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Inwerkdagen dagen landkamp 

Donderdag 8 september t/m zondagochtend 11 september 2022 
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De doelstelling van opleidingsdagen 

Je zult aan den lijve verschillende scub en/of outdooractiviteiten ervaren. We verzamelen 
donderdag om 13:15 uur te Maastricht. Hier zullen jullie met het openbaar vervoer naar 
toe moeten verplaatsen. Vervolgens hebben jullie dan een 2-daags opleidingsprogramma 
en/of inwerkprogramma. 

 

SCUB B2 / C 

De derde en vierdejaars van het profiel SCUB zijn de groepsbegeleiders. Tijdens deze 
twee dagen zullen zij worden ingewerkt door instructeurs van de organisatie Buffel. 
Daarnaast zullen de profieldocenten van SCUB ook een aanvullend programma geven. 
Na het inwerken zullen de groepsbegeleiders vanaf zondag zich aansluiten bij de 
desbetreffende klas waar zij worden ingedeeld. Deze indeling vindt plaats tijdens de 
inwerkdagen. 

 

Outdoor B2 / C 

Het profiel buitensport richt zich op het begeleiden van de buitensport activiteiten. Dit 
betreft de derde en vierde jaars, zij worden ingewerkt door instructeurs van de organisatie 
Buffel. Na het inwerken zullen de activiteitenbegeleiders vanaf zondag zich aansluiten bij 
de desbetreffende klas waar zij worden ingedeeld. Deze indeling vindt plaats tijdens de 
inwerkdagen. 

 

Opleidingsprogramma SCUB en buitensport B1 

De tweede jaars van SCUB en buitensport worden niet ingewerkt voor landkamp maar 
volgen een opleidingsprogramma, welke wordt verzorgd door de docenten van het CIOS. 
Activiteiten zijn onder andere: 

- Werken op en met touw 
- Oriëntatieloop 
- Mountainbiken 
- Bivakkeren 

Jullie sluiten vervolgens aan bij jullie reguliere klas op zondag en nemen deel aan het 
landkamp. Deze zal duren tot woensdag, daarna verplaatst men zich weer naar huis.  
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Vervoer van de Ardennen 

 

Je verplaatst je met het openbaarvervoer naar Maastricht. Van daaruit gaan we 
met de trein verder door België. Hieronder zien jullie de reistijden en overige 
informatie: 
 
We verzamelen op: 
CS Maastricht op donderdag 8 september om 13:15 uur 
Beter een half uur te vroeg dan een half uur te laat, de trein wacht niet! 
 

Meld je bij je mentor. De docent heeft de treinkaartjes voor de reis naar België. 
Indien je te laat bent, dien je zelf te zorgen dat je in Comblain-la-tour terechtkomt. 
De treinkosten zijn dan voor de student zelf! Zodra iedereen zich gemeld heeft, 
verplaatsen we ons als klas naar de trein richting België, vertrek spoor 5a. 
 
Treinreis heen:  
 Maastricht Centraal station om 13:48 (reisduur 1 uur en 59 minuten)  
 
Aankomst 15:47 uur Comblain la Tour 
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TIPS 

Let op! Jouw treinreis is 1x in het weekend, je moet dan zelf met korting een kaartje 
kopen, handig om dit vooraf (online) te doen! Dit scheelt voor jezelf en medepassagiers 
onnodige wachttijden en je mist de aansluitende trein niet. 

Noodadressen en procedures 

 
Indien je om wat voor reden dan ook te laat bent op het Centraal Station in Maastricht, dan 
neem je onmiddellijk contact op met je mentor. Lukt dit niet, dan bel je met school of een 
van de coördinatoren. 
  
Het algemene meldpunt is de administratie van school: 0113-558600. 
 
CIOS Zuidwest-Nederland 
 
Mentor B2 / C Buitensport:   Art de Lange  
GSM:     +31 6 53 38 45 88 
Mail:         adelange@cioszuidwest.nl 
 
Mentor B2 / C SCUB:   Willem Boot  
GSM:            +31 6 28 27 71 43 
Mail:         wboot@cioszuidwest.nl 
 
Profiel docent SCUB B1:  Jarl Jansen 
GSM:     +31 6 48 51 99 95 
Mail:     jjansen2@cioszuidwest.nl  
 
Profiel docent SCUB B1:  Delphin Kruithof-Kremer 

GSM:     +31 6 24 11 23 33 
Mail:     dkruithof@cioszuidwest.nl 
 
Profiel docent Buitensport B1: Ruben Zeinstra 

GSM:     +31 6 46 12 89 33 
Mail:     rzeinstra@cioszuidwest.nl 
 
Adresgegevens in België: 
Camping Rocher de la Vierge 

Rue de Fairon, 4180, Hamoir (België)  
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Regels tijdens het landkamp 
 
1. Houd je aan de gegeven paklijst. 
2. Geen alcohol of drugs 
3. Na 22:00 is het stil op het bivak/kampement. 
4. Toilet alleen op de aangewezen plaats. 
5. Je dient te allen tijde de instructies van je docent of de desbetreffende begeleider/ 

instructeur op te volgen. 
6. Tijdens de activiteiten en verplaatsingen wordt er absoluut niet gerookt. 
7. Afval en andere zaken deponeer je alleen in een vuilniszak.  
8. Alles wat je meeneemt, neem je ook weer mee terug naar huis. Je laat dus geen 

materiaal of kleding achter! 
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Voedsel- en kookvoorziening tijdens het landkamp 
 

Tijdens de opleidingsdagen en de begeleiding tijdens het landkamp wordt er elke dag eten 
in gekocht. We koken zelf in een kooktent, hier vindt ook het ontbijt en de lunch plaats. 
Hiervoor organiseren we dan ook het volgende: 

- kookteam 
- opruim / afwasteam 

Elke dag wordt het kampement netjes achtergelaten. 

 
 

Slaapvoorziening tijdens het landkamp 
 
We slapen in “eigen” tenten. Bij wie en welke tent moeten jullie zelf regelen. Een 
algemene afspraak is dat de jongens bij de jongens slapen en de meiden bij de meiden. 
Bij coronamaatregelen gaan er andere maatregelingen tijdens het kamp van kracht, welke 
dit zijn is afhankelijk van de gestelde richtlijnen. 
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De paklijst 

 
1. rugzak (moet alles in kunnen) 
2. slaapzak (waterdicht verpakken, vuilniszak) 
3. matje (mag buiten de rugzak) 
4. spinnen (om het matje vast te maken) 
5. zaklamp (met eventueel reserve batterijen) 
6. regenkleding (jas en broek!) 
7. stevige wandelschoenen 
8. sokken (2 extra paar) 
9. broek (1 korte en 1 lange extra) 
10. trui (dunne en een warme) 
11. ondergoed 
12. T-shirt (3x) 
13. Zonnebescherming, zonnebril, zonnebrand, petje 
14. aluminium beker (of staal), waarin je eten kunt maken (cantinecup) 
15. Voeding (zie uitleg pagina 7) 
16. veldfles of lege 1.5 liter colafles (reeds vullen met water) 
17. toiletspullen incl. zonnebrand (niet overdrijven) 
18. TENT (in overleg met medestudenten) 
19. brandertje (in overleg met medestudent, geldt alleen voor de SCUB studenten) 
20. simpel bestek/kooksetje/bekertje/bord 
21. PASPOORT en verzekeringsgegevens (in topvakje van je rugzak!) 
22. extra plastic/waterdichte zakken 
23. lucifers / aansteker 
24. pen en papier 
25. schoenen die smerig en nat mogen worden (mountainbiken en kajak) 
26. simpele sportkleding (licht) die nat en vies mag worden 
27. eigen EHBO (paracetamol) + sporttape + blarenpleister 
28. Profielkleding 
29. Eventueel eigen MTB kleding, sportklimmateriaal 

 
 
 
Voeding: 
Tijdens de inwerk / opleiding 3-daagse faciliteert de organisatie alle maaltijden, je dient 
zelf zorg te dragen voor snacks / tussendoortjes en sportdrank. 
 
Tijdens het landkamp: 
Deelnemers aan landkamp (B1 studenten) dienen zelf voor de voeding te zorgen, zie voor 
verdere uitleg de brochure landkamp (3 dagen, 1 kamp). 
 
B2 / C studenten SCUB dienen net zoals de deelnemers zelf voor de voeding te zorgen, 
zie voor verdere uitleg de brochure landkamp (6 dagen, 2 kampen). 
 
B2 / C studenten Buitensport faciliteert de organisatie alle maaltijden, je dient zelf zorg te 
dragen voor snacks / tussendoortjes en sportdrank. 
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TIPS voor de paklijst: 
 
Koop niet direct een nieuwe slaapzak of rugzak. Wat wel belangrijk is zijn goede 
wandelschoenen, die goed zijn ingelopen. Verderop in deze briefing vind je nog een aantal 
tips m.b.t schoeisel. 
 
Pak je rugzak goed in 
 
 

 
 
 
Slaapzak onderin en zware spullen tegen je rug aan. Losse voorwerpen buiten de rugzak 
met een elastische spin goed vastmaken. 
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Verzekering tijdens landkamp 
 

Voor het landkamp dien je bij je verzekeringsmaatschappij een European Health 
Insurance Card aan te vragen. Bij de meeste zorgpassen is dit al geregistreerd, mocht dit 
niet het geval zijn, dan dien je dit aan te vragen, in de meeste gevallen kun je dit kosteloos 
doen bij je verzekeringsmaatschappij. 
 
Indien je een medisch of andere probleem hebt, meld dit dan bij je mentor voordat je 
op Landkamp gaat. 

 

 
  

 Wat nu te doen? 

 

1. Check of je een EHIC-zorgpas hebt. Zo niet, vraag deze aan. 
2. Check of je zorgverzekering staat aangevinkt voor het buitenland.  
3. Neem zo min mogelijk kostbaarheden mee. Het CIOS is niet verantwoordelijk voor    
    verlies en/of diefstal. Eventueel kan men een reisverzekering afsluiten. 
 
  

 

 

 

 

 

 

Stop je verzekeringspasje en je identiteitskaart/paspoort in het topvakje van je 
rugzak! 
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Covid-19 

Op dit moment kunnen wij nog niets vermelden over de dan geldende maatregelen voor 
COVID-19. Wij zullen de maatregelen van Nederland en België op dat moment 
handhaven. 

 

De communicatie m.b.t. de maatregelen loopt via de mentor. 
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Landkampt hema: Let’s keep (y)our playground clean!  
 

 

Wij gaan voor een duurzaam landkamp 

- Vervoer: gezamenlijk reizen met de trein 
- Afval – leave no trace 
- Afval – zwerfafval verzamelen 
- Kleinere groepen op locatie 
- Duurzaam zijn naar de omgeving 
- Persoonlijke hygiëne – rookgedrag 
- Zuinig met schoon drinkwater 
- Alles wat je mee hebt, ook weer mee naar huis 
- Gezonde en functionele voeding 
- Samenwerking 
- Licht- en geluiddiscipline 
- Respect voor de natuur  
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