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Klimkamp 

 

1. Inleiding 
 
Tijdens je opleiding ga je verschillende keren op kamp, binnenkort ga je op 
klimkamp. Specifiek voor jullie staat het voorklimmen centraal. Dit kamp is een 
verplicht onderdeel van de uitstroomdifferentiatie Outdoormbo. 
We zullen van maandag 7 oktober t/m zaterdag 12 oktober 2019 actief zijn in de 
Franse Alpen. 
Jullie kunnen tijdens het kamp verschillende diploma’s van de NKBV, 
Nederlandse Klim en Bergsport Vereniging behalen als jullie voldoen aan de 
eisen die hieraan gesteld worden. 
De opleiding zal plaats vinden in Frankrijk, in het plaatsje Orpierre. 
We verblijven op de camping Des Princes d’Orange,  
Voor meer informatie kijk op de website, www.outdoormbo.nl.  
De kosten bedragen € 550,- . Betaling zal via Schoolkassa plaats vinden. 

2. Doel 
 
Het doel van dit kamp is behalen van diverse diploma’s van de NKBV, 
Nederlandse Klim en Bergsport Vereniging. 
 
Theorie en praktijk zijn in dit kamp geïntegreerd. 
 
Motorische doelstelling: 
Diverse aspecten van buitensport en klimvaardigheid beheersen. 
 
Cognitieve doelstelling: 
Theorie van het klimmen opdoen, zoals klimtechnieken, materiaal kennis, 
rescue-technieken. 
 
Sociaalaffectieve doelstelling: 
Onder verschillende omstandigen, zoals lange dagen, slecht weer, 
tegenvallende prestaties toch een teamspeler te blijven. 
  

http://www.outdoorleisure.nl/
https://idcollege.schoolkassa.nl/winkelen/selecteerArtikelen
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3. Opbouw van het kamp 
 
Het is natuurlijk belangrijk dat je veel plezier gaat beleven tijdens dit kamp en 
daarom is het belangrijk dat iedereen zich aan de regels houdt, zodat we er met 
zijn allen een leerzame week van kunnen maken. 
 
Er wordt tijdens het kamp van je verwacht dat je een positieve instelling hebt. 
Je hebt je daarom ook te houden aan diverse regels: 
algemene gedragsregels (3.1) 
 
Mocht er om wat voor reden dan ook onjuist gedrag worden geconstateerd 
zullen de consequenties voor jou zijn. Dit kan variëren van geen deelname aan 
de activiteiten tot aan, in het ergste geval, op eigen gelegenheid en eigen 
kosten naar huis gestuurd worden! 
 
 

3.1. Algemene gedragsregels 
Onderstaande regels worden als bekend geacht: 
positieve instelling 
goede beroepshouding (zie beroepshoudingsprotocol) 
op tijd aanwezig bij alle onderdelen 
niet roken tijdens de programmaonderdelen  
geen overmatige drankgebruik 
 
Een hele week buiten een activiteit doen, vraagt veel energie van je lichaam. 
Het is dus belangrijk dat je goed aan je gezondheid denkt. 
Zorg er dus voor dat je: 
voldoende herstelt (dus voldoende rust en slaapt) 
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4. Hulpmiddelen / Bronnen 
 
Deze handleiding (meenemen op kamp!) 
Sportkleding waarin geklommen kan worden 
Ondersteunende literatuur 
Pen en Papier 
 

5. De organisatie van het kamp 

5.1. Planning / Programma 
 
maandag 7 oktober 
 
7.00   Verzamelen op Schiphol Airport (op eigen vervoer naar het  

vliegveld toe),  
Inchecken bagage paspoort controle 

11.30   Aankomst Marseille 
  Vertrek naar Orpierre 
  Boodschappen doen onderweg 
14.00  Aankomst op camping des Princes d’Oranges 
  Inrichten stacaravans 
  Lunchen 
15.00   Verkennen klimwand en start klimmen 
 
18.00   Diner 
20.30   Theorie + praktijk  
 
dinsdag 8 oktober 
 
7.30   Ontbijten 
8.30   Naar de klimwand 
 
17.00   Terug naar de camping 
18.00  Diner 
 
20.30   Theorie + praktijk 
 
Woensdag 9 oktober 
 
7.30   Ontbijten 
8.30   Naar de klimwand 
 
17.00   Terug naar de camping 
18.00  Diner 
20.30   Theorie + praktijk 
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Donderdag 10 oktober 
 
7.30   Ontbijten 
8.30   Naar de klimwand 
   
17.00   Terug naar de camping 
18.00  Diner 
20.30   Theorie examen 
 
Vrijdag 11 oktober 
 
7.30   Ontbijten 
8.30   Naar de klimwand 
  ’s middag praktijk examen 
 
17.00   terug naar de camping 
18.00   diner 
  Alles opruimen, busjes in ruimen 
 
Zaterdag 12 oktober 
 
03.00  opstaan en vertrek naar het vliegveld van Marseille 
06.30  vertrek naar Schiphol 
08.40  Aankomst op Schiphol en vertrek op eigen vervoer naar huis 
  
 
 
Note: Elke student mag 1 tas van 23 kilo inchecken  

Economy Class 1 stuk ruimbagage*,  
tot 23 kg (50,5 lbs),  

l + b + h max. 158 cm (62 inch) 

 
 & 1 tas van 10 kilo handbagage meenemen  

Reisklasse Aantal & 
afmetingen Gewichtsbeperking Toegestane 

accessoires 
 

   
 

Economy 
Class 

1 stuk van  
55 x 25 x 35 cm  

(l x b x h)* 

Uw 
handbagage,  

inclusief 
accessoires,  

mag 
maximaal  
12 kg (26 

lbs) wegen. 

Een van de volgende 
voorwerpen: handtas, 

aktetas, camera, kleine 
laptop of 1 ander voorwerp 
van gelijk of kleiner formaat 

 

 
Let op: Geen vloeistoffen, deodorant, scherpe spullen enz. in je handbagage! 
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5.2. Faciliteiten 

We verblijven in op de camping des Prince d’Orange. We hebben hier een 
aantal stacaravans gereserveerd. De camping kijkt uit over het plaatsje 
Orpierre en ligt op zo’n 15 minuten wandelen van de rotsen van het 
klimgebied. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Voor meer informatie zie www.camping-orpierre.com  

6. 

http://www.camping-orpierre.com/
http://www.camping-orpierre.com/admin/galerie/image/09052007133119.jpg
http://www.camping-orpierre.com/admin/galerie/image/09052007133250.jpg
http://www.camping-orpierre.com/admin/galerie/image/09042008205138.JPG
http://www.camping-orpierre.com/admin/galerie/image/03062007092400.JPG
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Informatie voor de thuisblijvers 
 
In noodgevallen kunnen thuisblijvers contact opnemen met: 
    
Marcel Berger   0031 620531638    
Niels van Baar   0031 655526581 
Dennis Arens   0031 623632837 
Toine Derksen   0031 652634711 
School, secetariaat:   088 - 222 17 72 
Saskia Heijne 
 
Contactadres Frankrijk: 
Camping des princes d'orange  
05700 ORPIERRE  
France 
 
Phone: (+33)(0) 04 92 66 22 53 
Fax: (+33)(0) 04 92 66 31 08 
 
 
 
Vlucht gegevens: 
 
Vlucht: Amsterdam - Marseille - Retour  
ma 7 oktober – zaterdag 12 okt 2019  

Vlucht: Amsterdam - Marseille - Retour   
ma 7 okt 19 - za 12 okt 19   
   
Heenreis: Amsterdam - Marseille  
ma 7 okt 19  09:30 Amsterdam (Schiphol, Nederland)  
ma 7 okt 19  11:35 Marseille (Provence, Frankrijk)  

  
Totale reistijd 2h05  
 

 
Terugreis: Marseille - Amsterdam  
za 12 okt 19  06:30 Marseille (Provence, Frankrijk)  
za 12 okt 19  08:40 Amsterdam (Schiphol, Nederland)  

 

 

Totale reistijd 2h10 
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7. Verzekering 

 
Aansprakelijkheid en verzekeringen 
  
Tijdens deze activiteit is er een verhoogd risico op schade en ongevallen dan 
tijdens andere sporten en/of onderwijsactiviteiten.  
Deelname aan deze (onderwijs)activiteit is voor eigen rekening en risico van de 
student.  
Dit betekent dat mboRijnland niet aansprakelijk is voor schade aan 
materialen/eigendommen van studenten, maar ook niet voor 
ziektekosten/ongeval tijdens de (buitenlandse) activiteit. 
Studenten dienen zelf zorg te dragen voor een goede aansprakelijkheids-, 
ziektekosten- en reisverzekering!  
Normaliter dekt jouw zorgverzekering de kosten tot het maximale bedrag wat 
dezelfde behandeling in Nederland zou kosten. Omdat zorg in het buitenland 
vaak duurder is, is het verstandig hier een reisverzekering voor af te sluiten.  
Ingeval van een ongeval van student, waarbij blijvende invaliditeit en/of 
overlijden van toepassing is, kan voor bepaalde kosten aanspraak gedaan 
worden op de ongevallenverzekering van mboRijnland.  
Mocht je tijdens de (buitenlandse) activiteit ziek zijn/worden, waardoor je de 
activiteit niet (succesvol) kunt afronden, dan blijven de opleidingskosten (ook 
voor een eventuele volgende deelname) voor rekening van de student. 
Het verschilt per verzekeraar welke activiteiten onder de dekking van de 
verzekering valt. Het is daarom raadzaam om bij je huidige verzekering(en) te 
checken of deze voldoende dekking biedt voor deze activiteiten.  

 

8. De beoordeling 
 
Het Klimkamp is behaald wanneer de volgende punten voldoende zijn: 
 
Beroepshouding, zie beroepshoudingsprotocol 
Vaardigheid van alle onderdelen  
Voldoende theorietoets 
Lesgeven 
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9. Bijlagen 

Bijlage 1: Wat moet ik meenemen? 
 

Paklijst 
Documenten & geld  
O paspoort of identiteitskaart  
O rijbewijs 
O agenda  
O pinpas   
O Hoe en Wat in het Frans  
O schrijfgerei  
 
Onderweg  
O mobieltje  
O lunch voor de 1ste dag! 
O boek, tijdschriften  
O medicijnen  
 
Gewone kleding  
O slippers 
O nachtkleding  
O ondergoed  
O T shirts  
O broeken, jurken 
O truien /fleece  
O sportkleding  
O ondergoed  
O sokken  
O bergschoenen  
O theedoeken (minimaal 1) 
O handdoeken 
 
Klimspullen  
O gordel  
O helm 
O klimschoenen 
O Tuber 
O 6x karabiner  
O zelfzekering, bandschlinge 
O rugzak 
O setjes 
O klimtouw 
O 2x prusiktouw, kort en lang 
O bandschlinge lang 
O bandschlinge kort 
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Ontspanning  
O boeken/tijdschriften  
O badpak, bikini, zwembroek  
O etui/papier  
O sportbroek  
O gympen 
O slippers  
O spelletjes  
 
Video/Foto/Radio/Telefoon  
O oplader mobieltje  
O video camera  
O video oplaadsnoer  
O memorykaart 
O gebruiksaanwijzingen  
O fototoestel  
O oplader fototoestel   
 
Verzorging  
O medicijnen  
O bril of lenzen met schoonmaak middel  
O maandverband  
O nagelschaartje  
O weer en wind crème  
O tandenborstel  
O tandpasta  
O haarborstel  
O zonnebrand, geschikt voor water 
O lippencrème (UV) 
O lady shave / scheerapparaat  
O washandjes  
O deodorant  
O shampoo  
O after sun  
O doucheschuim  
O aspirine  
O wasknijpers 
 
Slapen 
O slaapzak 
O kussensloop 
O Hoeslaken 
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