
 

WINTERHIKE 2020 
9 tm 14 februari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste CIOS-studenten BUITENSPORT. De unieke en leerzame week staat weer voor de deur. De 
winterhike is een unieke ervaringsweek, een training die normaal alleen beschikbaar is voor speciale 
eenheden van defensie. De opleiding heeft een aantal belangrijke educatieve kenmerken: 
 
- bivakkeren in de sneeuw 
- noodonderkomens bouwen in de sneeuw (igo, snowtrance, leantoo etc.) 
- kamperen in de sneeuw met een tent 
- zelfredzaamheid bij koude temperaturen 
- navigeren 
- verplaatsen in de sneeuw d.m.v. sneeuwschoenen 
- lawinetraining 
 
Tijdens de winterhike krijg je van de organisatie een lawinepieper, zonde, schep en sneeuwschoenen 
(deze gaan om je winterschoenen om je te verplaatsen in de sneeuw). Deze hike wordt samen met 
CIOS Arnhem georganiseerd.  
 
De winterhike wordt ervaren als een van de meest indrukwekkende ervaringen van je opleiding, 
een unieke kans om hier aan deel te nemen! 
 
 
 



 

 
 

De volgende spullen moet jezelf regelen: 
 
- 24uurs rantsoenen 
- kleding en overige uitrusting 
- benzinebrander + brandstof! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je begrijpt dat je bij temperaturen van -10 tot -20 onder nul warm moet blijven. Daarbij zijn goede 
“warme” ademende en waterdichte hike schoenen extreem belangrijk. De juiste kleding speelt ook 
een belangrijke rol. In december zal Art nog een aparte bijeenkomst regelen welke inhoudelijk zal 
gaan over de persoonlijke uitrusting en het samenstellen van jouw rantsoen. 
 

Groepsmateriaal (zelf onderling regelen) 
 
1. Benzinebrander (per 2 a 3 tal) / aanstekers 
2. Brandstof (in aluminium opslagtankjes, 2 liter per persoon) 
3. Tent (2 a 3 personen), let op: met winterharingen voor in de sneeuw) winterharingen zijn lange 
haringen van 30cm 
4. Plastic zeil van 4x6m voor bivaks (per 2 a 3), met ogen / groen of zwart van kleur 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoonlijke uitrusting 
 
1. Winter hike-schoenen (waterdicht en ademend) 
2. Slaapzak + bivakzak (slaapzak -20 en bivakzak ademend) 
3. Slaapmatje (gesloten cel) + 1 heel klein matje om op te zitten 
4. Thermofles (1 liter) + geïsoleerde waterfles 1,5 liter 
5. Drinkbeker 
6. Mes, multitool, bestek 
7. Handschoenen (waterdicht/afstotend) + lichte handschoenen voor tijdens de hike 
8. Warme muts 
9. Hoofdzaklamp + reservebatterijen 
10. Eigen ehbo-pakketje (blarenpleisters/sporttape/reserve schoenveters) 
11. Fluitje 
12. Skibril + zonnebril 
13. Grote rugzak (min. 80 liter) 
14. Telescoop wandelstokken (met sneeuw steunen) 
15. Gamaschen (gaiters,sneeuwbescherming voor de schoenen/broek) 
16. Waterdichte ademende regenjas en broek 
17. Basis toiletspullen + handdoek (zeemhandoek, o.a. te verkrijgen bij Xenos) 
18. Zonnebrandcrème (hoge UV faktor) 
19. Lippen crème (hoge UV faktor) 
20. Rol bindtouw (lengte 30m) 
21. 1 a 2 buitensportbroek (warm) 
22. Fleecevest / isolatiejasje / dons jack /warme trui 
23. Skipullie / buff 
24. Thermische lange onderbroek (1x) en shirt (2x) 
25. Plastic zakjes (voor vuil etc) 
26. telefoon + oplaadbare batterij 
27 spin (elastiek) 
28 Paspoort + verzekeringsbewijs (inclusief buitenlandverzekering) 
29. drie paar warme sokken + 3 paar dunne sokken (2 lagen-systeem) 
30. Potlood + klein notitieboekje 
31. Pannensetje (met deksel voor het sneller koken van het water) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiaal verstrekt door het CIOS 
 
1. Sneeuwschep 
2. Zonde 
3. Lawinepieper 
4. Kompas 
5. Gps 
6. Kaarthoes 
7. 7m lijntje 
8. Carabiners + abseilacht 
9. Groeps ehbo 
10. waterzuivering 
11. Abseiltouw 
 

Rantsoen (zelf samenstellen) / verbranding c.a. 3500cal per dag! 
 
1. Warm eten 
2. Versnaperingen 
3. Ontbijt 
4. Toevoegingen drank 
 

Overige informatie 
 
Vertekdag: zondag 9 februari 2020 
Verzameltijd: 17:00 vertrek 17:30 (we rijden met twee CIOS-busjes) 1bus 5x Art, 1auto (4x) leerlingen 
Vertrekplaats: CIOS Goes,  
 
Terugkomstdag: vrijdag 14 februari 2020, vertrek donderdag 18:00 uit Zwitserland 
Aankomstplaats: CIOS Goes (in de ochtend, tussen 6:00 en 8:00) 
 
Aantal aktiedagen: 4 
Aantal overnachtingen: 3 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

De lokatie 
 
Wij zullen ons gedurende deze week verplaatsen in de omgeving van het skigebied Les Mosses La 
Lecherette in het zuid-oosten van het kanton Vaud, militair oefenterrein. Echter zullen wij geen 
liften, skiërs o.i.d. tegenkomen. In dit, in de winter, verlaten terrein kunnen wij ons naar hartenlust 
uitleven. 
  

Uitvallen 

Mocht de winterhike voor jou niet verlopen zoals gehoopt door bijvoorbeeld ziekte of blessures dan 
zal in overleg met jou en je ouders / verzorgers gezocht worden naar een gepaste oplossing. 
Uiteindelijk zal dit neerkomen op drie keuzes: 
 
- terugreizen gebruikmakend van de trein  
- op laten halen door ouders / verzorgers/ familie / vrienden  
- de resterende nachten doorbrengen in een hotel in het dal  
 
Uiteraard zullen alle variabelen (moment in de week, kwaal, e.d.) in overweging worden genomen. 
Het is belangrijk om te weten dat alle gemaakte keuzes voor eigen rekening komen, zorg dan ook dat 
je goed bent verzekerd voor in het buitenland. 
 

Vertrek informatie en aankomst eerste dag in Zwitserland 
Op zondagochtend 3 februari zullen wij de spullen op de correcte wijze  
in de rugzakken pakken en heb je de mogelijkheid om nog wat spullen in de bus achter te laten. 
Hierna zullen wij ons over een kleine afstand gaan verplaatsen en aanvangen met de eerste clinics. 
Donderdag 13 februari sluiten wij in de namiddag de winterhike af. Wij pakken de uitrusting dan 
zorgvuldig in en gaan direct rijden om na een korte tijd een goed plekje te vinden in een groot 
winkelcentrum. Hier kan je wat eten en drinken en jezelf gereed maken voor de terugreis. Vrijdag 14 
februari zijn we in de ochtend weer terug in NL, dan rest nog een verplaatsing naar huis vanuit Goes. 
We rijden met 2 cios-busjes naar Zwitserland. 1 busje wordt bestuurd door de docent en de 
tweede door een student, deze rijdt achter de docent aan. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactpersonen 
 
1. Art de Lange 0031653384588 (elke dag bereikbaar tussen 19:00 – 20:00) 
2. Barry Samuels 0031647179114 (CIOS Arnhem) 

Tijdens de winterhike zijn wij telefonisch niet constant bereikbaar i.v.m. bereik. We hebben altijd de 
telefoon aan staan tussen 19:00 en 20:00, dit alleen voor noodgevallen voor het thuisfront. Krijg je 
geen contact stuur dan een SMS, zodat wij terug kunnen bellen. Tijdens de week kan men ook 
contact opnemen met school: 
 
1. Ferenc Weisz 0031652338839 
2. CIOS Goes 0031113558600 (tijdens kantooruren) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


