
  



 
  

 
Vertrek naar Oostenrijk 
 

 Vrijdag 14 februari 2020 

 16.30 uur 

 Hal Saenstroom opdc 
 
Leerlingen zijn om 13.15 uur uit om naar huis 
te gaan om op te frissen en hun tas te 
pakken. 
 
Aankomst Nederland 
 

 Dinsdag 18 februari 2020 

 07.00 – 10.00 uur 

 Saenstroom opdc 
 
 



 
  

• 1100 km  
• 15 uur onderweg 
• Stops/plaspauze 
• Meenemen in de bus: 

• Eten en drinken / ontbijt 
• Kussen  
• Vermaak 
• Belangrijke documenten 
• Geld (toilet €0,70) 

 
 
Bagage maximaal één zachte tas! 
 

 
Skigebied: 

• Blauw:  20 km 
• Rood:   34 km 
• Zwart:  1 km 

 
JGH Heiligeblut 
Hof 36 
9844 Heiligenblut 
Oostenrijk 
 
https://www.oejhv.at/en/youth-
hostels/carinthia/heiligenblut/www.wildkog
el-arena.at/nl 
 
https://www.heiligenblut.at/en/ 
 
 
 



  

4 uur per dag skiles (verplicht) 
 
Middagpauze op de piste (zakgeld) 
 
Professionele ski en snowboardleraren  
 

• Dhr. van Eerden 
• Mevr. Van der Elst 

 
Ook zijn er nog drie ski-/snowboardleraren 
ter plaatse van Manders Travel 
 
 

Materiaal via Manders Travel  
 

• Helm 
• Schoenen 
• Ski’s & Stokken 
• Snowboard 

 



  

Thuisfront: Ouders zoeken contact met 
docenten. De docenten informeren de 
leerling.  
 
Op de piste: Docent gaat mee met leerling 
voor evt. hulp. Docent zoekt contact met 
thuis (indien noodzakelijk).  
 
Leerlingen krijgen armbandjes met 
telefoonnummer van dhr. Hooijschuur en 
mevr. van Bakel 
 
Tijdens de reis: Docenten zoeken contact 
met ouders. 
 
Dhr. Hooijschuur tel: +31 (0) 653 49 45 83 
 
 

Mevr. van Bakel  Mentor 2D & LO 
Dhr. van Benthem   Directeur 
Mevr. van Briemen  PLV Directeur 
Mevr. Dekker  Docent  
Mevr. Haaker   Mentor 2A 
Dhr. Hooijschuur  Docent LO 
Dhr. van Ommeren   Docent NASK 
 
 
 
Dhr. van Eerden  Ski-/ snowboardleraar 
Mevr. van der Elst ass. Ski-

/snowboardlerares 
 
 



Programma Saenstroom OPDC 
 
Vrijdag 14 februari 2020 
 
16.30 uur:  Ontvangst door een reisbegeleider van Manders Travel en vertrek 

vanaf de school naar Oostenrijk. Eventueel bestelde truien worden voor vertrek 
uitgedeeld. De reis gaat per touringcar met onder andere toilet, dvd en airco. 
Verder worden er onderweg diverse dvd’s vertoond. 

 
Zaterdag 15 februari 2020 
 
07.30 uur Aankomst bij de accommodatie 

Wegzetten van de bagage en mogelijkheid tot omkleden 
 
08.30 uur  Vertrek naar de piste, deze is op vijf minuten lopen 
 
09.00 uur Passen van het ski- en snowboardmateriaal 
 
10.30 uur  Start ski- en snowboardlessen 
  
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 16 februari 2020 
 
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 



Maandag 17 februari 2020 
 
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 18 februari 2020 
 
09.00 uur  Aankomst op de school 
 
 
Aan de hand van de vooraf opgegeven niveaus maakt Manders Travel 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. 

  

  



 
  

 Pasje zorgverzekering (EU versie) 

 Geldige ID  

 Annuleringsverzekering (via eigen 
verzekering) 

 Medicatie - Schengenverkaring ! 

 Zakgeld:   €10,- per dag 
 
 
Reisverzekering met wintersportdekking is 
afgesloten via Mandertravel.  
 
  
 

 
‘Sportief en gezellig!’ 
 

• Meedoen is verplicht 
• Het is verboden om alleen te gaan 

skiën en snowboarden 
• Docent is de baas 
• Goed gedrag in het hotel en op de 

piste 
• Verantwoordelijk voor je eigen 

spullen 
• Geen alcohol, sigaretten en drugs 

gedurende de hele reis 
• Geen muziekboxen in de bus 
• Geen energy drankjes  
• Geen chips  
 

Overtreding = einde reis en ophalen in 
Oostenrijk! 
 
 
 

Regels 
 



  

 Je gaat op de afgesproken tijden naar 
bed. 
 

 Op de kamers en in de gangen is het 
rustig, in de gezamenlijke ruimte mag 
er geluid worden gemaakt, 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 en 
gasten in het hotel, je stelt je sociaal 
op. 

 

 

 

Afspraken 
 



  

Wil je veilig naar beneden? En geen gevaar 
zijn voor anderen? Lees dit dan eens door: 

Rekening houden met anderen  
Iedere skiër/snowboarder moet zich zo 
gedragen, dat hij een ander niet in gevaar 
brengt of schade toebrengt.  
 
Beheersen van snelheid en 
ski/snowboardstijl 
Iedere skiër/snowboarder moet altijd op tijd 
kunnen stoppen of uitwijken. Hij moet zijn 
snelheid en manier van skiën/snowboarden 
aanpassen aan zijn 
ski/snowboardvaardigheid, de conditie van 
de piste, de sneeuw- en 
weersomstandigheden, alsook aan de drukte 
op de piste.  
 

1. 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.  

 
2. 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. 
 

3. 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. 
 

4. 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 

Keuze van het spoor 
De van achteren komende 
skiër/snowboarder moet zijn afdaling zo 
kiezen, dat hij skiërs/snowboarders voor zich 
niet in gevaar brengt.  
 
Inhalen 
Inhalen van boven en onder, van links en 
rechts is toegestaan, mits voldoende afstand 
door de inhalende skiër/snowboarder wordt 
gehouden, zodat er genoeg ruimte is voor de 
ander. 

 
Invoegen en weer verder skiën 
Iedere skiër/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. 
 

 
 

Pisteregels 



  

Smalle plaatsen 
Behalve wanneer het echt niet anders kan, 
moet een skiër/snowboarder vermijden stil 
te gaan staan op smalle en of 
onoverzichtelijke plaatsen. Na een val op 
zo’n plaats, moet de skiër/snowboarder de 
plaats zo snel mogelijk vrij maken. 
 
Klimmen en lopen 
Een skiër/snowboarder die klimt of te voet 
afdaalt, mag dit alleen aan de zijkant van de 
piste doen.  
 
 

 
Mochten er nog vragen zijn of zijn er 
bepaalde zaken onduidelijk? Stuur dan een 
mail naar m.hooijschuur@saenstroom.nl 
 
 
Voor diegene die de vragenlijst moeten 
invullen graag voor 7 december! Zie de site 
voor de link en tevens bijgevoegd. 
 
https://forms.gle/kF2QMMwGeE7NMYos8 
 
Ik hoop dat iedereen een hele fijne, gezellige 
en sportieve week zal hebben! Wij hebben 
er weer erg veel zin in! 
 
Namens alle begeleiders, 
 
M. Hooijschuur 
 
 

Pisteregels  

 

mailto:m.hooijschuur@saenstroom.nl
https://forms.gle/kF2QMMwGeE7NMYos8


Paklijst 
Skiuitrusting Verzorging 

• Ski-jas 
• Skibroek 
• Helm  
• Skisokken 
• Handschoenen (verplicht) 
• Skibril 
• Muts 
• Sjaal en/of buf 

• Zonnebrand  
• Lippenbalsem 
• Tandpasta 
• Tandenborstel 
• Medicijnen 
• Lenzen + reserve setje 
• Bril 
• Haarproducten 
• Deodorant 
• Oordopjes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kleding Accommodatie 

• Kleding 
• Thermokleding 
• Skipully’s 
• Truien om in te sporten 
• Ondergoed 
• Sokken 
• Vrijetijdskleding 
• Avondkleding 
• Nachtkleding 
• Schoenen 
• Snowboots 
• Slippers / Sloffen 

 

• Kussensloop 
• Slaapzak 
• Onderlaken 
• Handdoeken 

Belangrijk 

• Annuleringsverzekering (via eigen 
verzekeraar) 

• Paspoort / Identiteitskaart 
• Zorgpasje  
• Schengenverklaring indien medicatie 
• Geld á €10,- per dag 

 

 

 

 


