn snelheid en manier van skiën aanpassen aan zijn persoonlijke
kunnen, aan de moeilijkheid van de piste, aan de drukte op de piste
en aan de weersomstandigheden.
3. Routekeuze
Een skiër of snowboarder die van achteren komt dient zijn route zo
te kiezen dat hij de skiërs of snowboarders voor hem niet in gevaar
brengt.
4. Inhalen
Een skiër of snowboarder mag een andere skiër of snowboarder
inhalen. Hij moet echter altijd voldoende ruim passeren om de
degene die wordt ingehaald voldoende ruimte te geven voor
(on)vrijwillige bewegingen.
5. Betreden, weg skiën en naar boven lopen
Een skiër of snowboarder die een piste betreedt, verdergaat na een
stop of die omhoog beweegt op de piste, dient eerst goed te kijken
of hij anderen of zichzelf met zijn actie niet in gevaar brengt.
6. Stoppen op de piste
Tenzij absoluut noodzakelijk, dient een skiër of snowboarder niet te
stoppen op de piste waar deze smal is of waar de zichtbaarheid of
overzichtelijkheid beperkt is.
7. Klimmen en te voet afdalen
Een skiër of snowboarder die op de piste omhoog klimt of te voet
afdaalt, moet aan de zijkant van de piste blijven.
8. Borden en markeringen opvolgen
Een skiër of snowboarder moet instructies en aanwijzingen op
borden en markeringen opvolgen.
9. Hulp bieden
Het is de plicht van elke skiër of snowboarder om hulp te bieden bij
ongevallen.

10. Identificatie
Elke skiër of snowboarder moet zijn naam en adres uitwisselen met
betrokkenen van een ongeluk ongeacht of hij zelf verantwoordelijk
is.

Indeling Ski/snowboard groepen
Dit zijn de groepen voor de zaterdag (9-2-2019). Aan het einde van
elke dag worden er nieuwe groepen gemaakt op niveau van de
leerling.
Niveau bepaling:
 Beginner: geen ervaring of een keer een proefles
 Ervaring: kan blauw skiën, skiet nog veel in pizzapunt, gaat
leren parallel te skiën en oefenen met rode pistes
 Gevorderd: komt veilig rood omlaag, kent en hanteert de
pisteregels. Gaat dagtochten maken door het gebied met
een docent van Nuenens College

Begeleidende docenten






Dhr. Van Kasteren (ski)
Mevr. Deckers (ski)
Dhr. Verlijsdonk (Snowboard)
Mevr. Rasing (ski)
Mevr. Saasen (ski)

Paklijst
Algemeen:
o ID-Kaart
o Zorgpas
o weekend tas (geen harde koffer)
o Eten en drinken voor tijdens de reis (geen energiedrankje
en/of chips)
o Evt. handbagage in een rugzakje
o Bidon (zodat je avonds ranja kunt pakken en wat te drinken
hebt op de piste)
Ski- of snowboard materiaal:
o Evt. eigen materiaal (hel, ski/snowboardschoenen,
snowboard en/of ski’s)
o 1 (Waterdichte) ski- / winterjack
o 1 (Waterdichte) ski- / winterbroek
o Een aantal skipully’s en/of T-shirts (i.v.m. zweten, 4
skidagen)
o 4 paar skisokken
o 1 paar skihandschoenen
o Rugzak, voor dagelijks gebruik (kan ook handbagage rugzak
zijn)
o Muts
o Helm (of je hebt deze gehuurd). LET OP IS VERPLICHT!!
o Goede zonnebril
o Sneeuwbril (probeer deze zeker te lenen indien niet in
bezit, deze is niet zo vaak nodig)

Overige kleding:
o Jeans
o Trui
o T-shirt
o Sokken
o Sneakers/schoenen
o Badslippers
o Ondergoed
o Nachtkleding
Overige spullen:
o
o
o
o

Toiletspullen, lippencrème, zonnebrandcrème,
tandenborstel etc.
Evt. medicijnen
Oplader telefoon
Zakgeld (op de piste), €100 maximaal

!! Vergeet niet om je paspoort en/of identiteitsbewijs mee te
nemen!!

Globaal programma
Vrijdag 8 februari 2019:
 19.30 uur verzamelen op sportlaan 8. Controle tassen, ID
en zorgpas
 20.00 uur vertrek bus
 Rust in de bus van 24.00 uur tot 6.00 uur.
Zaterdag 9 februari 2019:
 7.00 – 8.00 uur:
 10.00 uur:
 11.00 uur:
 12.30 uur:
 15.30 uur:
 18.00 uur:
 19.00 uur:

aankomst en ontbijt
vertrek naar piste
start les of begeleid skiën
lunch
vertrek richting hotel
avondeten
vrije avond

Zondag 10 februari 2019:
 07.00 uur:
 07.30 -08.30 uur:
 09.00 uur:
 09.30 uur:
 12.00 uur:
 15.30 uur:
 18.00 uur:
 20.00 uur:

opstaan
ontbijt
vertrek naar piste
start les of begeleid skiën
lunch
vertrek richting hotel
avondeten
Bowlen + Drankje

Maandag 11 februari 2019:
 07.00 uur:
 07.30 -08.30 uur:
 09.00 uur:
 09.30 uur:
 12.00 uur:
 15.30 uur:
 18.00 uur:
 20.00 uur:

opstaan
ontbijt
vertrek naar piste
start les of begeleid skiën
lunch
vertrek richting hotel
avondeten
Fakkeltocht

Dinsdag 12 februari 2019
 07.00 uur:
 07.30 -08.30 uur:
 09.00 uur:
 09.30 uur:
 12.00 uur:
 16.00 uur:
 20.00 uur:

opstaan + inpakken
ontbijt
vertrek naar piste
start vrij skiën (begeleid)
lunch
vertrek richting Nederland
stop voor avondeten

Woensdag 13 februari 2019
 05.00-07.00 uur: aankomst NC (rest van de dag zijn de
leerlingen vrij)

