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Voor de achste keer… 

 
Dit jaar gaat het achstste wintersportkamp van de Saenstroom opdc plaatsvinden! Tijdens de 

voorjaarsvakantie, van 17 t/m 21 februari 2017, organiseren wij een wintersportreis naar 

Oostenrijk, Alpbachtal. 

 
In dit boekje krijg je per onderdeel informatie. 

Lees het goed door. Met vragen kun je natuurlijk altijd bij mij terecht. 

 

Ik hoop dat iedereen een fijne week zal hebben. 

 

Namens de begeleiders: 

Suzanne van Bakel (s.vanbakel@saenstroom.nl) 

mailto:s.vanbakel@saenstroom.nl
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De bestemming 

 

Alpbachtal-Wildschonau 

 
Op nog geen 850 kilometer van Nederland ligt het prachtige wintersportgebied Alpbachtal-

Wildschonau. Een prima uitvalsbasis voor wintersporters. Het wintersportgebied is geschikt 

voor zowel beginners als gevorderden. Uitgestrekte pistes met afdalingen tot in het dal en een 

grandioos panorama uitzicht zover als u kunt kijken, zorgen voor een ware belevenis die u 

niet mag missen! 
 

Skipistes 

 
Het wintersportgebied Alpbachtal - Wildschönau is een combinatie van drie skigebieden, de 

Reitherkogel, de Wiedersberger Horn en de Schatzberg. De Wiedersberger Horn en de 

Schatzberg zijn de grootste gebieden. Het gebied bij de Reitherkogel is ideaal voor de 1ste 

dag. De skiverhuur ligt hier aan de piste. De skibus brengt u gratis van dichtbij uw pension, 

hotel of appartement naar de liften.  

Het skigebied heeft naast afwisselende pistes en een ongeprepareerde buckelpiste ook de 

mogelijkheid voor het maken van leuke tochten. Uitrusten kan onderweg in één van de vele 

stubes aan de piste.  

Hoogte: 600 - 2.100 meter. Pistes: 145 km (32 km blauw, 78 km rood, 18 km zwart en 17 km 

skiroute). 

 

Meer informatie vind je op de volgende website: 

http://www.alpbachtal.at/de/winter/skigebiet-alpbachtal 

 

http://www.alpbachtal.at/de/winter/skigebiet-alpbachtal
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 Jugendgästehaus Köckenhof 
 

De jeugdherberg is exclusief voor Saenstroom deze dagen. 

De kamers zijn geschikt voor één tot vijf personen.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres: 

 
Familie Ainberger  

 Zimmermoos 4  
A-6230 Brixlegg  

 Tel. 0043/676 37 48 599 | info(at)koeckenhof.com

mailto:info@koeckenhof.com
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De organisatie 
 
Snowbreaks.nl BV 

 
Snowbreaks is een gecertificeerd organisatiebureau met ervaring sinds 1994. Zij zijn 

gespecialiseerd in winter- en bergsportkampen voor schoolgroepen tot 200 leerlingen. Het 

team op het kantoor in Tilburg bestaat uit 8 medewerkers die zorgen voor een vlekkeloze 

voorbereiding van het kamp. De uitvoering is in veilige handen bij één van de 

projectleiders die samen met het instructeursteam van 30 enthousiaste instructeurs een 

succes maken van het wintersportkamp in Oostenrijk. 

Met beleving, kwaliteit, veiligheid en een persoonlijke aanpak als leidraad zorgen zij voor 

een onvergetelijke ervaring in de bergen! 

De organisatie stapt bij school in de bus en zal het gehele kamp, samen met de docenten van 

Saenstroom opdc, de leerlingen begeleiden. Zij verzorgen ook de ski- en snowboardlessen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docenten Saenstroom opdc 
 

Vanuit Saenstroom opdc zullen er ook een aantal docenten meegaan om het wintersportkamp 

te begeleiden. 

 

- Dhr. H. van Benthem (Directeur) 

- Mevr. S. van Bakel (Docent L.O.) 

- Mevr. S. van Briemen (afdelingsleider) 

- Dhr. M. Hooijschuur (Docent L.O.) 

- Dhr. Vos (Docent Techniek) 

- De nodige stagiaires 
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Programma Saenstroom OPDC 
 

Vrijdag17 februari 2017 

 

16.30 uur  - Ontvangst door een reisbegeleider van Snowbreaks.nl en vertrek 

vanaf de school naar Oostenrijk. De reis gaat per touringcar van 

keurmerk busorganisatie BBA Tours met onder andere toilet, video 

of dvd en airco. 

- Onderweg wordt er theorieles gegeven in de bus over skiën en 

snowboarden (met behulp van video of dvd) gevolgd door een 

vragenquiz met leuke prijzen voor de winnaars! 

Verder worden er onderweg diverse video’s of dvd’s vertoond. 
 

 

  

 

 

 

 

Zaterdag 18 februari 2017 

 

07.30 uur  - Aankomst bij de accommodatie. 

Wegzetten van de bagage en mogelijkheid tot omkleden. 

 

08.30 uur  - Vertrek naar de piste met de skibus. Deze stopt voor de deur van 

de accommodatie. 

 

09.00 uur  - Passen van het ski- en snowboardmateriaal 

 

10.30 uur  - Start ski- en snowboardlessen. 
 

Er zullen 5/6 ski- of snowboardleraren aanwezig zijn tijdens de reis. De ski- en 

snowboardleraren fungeren tijdens de reis ook als reisbegeleiding. Aan de hand 

van de vooraf opgegeven niveaus maakt Snowbreaks in overleg met de docenten 

niveaugroepen van maximaal 12 leerlingen per skigroep en maximaal 10 

leerlingen per snowboardgroep. 

De groepen worden op niveau ingedeeld en gedurende de week kunnen ze van 

samenstelling wisselen. 
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12.30 uur  - Lunchpauze op de piste. 

 

13.30 uur  - Vervolg ski- en snowboardlessen. 

 

16.30 uur - Terugkeer naar de accommodatie. 

 

18.00 uur  - Inrichten van de meerpersoons kamers. 

 

19.00 uur  - Diner. 

 

‘s Avonds  - avondprogramma 
 

Zondag 19 februari 2017 

 

07.30 uur  - Ontbijt. 

 

08.30 uur  - Vertrek naar de piste. 

 

09.30 uur  - Start ski- en snowboardlessen. 

 

11.30 uur  - Lunchpauze op de piste. 

 

12.30 uur  - Vervolg ski- en snowboardlessen. 

 

16.30 uur  - Terugkeer naar de accommodatie. 

 

18.30 uur  - Diner. 

 

’s Avonds  - Avondprogramma buiten 
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Maandag 20 februari 2017 

 

07.30 uur  - Ontbijt. 

- Uitchecken van de kamers en wegzetten van de bagage. 

 

08.30 uur  - Vertrek naar de piste. 

 

09.30 uur  - Start ski- en snowboardlessen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.30 uur  - Lunchpauze op de piste. 

 

12.30 uur  - Vervolg ski- en snowboardlessen. 

 

16.00 uur  - Einde van de activiteiten. 

- Inleveren van de ski- en snowboardmaterialen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.30 uur  - Terugkeer naar de accommodatie. 

- Mogelijkheid tot omkleden en inpakken van de bus. 

 

18.00 uur  - Afsluiting van het kamp. 

 

  - Vertrek terug naar Nederland. 

 

Dinsdag 21 feruari 2017 

 

09.00 uur - Aankomst op de school. 
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De heenreis  

 

We vertrekken op vrijdagmiddag 17 februari. Het is de bedoeling dat de bus om 16.00/17.00u 

weggaat. Wij gaan dus verzamelen om 15.30u. 

 

Iedereen mag slechts één sporttas met kleding meenemen! 

 

Grote tassen/koffers worden onherroepelijk achter gelaten! Je moet dus goed bedenken wat je 

écht nodig hebt op de reis (zie de paklijst). Een baljurk of zes paar schoenen zit er dus helaas 

niet in. 

We reizen met een keurmerk reizenbus. Dat betekent dat de chauffeurs zich aan de strenge 

Nederlandse rijtijdeneisen houden. Onderweg stoppen we een aantal malen bij een 

wegrestaurant. Hier kun je naar de wc, je benen strekken en wat frisse lucht happen. Je kunt er 

ook wat eten kopen, maar dat is wel kostbaar. Beter kun je voldoende eten en drinken voor in 

de bus meenemen. 

Zorg ook voor een ontbijt voor de eerste dag!! 
 

Na de gebruikelijke video’s en DVD’s is het zaak om zo goed als mogelijk te slapen. Bij 

aankomst gaan we namelijk gelijk de piste op!  

 

Zo rond 7.00 – 8:00 uur hopen we aan te komen. Dan kun je je omkleden en vertrekken we zo 

snel mogelijk naar de piste om de spullen op te halen en te beginnen met de eerste lessen. 

 

De laatste dag 

 

Maandag is de laatste skidag. We vertrekken ’s ochtends gewoon om half negen om te gaan 

skiën of boarden. Dat betekent dat je voor die tijd je kamer spic en span schoon moet hebben 

gemaakt en dat je je spullen hebt ingepakt. Het is handig dat je dit de avond ervoor al voor het 

grootste deel heb gedaan! We skiën en boarden dan de hele dag. ’s Avonds kun je niet meer in 

je eigen kamer, je kunt dan nog wel omkleden in de jeugdherberg. We pakken de bus in en 

rond zes uur vertrekken we weer richting Nederland.  

Het avondeten doen we onderweg bij een McDonald’s. Zorg dus voor wat extra geld om hier 

iets te kunnen halen! 
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Kampregels en afspraken 

 
 Iedereen die meegaat met de reis doet mee aan het lesprogramma. 

 

 Het is verboden om alleen te gaan skiën en snowboarden. 

 

 Je gaat niet buiten de piste skiën of snowboarden. 

 

 Voor de skilift krijgt iedereen een skipas. Die krijg je één keer! Als je de 

pas kwijt raakt, moet je zelf een nieuwe kopen en dat kost een hoop geld. 

 

 Tijdens de reis gebruik je geen alcohol. 

 

 In de bus wordt er niet gerookt. 

 

 Drugs en of soft drugs worden onder geen beding getolereerd tijdens de 

gehele reis.  

 

 Je ghettoblaster laat je thuis. 

 

 Op de kamers in het hotel wordt niet gerookt en geen alcohol gebruikt. 

 

 Je gaat op de afgesproken tijden naar bed. 

 

 Op de kamers en in de gangen is het rustig, in de gezamenlijke ruimte 

mag er gefeest worden, op de kamers wordt er geslapen, dus doe zachtjes. 

 

 Als we op een bepaalde tijd ergens afspreken dan zorg je ook dat je op tijd 

bent. 

 

 Je houdt natuurlijk rekening met de andere deelnemers aan de reis, m.a.w. 

je stelt je sociaal op. 

 
Bij onaangepast gedrag, waarbij materiaal in het hotel of in de bus stukgaat, wordt de 
schade op de leerling verhaald. Bij extreem wangedrag moeten de betreffende 
ouders hun kind zelf komen ophalen (in Oostenrijk!). 
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Pisteregels 
Wil je veilig naar beneden? En geen gevaar zijn voor anderen? 

Lees dit dan eens door: 

1) Rekening houden met anderen  
Iedere skier/snowboarder moet zich zo gedragen, dat hij 

een ander niet in gevaar brengt of schade toebrengt.  

 

2) Beheersen van snelheid en ski/snowboardstijl 
Iedere skier/snowboarder moet altijd op tijd kunnen 

stoppen of uitwijken. Hij moet zijn snelheid en manier van 

skien/snowboarden aanpassen aan zijn 

ski/snowboardvaardigheid, de conditie van de piste, de 

sneeuw- en weersomstandigheden, alsook aan de drukte 

op de piste.  

 

3) Keuze van het spoor 

De van achteren komende skier/snowboarder moet zijn afdaling zo kiezen, dat hij 

skiers/snowboarders voor zich niet in gevaar brengt.  

 

4) Inhalen 
Inhalen van boven en onder, van links en rechts is toegestaan, mits voldoende afstand 

door de inhalende skieer/snowboarder wordt gehouden, zodat er genoeg ruimte is voor 

de ander. 

 

5) Invoegen en weer verder skien 

Iedere skieer/snowboarder die een afdaling maakt of na een stop weer verder gaat, 

moet naar boven en onder kijken, om te kijken of dat zonder gevaar voor hemzelf of 

anderen kan. 

 

6) Smalle plaatsen 
Behalve wanneer het echt niet anders kan, moet een skieer/snowboarder vermijden stil 

te gaan staan op smalle en of onoverzichtelijke plaatsen. Na een val op zo’n plaats, 

moet de skieer/snowboarder de plaats zo snel mogelijk vrij maken. 

 

7) Klimmen en lopen 
Een skier/snowboarder die klimt of te voet afdaalt, mag dit alleen aan de zijkant van 

de piste doen.  

 

8) Letten op tekens 

Iedere skier/snowboarder dient de markeringen en de borden te volgen.  

 

9) Verlenen van hulp 
Bij een ongeval is iedereen verplicht hulp te verlenen.  

 

10) Legitimatieplicht 
Iedereen, getuige of betrokkene, verantwoordelijk of niet, moet bij een ongeval zijn 

identiteit bekendmaken  
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Paklijst 
 Algemeen 

- Paspoort of identiteitskaart 

- Verzekeringsbewijs van de ziektekostenverzekering 

- Eventuele medicijnen 

- Europese Zorgpas (wordt geadviseerd) 

- Geld (euro’s) (Houd rekening met je ontbijt zaterdag en het diner op maandagavond) 

- Video’s, Cd’s, Spelletjes, kaarten, dobbelstenen  

- !! Wij raden het ten zeerste af dure apparatuur mee te nemen, je 
bent daar zelf voor verantwoordelijk!! 

- Indien gebruik van medicijnen: Schengenverklaring!! 

 

 Accomodatie 

- Slaapzak of bedlinnen en kussensloop 

- Onderlaken (ook bij gebruik van een slaapzak) 

- Huisschoenen of pantoffels 

- Handdoeken  

- Toiletspullen: tandenborstel, enz (geen MEGA grote beautycases) 

 

 Ski / Snowboardkleding en materiaal 

- Skibroek (Waterdicht) 

- Ski-jack 

- Ski pulli’s (lange mouwen, hoge kraag) 

- Skisokken 

- Sjaal 

- Muts 

- Handschoenen (waterdicht en stevig) 

- Evt. thermo onderkleding 

- Evt. Helm 

- Skibril (erg belangrijk mocht het gaan sneeuwen) 

- Zonnebril ( met goede UV bescherming) 

- Zonnebrandcrème (hoge factor) 

- Stevige schoenen, (die tegen de sneeuw kunnen, doe deze aan in de bus)   

- Eigen materiaal als je die hebt (ski’s, stokken en schoenen of snowboard en schoenen) 

- Lip balsem (liefst met UV-bescherming) 

 

 Vrijetijdskleding 

- Broek (spijkerbroek of trainingsbroek) 

- T-shirt  

- Trui 

- Sokken 

- Ondergoed 

 EEN GOED HUMEUR 
Je mag 1 grote ZACHTE tas (geen harde koffers) meenemen, 

dus denk goed na wat je erin stopt! 


