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Inleiding  
Gedurende de opleiding ga je meerdere keren op kamp. Binnenkort is het waterkamp aan de 
beurt! Speciaal voor alle studenten van de uitstroom Outdoor MBO staat het raften centraal.  
Jullie zullen de opleiding volgen vanaf vrijdag 21 juni t/m 30 juni 2018, in Zuid-Frankrijk in de 
Franse Alpen in het plaatsje Chateauroux les Alpes. We blijven deze periode op de camping Les 
Eygas. Van de acht dagen zit je er zes op het water, voornamelijk op de rivier de Durance.  
Elke dag na het raften zijn er theorieblokken. Voldoe jij aan alle eisen en haal je de praktijk en de 
theorie dan kan jij je Raft Guide 2 diploma halen. 

Doel  
Het uiteindelijke doel van dit kamp is om aan het eind van de week je Raft Guide 2 diploma in 
ontvangst te nemen.  

Motorische doelstelling: nieuwe aspecten van buitensport en raftvaardigheid beheersen 
Cognitieve doelstelling: theoretische vaardigheden van het raften opdoen zoals 
waterkennis/hydrologie, materiaalkunde, wildwaterrescue en technieken. Ook dat ze na een 
lange dag op het water nog concentratie hebben voor de avond theorie. Voor velen is dit de 1e 
lange busreis en dit is de 1e van vele die nog gaan volgen. Dus de cognitieve doelstelling is dat zij 
een fijne ervaring overhouden aan de lange busreis.  
Sociaal affectieve: doelstelling: bij verschillende omstandigheden zoals, lange dagen, slecht 
weer, vermoeidheid toch een teamspeler blijven 

Kosten 
Bij dit kamp zijn kosten verbonden de totaalprijs van dit kamp is €650,-.  
Dit bedrag bestaat uit de 2de jaars waterkampprijs van €275,- en een extra bijdrage voor de 
raftopleiding van €375,-. Voor het bedrag van €650,- krijg je het volgende: 

• Vervoer naar en van Zuid- Frankrijk  
• Vervoer ter plaatse 
• Overnachtingen (exclusief tent, slaapzak en 

matje) 
• Gediplomeerde raftinstructeurs  
• Ontbijt/lunch/avondeten/snacks/drinken  
• Examen IRF 2 
• Begeleiding door docenten OutdoorMBO 
• Wetsuit/anorak/helm/zwemvest 
• Rafts en verdere raft benodigdheden 
• Laatste avond BBQ 
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Bronnen  
Tijdens de raftopleiding heb je verschillende bronnen nodig om je uit de voeten te kunnen 
maken tijdens de theorie vakken, deze heb je allemaal nodig:  

• Deze handleiding  
• Reader Raft Guide 2  
• Pen en veel papier ( groot notitieblok)  

Faciliteiten  
In het zuiden van Frankrijk in de provincie Hautes Alpes de camping Les Eygas.  
De ligging van deze camping is zeer gunstig omdat het zo bij bekende wildwaterrivieren zoals de 
Durance, Ubaye, Guil en Guisane ligt.  

Camping Les Eygas is van alle faciliteiten voorzien: 

• Zeer goed sanitair  
• Chalets en caravans 
• Zeer groot kampeerterrein 
• Theorielokaal  
• Gezellige bar voor de evaluaties  

Thuisblijvers  
 

In noodgevallen kunnen thuisblijvers contact opnemen met: 
Marcel Berger:  0031-620531638 Docent MBO Rijnland mee naar Frankrijk. 
Niels van Baar:   0031-655526581 Docent MBO Rijnland mee naar Frankrijk. 
Dennis  Arens:  0031-623632837 Docent MBO Rijnland mee naar Frankrijk. 
School, secretariaat: 088-2221777  Saskia Heijne 
 
 
Contactgegevens Frankrijk: 
Camping Les Eygas 
Fontmolines 05380 
Châtearoux les Alpes 
Tel.: 0033.492.436380 
 
http://www.franse-alpen.nl/ 
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Taken  
We zullen groepen maken en deze groepen zijn verantwoordelijk voor het eten, schoonmaken 
en het materiaal. 

      

Dag Ontbijt 
klaarzetten 

Ontbijt 
afruimen 

Diner 
klaarmaken 

Diner 
afruimen/afwassen 

materiaal 

Zaterdag NVT NVT Groep 2 Groep 3 NVT 

Zondag Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 

Maandag Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 

Dinsdag Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 1 

Woensdag Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 1 Groep 2 

Donderdag Groep 5 Groep 6 Groep 1 Groep 2 Groep 3 

vrijdag Groep 6 Groep 1 Nino en 
Femke BBQ 

allemaal Groep 4 
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Planning  
 

Vrijdag 22 juni 
23:00 uur locatie station Gouda, Bloemendaal zijde.  
Hier zal de bus vertrekken naar de Franse Alpen. 
 
Zaterdag 23 juni 
16:00 uur: aankomst op de camping, kampeertent opbouwen, s avonds start opleiding. 
 
Zondag 24 juni 
River training Durance ( 6 persoons boten). 
20:00 uur theorie. 
 
Maandag 25 juni 
River training Durance (4-8 persoons boten). 
20:00 theorie. 
 
Dinsdag 26 juni 
River training Durance (4-8 persoons boten). 
20:00 theorie. 
 
Woensdag 27 juni 
River training Durance (4-8 persoons boten). 
Les geef examens. 
 
Donderdag 28 juni 
River training Durance (afhankelijk van omstandigheden een andere rivier varen) 
20:00 theorie examen Raft Guide II . 
 
Vrijdag 39 juni 
Examendag Durance 6-8 persoons boten, omstreeks 15:00 uur klaar. 
Afsluitende BBQ, na BBQ vertrek naar nederland. 
 
Zaterdag 30 juni 
Aankomst in Nederland, Gouda rond 13:00 uur. 
 
Elke dag start rond 08.00 uur en omstreeks 18:00 uur zijn we terug op de camping. 
18:00 uur – 20:00 uur mogelijkheid tot eten klaarmaken, eten , opfrissen en relaxen. 
20:00 uur – 22:00 uur avond programma, theorie. 
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Bijlage 1: paklijst  
 

Documenten & geld 
o paspoort of identiteitskaart  
o pinpas  
o los geld (+/- € 50,-) 
o Hoe en Wat in het Frans 
o reader 
o schrijfgerei 

 
Onderweg 
o mobieltje 
o versnapering 
o ontbijt en lunch voor in de bus 
o medicijnen 
o contant geld (kleingeld voor de wc) 
o DVD’s (voor in de bus (het is een lange reis dus wel een aanrader))  
 
Gewone kleding 
o Slippers 
o Nachtkleding (het kan koud zijn) 
o Ondergoed 
o T shirts 
o Broeken 
o Truien / fleece / jas / regen… 
o Sportkleding 
o Sportschoenen (buiten) 
o Sokken 
o Handdoeken 
 
Raft attributen 
o Schoenen 
o Wetsuit 
o Anorak 
o Helm 
o Neopreen sokken (optioneel) 
o Rugzak, (waterdichte tas) waar al je raftspullen in kunnen (bv AH tas) 
 
Ontspanning 
o Boeken/tijdschriften 
o Badbak, bikini, zwembroek 
o Etui/papier 
o Sportbroek 
o Spelletjes (pakje kaarten 
o opladers 
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       Verzorging 
o medicijnen 
o bril of lenzen met schoonmaakmiddel 
o nagelschaartje 
o weer en wind crème 
o vaseline (aanrader) 
o tandenborstel 
o haarborstel 
o zonnebrand, geschikt voor water 
o lippen crème (UV)  
o aftersun 
o ladyshave / scheerapparaat 
o doucheschuim 
o shampoo 
o washandjes 
o deodorant 
o aspirine 
o wasknijpers 
o maanverband / tampons 
 
camping 
o tent 
o slaapzak 
o matje 
o kussen 
o bord/mok/bestek 
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Bijlage 2: routebeschrijving Frankrijk 
 
Routebeschrijving 
• Via Luxemburg autobaan Nancy – Dyon – Lyon volgen 
• Niet op de tolweg maar pas ná de tolpoort “Villefranche-Limas” de borden Grenoble aanhouden 
(A6) 
• Einde autobaan in Grenoble, Autres directions volgen 
Dan heb je 3 mogelijkheden: 
1. Route richting Sisteron N75 Onze geadviseerde route 
2. Route via La Mure N85 Route Napoleon 
3. Route via Briançon N91 Route Col du Lautaret 
 
Op het moment dat je de autobaan verlaat is het nog ongeveer 2,5-3 uur rijden door de bergen 
(afhankelijk van de drukte). 
 
Geadviseerde route 
Onze geadviseerde route gaat via Sisteron N75 
 
• Volg de weg richting Sisteron. 
• Blijf nu deze weg volgen tot na het plaatsje La Faurie (ongeveer 60 km). 
Na La Faurie is het nog 3,5 km. tot je onder een spoorwegtunneltje doorrijdt. 
Let op, ga hierna metéén linksaf richting Gap/Veynes. 
• Je komt nu in Veynes. Steek de rotonde schuin over richting Gap D994. 
• Na een lange afdaling kom je bij een rotonde; hier ga je rechtdoor. 
• Je rijdt vervolgens de plaats Gap binnen. 
• Volg in Gap de borden richting Briançon. 
• Je komt na + 20 km. langs het meer “Lac de Serre Ponçon” te rijden . 
• Je komt door het plaatsje Savines le Lac en rijdt verder richting Embrun. 
• Op de eerstvolgende rotonde rij je richting Châteauroux les Alpes. 
• Na ± 4,5 km ga je op de volgende rotonde rechtdoor (ga dus niet op de rotonde linksaf naar 
Châteauroux). 
• Neem vervolgens de afrit aan de rechterkant richting Châteauroux les Alpes / Parc des Ecrins. 
• Hierna ga je in een bocht naar rechts onder de N94 door en kom je op een rotonde. Neem deze 
3/4. De weg gaat nu omhoog in de richting van het dorp. 
• Neem op deze weg de tweede straat links (zie bordje Camping Les Eygas). 
• Volg deze weg. 
• Vervolgens kom je langs het ‘voetbalveld’ dat je rechts laat liggen. 
• Neem na het voetbalveld de eerste verharde weg links (zie bord Camping Les Eygas). 
• De weg wordt smaller en gaat tussen een paar huizen door. Hier is een hele scherpe bocht naar 
links. 
• De weg gaat nu naar beneden. Blijf dit weggetje volgen tot je over de spoorlijn komt. 
• Na 50 m. linksaf slaan. 
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Bijlage 3: routebeschrijving Gouda 
 
Opstapplaats bus: 
 
Locatie : naast de Cinema Bioskoop Gouda. 
Straat : Burgemeester Jamessingel 25. 
Adres : 2803 WV Gouda 
 
Snelweg A12 afslag Gouda 
Bij binnenrijden in Gouda gaat u bij het tweede stoplicht linksaf de Burgemeester Jamessingel 
op. Na 500 meter ziet u het Huis van de Stad en de Stationsgarage rechts liggen. 
  
Routebeschrijving vanaf Utrecht: 

-  Volg de snelweg a12 tot afslag Gouda, afslag 11, verlaat hier de snelweg. 
- Ga bij stoplichten links af. 
- Bij de volgende stoplichten rijdt u rechtdoor. 
- Volg de weg die naar links afbuigt. 
- Ga bij de stoplichten rechtdoor 
- De volgende stoplichten linksaf, volg de boren Gouda station. 
- hier rijdt u aan de rechterhand tegen de nieuwe bioscoop, het stadskantoor en het 

station aan. 
- Aan de rechterzijde zijn kiss en ride plekken. Hier vandaan zal de bus vertrekken.  

 
Routebeschrijving vanaf Denhaag/Rotterdam/Zoetermeer: 

- Volg de snelweg A12 tot afslag Gouda, afslag 11, verlaat hier de snelweg.  
- Ga bij de stoplichten rechts af. 
- Volg de weg die naar links afbuigt. 
- Ga bij de stoplichten rechtdoor. 
- De volgende stoplichten linksaf, volg de borden Gouda station. 
- U rijdt hier circa 1.2 kilometer op de burgemeester jamessingel. 
- Hier rijdt u aan de rechterhand tegen de nieuwe bioscoop, het stadskantoor en het 

station aan.  
- Aan de rechter zijde zijn kiss en ride plekken. Hiervandaan zal de bus vertrekken.  
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Bijlage 4: regels voor activiteiten bij onderwijsteam sport en 
veiligheid  
 
Regels 
 
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 dit kamp van je verwacht dat je een positieve instelling hebt. je hebt je daarom 
ook te houden aan diverse regels: algemene gedragsregels. Mocht er om wat reden dan ook 
onjuist gedrag worden geconstateerd zullen de consequenties voor jou zijn. Dit kan variëren van 
uitsluiting van deelname aan de activiteiten tot aan, in het ergste geval op eigen gelegenheid en 
eigen kosten naar huis gestuurd worden! Digitaal heb je of ga je een formulier tekenen waarin de 
regels worden beschreven. Om er zeker van te zijn dat je deze regels kent staan ze hieronder 
nogmaals vermeldt. 
 
Algemene gedragsregels 
 
Onderstaande regels worden als bekend geacht: 

- Positieve instelling 
- Goede beroepshouding (zie beroepshoudingprotocol) 
- Op tijd aanwezig bij alle onderdelen 
- Niet roken tijdens de programma onderdelen 
- Geen overmatige drankgebruik een hele week buiten een activiteit doen, vergt veel 

energie van je lichaam. Het is dus belangrijk dat je goed aan je gezondheid denkt, zorg 
er dus voor dat je: voldoende hersteld (dus voldoende rust en slaapt). 

 
 
 
 


