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Ardennen 

 

1. Inleiding 
 
Voor het keuzedeel instructeur outdoor activiteiten gaan we op kamp naar de 
Ardennen. Hier zullen het ATB-en en het Kayakken centraal staan. 
Dit kamp is een verplicht onderdeel van het keuzedeel instructeur outdoor 
activiteiten. 
We zullen van dinsdag 29 oktober t/m donderdag 31 oktober 2019 actief zijn in 
de Belgische Ardennen. 
 
De opleiding zal plaats vinden in België, rondom het plaatsje Hampteau. 
We verblijven op de locatie van PBO Outdoor centre te Hampteau, Rue de la 
Roche 2A. 
 
Voor meer informatie kijk op de website, www.outdoormbo.nl.  
De kosten bedragen € 65,-. Betaling zal via Schoolkassa plaats vinden. 

2. Doel 
 
Het doel van dit kamp is tweeledig: 
 

1. Het kennismaken met het kayakken op wildwater en het leren geven van 
instructie op wildwater 2.  

2. Het leren begeleiden van een groep op de ATB door de Ardennen. Hierbij 
zal ook het kaartlezen aan de orde komen. 

 
Theorie en praktijk zijn in dit kamp geïntegreerd. 
 
Motorische doelstelling: 
Diverse eigenvaardigheids aspecten van Mountainbiken en Kayakken 
beheersen. 
 
Cognitieve doelstelling: 
Theorie van het kayakken opdoen, zoals info over waterstanden, materiaal 
kennis, rescue-technieken. 
 
Theorie van het ATB-en opdoen, onder andere over het begeleiden van een 
groep door een heuvelachtig terrein. 
 
Sociaal affectieve doelstelling: 
 
Onder verschillende omstandigen, zoals lange dagen, slecht weer, 
tegenvallende prestaties toch een teamspeler te blijven. 
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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 programma overdag.  
• geen drankgebruik 

 
Drie dagen 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) 
• Voldoende eet en drinkt. 
• Het aangeeft wanneer je tegen je eigen grenzen aanloopt. 

 
De activiteiten gaan altijd door, ook bij slecht weer, zorg dus voor 
voldoende (regen) kleding. 
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4. Hulpmiddelen / Bronnen 

 
Deze handleiding (meenemen op kamp!) 

• Zwem kleding  
• ATB kleding die vies mag worden 
• Pen en Papier 

5. De organisatie van het kamp 

5.1. Planning / Programma 
Dinsdag 29 oktober 
 
 07.00 Verzamelen op locatie Ayers Rock 
 
 12.00 Aankomst in de Ardennen 
 
 13.00 Start met activiteitenprogramma 
 
 18.00 Einde Activiteiten – ATB’ers gaan alvast koken. 
 
 19.00 Kayakkers terug op locatie, Eten + Corvee Kayakkers 
 
 20.00 Theorie Kayak/ ATB (Wisselprogramma) 
 
 22.00 Einde programma 
 
 23.00 Slapen 
 
Woensdag 30 oktober 
 
 07.30  Opstaan 
 
 08.00 Ontbijt – Corvee ATB’ers 
  Lunch maken  
 
 08.30 Start Activiteiten 
 
 12.30 Lunch + wissel 
 
 17.00 Einde activiteiten 
 
 18.00 Kayakkers terug op locatie, eten + Corvee Kayakkers 
  
 19.00 Start Theorie Kayak/ ATB (Wisselprogramma) 
 
 21.00 Einde programma 
 
 23.00 Slapen 
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Donderdag 31 oktober 
 
 07.30  Opstaan, Tent leegruimen en tas inpakken. 
 
 08.00 Ontbijt – Corvee ATB’ers 
  Lunch maken  
  
 08.30  Start activiteiten 
 
 12.00  Lunch 
 
 15.00 Einde activiteiten 
 
 16.00 Vertrek Bus 
 
 21.00 Aankomst Ayers Rock 
  
Programma per klas  
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5.2. Faciliteiten 

We verblijven in op de camping van PBO in Hampteau. We zullen in tenten 
van deze organisatie slapen.  Een gedeelte van de groep slaapt in TIPI tenten 
en het andere gedeelte in sahara tenten. 

In de ongerepte natuur en vrij van bebouwing heeft PBO outdoor centre een 
eigen veld. Op het PBO centre heeft u de beschikking over nette toiletten en 
warme douches 

 

 

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 België: 
 
PBO Outdoor Centre  
6990 Hampteau, Rue de la Roche 2A  
België 
 
Phone: +31 (0)6 40 08 93 60 
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6. De beoordeling 

 
 
Dit Ardennen kamp wordt voldoende afgesloten indien een juiste 
beroepshouding wordt getoond. Daarnaast is de student in staat om de 
geleerde technieken in de praktijk te brengen. 
 
Dit houdt in dat de student enthousiast deelneemt aan alle activiteiten en in 
staat is om deze uit te leggen aan nieuwe deelnemers. 
 

7. 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.  
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8. 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 
 
Kayak spullen 
 
O Zwemkleding 
O Thermo ondergoed 
O Stevige sportschoenen die nat mogen worden 
 
O Eventueel. Neopreen sokken 
O Eventueel. Eigen wetsuit 
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ATB Spullen 
O (oude) Sportkleding die vies mag worden 
O Eventueel fietsbroekje 
O Regenkleding 
O Fiets schoenen (schoenen die vies mogen worden, anders dan de kayak 
schoenen!) 
 
Ontspanning  
O boeken/tijdschriften  
O badpak, bikini, zwembroek  
O etui/papier  
O sportbroek  
O gympen 
O slippers  
O spelletjes  
 
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 
O Matje 
 
 
 
 
 
 


