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Wintersportkamp
Fügen, Zillertal

Algemene informatie

10 Skiregels van de FIS

Dit jaar zijn we wederom te gast in Fügen in het Zillertal, Oostenrijk.
We verblijven in:
Gasthof Daum: Badweg 3, 6263 Fügen in Zillertal, Oostenrijk.
Tel: 0043-528862397

1.

Respecteer anderen. Een skiër of snowboarder moet zich zodanig
gedragen dat hij anderen niet in gevaar brengt.

2.

Houd je snelheid onder controle. Een skiër of snowboarder dient zijn
snelheid te beheersen. Hij moet zijn snelheid en manier
van skiën aanpassen aan zijn/haar vaardigheden en de
omstandigheden.

3.

Route keuze. Een skiër of snowboarder die van achteren komt, dient
zijn route zo te kiezen dat hij de skiërs of snowboarders voor hem
niet in gevaar brengt.

4.

Inhalen. Een skiër of snowboarder mag een andere skiër of
snowboarder inhalen, bovenlangs, onderlangs of zijdelings. Hij moet
echter altijd voldoende ruim passeren om de degene die wordt
ingehaald voldoende ruimte te geven voor (on)vrijwillige
bewegingen.

5.

Betreden, wegskiën en naar boven lopen. Een skiër of snowboarder
die een piste betreedt, verder gaat na een stop of die omhoog
beweegt op de piste, dient eerst goed te kijken of hij anderen of
zichzelf met zijn actie niet in gevaar brengt.

6.

Stoppen op de piste. Tenzij absoluut noodzakelijk, dient een skiër of
snowboarder niet te stoppen op de piste waar deze smal is of waar
de zichtbaarheid of overzichtelijkheid beperkt is. Na een val op zo’n
plek, dient je zo snel als mogelijk de plek vrij te verlaten.

7.

Klimmen en te voet afdalen. Een skiër of snowboarder die op de
piste omhoog klimt of te voet afdaalt, moet aan de zijkant van de
piste blijven.

8.

Borden en markeringen opvolgen. Een skiër of snowboarder moet
instructies en aanwijzingen op borden en markeringen opvolgen.

9.

Hulp bieden. Het is de plicht van elke skiër of snowboarder om hulp
te bieden bij ongevallen.

Voor gebiedsinformatie:
www.zillertal.at
Overdag zijn wij niet bereikbaar bij de accommodatie. Naast de
mobiele nummers van betrokken leerlingen is het ook mogelijk
om de volgende mensen te bereiken:
Dhr. W. Gommans (docent CDH):
0031-6-41326858
Dhr. R. Spruit (docent CDH)
0031-6-46646784

Het vertrek is woensdag 28 februari om 21.00 uur op het
veilingterrein, Hagerhofweg (tegenover school) Venlo.
Vanaf 20.30 uur is iemand van de begeleiding aanwezig.
Tussen 20.30 uur en 20.45 uur verwachten we dat iedereen aanwezig
is zodat de bus ingeladen kan worden.
De thuiskomst zal zaterdagochtend tussen 5.00 uur en 7.00 uur zijn.

10. Identificatie. Elke skiër of snowboarder moet zijn naam en adres
uitwisselen met betrokkenen van een ongeluk ongeacht of hij zelf
verantwoordelijk is.
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De lessen

Wie, wat en hoe…

Zowel voor het skiën als snowboarden zijn er de eerste vier dagen
lessen in de ochtend en middag. De lessen worden gegeven in
verschillende niveaugroepen.
Op de eerste dag dien je, indien je opgegeven hebt te kunnen skiën of
snowboarden, te laten zien hoe je van een blauwe piste naar beneden
gaat. Afhankelijk van de getoonde beheersing plaatsen we je in een
van de groepen.

Over het algemeen zijn we met een redelijk grote groep op op pad.
Om alles voor iedereen zo goed mogelijk te kunnen laten verlopen is
het belangrijk dat iedereen zich houdt aan afspraken en regels. De
meeste zaken zullen we daar dagelijks bespreken. Hieronder alvast
een aantal van de belangrijkste punten:


De groepssamenstelling kan in de loop van de dagen wisselen. Dit om
ervoor te zorgen dat ieder zoveel mogelijk uitdaging krijgt.



Het is absoluut niet toegestaan om zonder nadrukkelijke
toestemming van je instructeur en docent op eigen initiatief en
zonder begeleiding je gang te gaan. Dit lijkt een overbodige
opmerking, maar helaas hebben we in het verleden toch zulke
momenten meegemaakt.






Tussen de middag dient iedereen zelf voor een middagmaal te
zorgen. Afgelopen jaren was er de mogelijkheid om voor een gering
bedrag een kaartje te kopen voor een middagmaal. Wij proberen dit
wederom aan te bieden.



Draag a.u.b. zorg voor je eigen materiaal. Er staan cijfers op je ski’s,
snowboard en schoenen. Sla die gegevens ergens op of fotografeer de
stickers. Gebruik maken van andere materialen kan leiden tot
gevaarlijke situaties en ernstige blessures!



Houd je aan aangegeven tijdstippen van opstaan, vertrek,
terugkomst e.d.
Docenten en instructeurs geven aan wat we ‘waar en hoe’
gaan doen. Op die manier proberen we iedereen optimaal te
begeleiden/ verder te helpen.
Op eigen houtje (of als groep) iets ondernemen zonder dat
wij (docenten/ instructeurs) dat weten, is onacceptabel!
Help elkaar daar waar het mogelijk is en laat nooit iemand
alleen
Alcoholgebruik is niet toegestaan
Gedraag je te allen tijde, ook al ben je het misschien niet
eens met een ander. Samen komen we wel tot een goede
oplossing.
Zorg voor je eigen spullen, ook de gehuurde. Noteer (of
fotografeer) de codes van je skipas, ski’s en schoenen in je
telefoon.
Onacceptabel/ onwenselijk gedrag zal er toe leiden dat
deelname aan het skiën of snowboarden niet mogelijk is.
Een dergelijke maatregel zal tevens kortgesloten worden
met thuis.

Het dragen van een helm is verplicht! De helm kan gehuurd worden!
Op maandag is de invulling vrij.
Zorg er wel voor dat je met
meerdere mensen bij elkaar bent en
blijft.
Wacht op elkaar en houdt rekening
met de langzaamste van de groep.
Bij een ongeval meteen contact
opnemen met een van de docenten
en bij de geblesseerde leerling
blijven!

Wij hopen dat de week voor iedereen een geweldige
ervaring wordt. Dat kan natuurlijk alleen als iedereen zich
daar ook echt voor inzet. Als docenten staan we te allen
tijde klaar om jullie te helpen. Het zou mooi zijn indien we in
die week niet de rol van politieagent/ controleur hoeven aan
te nemen. Laten we er gezamenlijk een prachtige week van
maken!
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Programma

Wat mee te nemen

Woens. 28 feb:

Vertrek om 21.00 uur bij de oude veiling,
Hagerhofweg 2 in Venlo.




Dond. 1 maart:

Aankomst tussen 7.00 en 8.00 uur. Omkleden, bij
verhuurbedrijf spullen passen/ ophalen en meteen
door naar de lessen.
Leerlingen worden gescreend op vaardigheid en
ingedeeld in groepen.



Dond. t/m.
Zondag:

Ontbijt om 7.30 uur. Vertrek per bus naar
skigebied om 8.45 uur. Aanvang van de lessen
10.00 uur. Terug naar het hotel rond 16.00 uur.





Maand. 5 maart:

Ontbijt om 7.30 uur. Kamers veegschoon
opleveren en met bus naar skigebied. Vrij skiën tot
16.00 uur.
Bij verhuur materiaal inleveren, gelegenheid tot
douchen en vertrek per bus naar Venlo. Onderweg
eten bij Mc Donalds (op eigen kosten).










De avonden zullen voor een redelijk deel gevuld gaan worden met een
avondprogramma. Vrijetijd zal er echter ook zijn.
Woensdag:
Kamerindeling, bespreking van algemene zaken
en het tijdig gaan slapen (vermoeidheid busreis).
Andere dagen:
Spellenavond, zwemmen, film en of quiz.



Paspoort/ identiteitskaart
Ski-jack, skibroek, handschoenen, muts en zonnebril
(denk aan een koordje)
Toiletspullen, hygiënische middelen, medicijnen (wel
graag aangeven aan ons als begeleiding),
lipbescherming, zonnebrand (minstens factor 12).
Voldoende ondergoed, eventueel thermo-ondergoed,
shirts, truien, pullies
(Ski-)sokken
Handdoeken en theedoek
Eten, drinken (géén sportdrank/ cafeïnedrankjes als
Red Bull e.d.) en eventueel snoepgoed
Zakgeld, pinpas
Leesboek, mp-3 (busreis)
Zwemspullen en gezelschapsspelletjes
Rugzak om overdag spullen als lunchpakket,
zonnebrand e.d. in te doen
Eventueel een fototoestel of camera
Eigen ski-/ snowboardspullen (indien aangegeven)

Neem aub niet teveel mee. De bagageruimte in de bus is beperkt. Rugzak
of kleine tas meenemen in bus.

Alles dient in 1 sporttas ingepakt te worden! De tas moet

Daar we een liftpas hebben voor het hele Zillertal, zal naast het
gebied Hoch-Fügen/ Kaltenbach ook gebruik worden gemaakt van
andere gebieden. Denk aan Mayrhofen, Zell am Ziller/Gerlos. De
keuzes zijn o.a. afhankelijk van de weersomstandigheden.

voorzien zijn van een label (krijg je van ons) met je persoonsgegevens.

Géén koffers i.v.m. laadruimte in bus!
De kamers in Daum zijn voorzien
van bedden met beddengoed. Ook
heeft iedere kamer een zitgedeelte
en eigen douche en wc.
De kamers variëren in grootte
tussen 4 t/m. 12 persoonskamers.
De indeling vindt plaats op
maandag, na afloop van het skiën..
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