
Snowcamp 2019





De begeleiding van Snowcamp

Docenten vanuit school:

Elke Snowcamp groep krijgt minimaal 1 persoonlijke Snowcamp
mentor

• Mevr. Jouzy

• Dhr. van de Meer

• Dhr. de Wit

• Dhr. van Veen

• Mevr. Groen



Locatie en skigebied

• Skiën in het Zillertall
• Wildkogel 
• Neukirchen/Bramberg

• Sneeuwzeker 
(nu 50 cm dal 230 cm berg) 

• Tot 2200 m hoog
• 75 km piste
• Makkelijk/blauw 35 (47%) 
• Gemiddeld/rood 30 km (40%)
• Moeilijk/zwart 10 km (13%)



www.wolkensteiner-hotels.at 



Verblijf
•Hotel Wolkensteinblick
• sterren hotel
•Google beoordelingen (100)
•4,0 uit 5
•Inclusief ontbijt en avondeten
•Jongens en meiden gescheiden



Faciliteiten hotel

• Afstand skigebied; • Wildkogel Arena:  4 minuten rijden met de skibus

• Faciliteiten

- filmzaal  

- discoruimte 

- sportruimte

- boulderruimte

- gratis wifi

- speelruimte met, tafeltennissen, biljarten, tafelvoetballen



Dagindeling:

• 7.00 uur wekken

• 8.00 uur ontbijt

• 9.00 uur vertrek naar de 

piste met de bus 

• 16.30 uur retour

• 18.30 uur diner

• 22.30 uur naar de kamers

• 23.30 uur tot 7.00 stilte



- 14 km lange rodelbaan



Avond indeling
• dinsdag avond film avond/Real Madrid – Ajax

• woensdag avond fakkeltocht

• donderdag einde van de dag rodelen 

• vrijdagavond terug rijden en ergens wat eten



Materiaal

• elke leerling is verantwoordelijk dat zijn of haar materiaal uit en in de 
bus komt

• in de ochtend alle spullen klaar. Handschoenen, helm, ski pas alles 
compleet

• Elk paar schoenen en ski's of snowboard heeft een nummer.  

Goed onthouden



Kleding
• warm, zoals bij het schaatsen 

• skibroek, met eventueel thermo ondergoed (waterdicht)

• muts

• zonnebril en skibril 

• handschoenen

• hoge schoenen of snowboots

Tips: 

We gaan buiten de vakantie dus lenen is een goede optie.
- Aldi, Decathlon, Lidl



Op de piste

• iedereen krijgt ski of snowboard les. Van gediplomeerde Nederlandse 
leraren. Accent ligt bij de gevorderde groepen op tochten maken

• lunch +- 12.00 uur in een restaurant en kost ongeveer €10,-

• ski pas elke dag meenemen. Ski pas in het hotel laten liggen, 
betekend een dag pas kopen voor eigen rekening!



Ski/snowboard, kamer en busindeling

• Iedereen heeft zijn voorkeur voor de kamer en busindeling
opgegeven. De indelingen worden nog gemaakt (bus/kamer/skigroep)

• Dagelijkse evaluatie met docenten en instructeurs over nieuwe 
indeling (niveau).

• Kamerindeling is afhankelijk van de grootte van de kamers.

• €50,- borg per leerling per kamer



Bus
• vertrek op maandag 4 maart vanaf de HBM

• 18:00 uur verzamelen in de aula

• verwachte aankomst tijd Oostenrijk 8:00 uur (afhankelijk weer en verkeer)

• ontbijt en eventueel lunch mee voor de 1e dag

• geen chips, kauwgom en energiedrank in de bus! (we houden de bus 
netjes)

• geen boxen in de bus. Oortjes zijn wel prima maar zo dat alleen jij ervan 
kan genieten

• vanaf 23:00 uur stil in de bus. De volgende ochtend gaan we direct de piste 
op

• er zullen verschillende stops zijn voor een plas pauze of om wat te eten

• de hele week hebben we dezelfde bus- en chauffeur. Dus doe beleefd en 
hou de bus netjes. Er zijn genoeg vuilniszakken in de bus



Roken en Alcohol

• Wordt de regel overtreden dan zullen er sancties volgen!



Verzekering

• iedere deelnemer is door Manders verzekerd inclusief ongevallen en 
wintersport dekking.

• vraag bij uw ziektekosten verzekering een Europese pas aan



Wat volgt

• informatieboekje met de kamer- lesgroep - busindeling en overige 
informatie



Belangrijke punten

• verzamelen om 18:00 uur op maandag 4 maart
• europese zorgverzekering pas aanvragen
• kopie id/paspoort en ziektepas inleveren bij RW of ME
• Paspoort/id meenemen!
• bagage in grote reistas 
• neem zelf je beddengoed mee, anders kost huren daar €15,-
• ontbijt en eventueel lunch pakket dag 1 meenemen
• zakgeld om te lunchen op de piste en de laatste avond voor eten
• €50,- borg meenemen op de vertrek dag en inleveren in de aula
• deze hele presentatie is op de site na te lezen




