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Aan de leerlingen uit 2 HAVO, VWO en Universalis en hun ouder(s)/verzorger(s), 

In het kader van het kennismaken met elkaar vertrekken we op maandag 10 september 2018 
met  
drie 2e klassen VWO, HAVO of Universalis leerlingen, mentoren en begeleiding voor drie dagen 
naar Stavelot.  
Op woensdag 12 september 
vertrekken wij met de andere drie 
klassen.  
Door het aangeboden programma 
trekken we intensief met elkaar op, 
met als doel het versterken van het 
teamgevoel. 
Exacte indelingen en 
vertrek/aankomst tijden worden in de 
eerste week van het nieuwe school 
jaar verstrekt. 
 
 
 
 

 
Algemeen per dag: 

 Opstaan om 7:30 uur wassen, aankleden, ontbijt, 
      “klaarmaken lunchpakket” en opruimen van de 
       accommodatie. 

 Start van de activiteiten rond 10:00 uur. 

 Lunchpauze rond 13:00 uur. 

 Het dagprogramma eindigt rond 17:00 uur en dan 
       terug naar de accommodatie 

 Warme maaltijd is rond 18:30 uur. 

 Avondprogramma: 
 Briefing voor het programma van de volgende dag. 
 Mentor. 

  Activiteit(en)  

  Afronden 22:00 uur en slapen  
       (stilte op het park) om 23:00 uur. 
 
 
 
 
 
  

Introductiekamp 
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MAANDAG of WOENSDAG 

 ± 8:30 uur verzamelen bij het HLZ en melden bij je mentor 

 ± 8:45 uur vertrekken richting Aywaille en Stavelot 
 
’s Middags: wissel programma:  groep 1 - klimmen en abseilen 

groep 2 - Challenge parcours (activiteiten) 
groep 3 - Challenge parcours (lus) 
 

 Ontvangst sleutel en instructies over jou accommodatie 

 Inruimen bungalow 

 Mentor tijd 

 Maaltijd – opruimen in je bungalow 

 Volleybaltoernooi en opstarten van het kampvuur 

 Afsluiten gezamenlijk bij het kampvuur 

 Rust en slapen 
 
DINSDAG of DONDERDAG 

 Opstaan – wassen – enz. 

 Ontbijt 
 

’s Morgens: wissel programma: groep 1 - Challenge parcours (activiteiten) 
groep 2 - Klimmen en abseilen 
groep 3 - GPS tocht 
 

 Lunch 
 

’s Middags: wissel programma:  groep 1 - GPS tocht 
groep 2 - Challenge parcours (activiteiten) 
groep 3 - Challenge parcours (lus) 
   

 BBQ – bungalow opruimen 
           `s Avonds: tijd voor mentor activiteit  

 Disco avond 

 Rust en slapen 
          
WOENSDAG of VRIJDAG 

 Opstaan – wassen – enz 

 Ontbijt 

 Voor de activiteiten starten: opruimen en 
schoonmaken van het verblijf en inpakken 
van de bagage. 

 
’s Morgens: wissel programma:  groep 1 - Challenge parcours (lus) 

groep 2 - GPS tocht 
groep 3 - Klimmen en abseilen 

 

 Verwachte aankomsttijd in Amsterdam rond 19:00 uur. 
  

Programma 
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 Klimmen, abseilen ~ De top bereiken en angsten overwinnen. Omhoog klimmen langs 
een 20 meter hoge steile rotswand. De deelnemers zekeren elkaar onder deskundige 
leiding van een Huski-instructeur. Op dezelfde locatie vindt de spectaculaire metershoge 
abseil plaats. 

Wij maken gebruik van de klimgroeve in Aywaille, een indrukwekkende locatie! 
o Kleding: 

 Zorg bij het steengroeve programma voor voldoende warme kleding.    
Als de zon weg is koelt het snel af. 

 Een lange broek is aan te raden (geen spijkerbroek) omdat de broek bij 
vallen of wegglijden beschermt tegen eventuele schaafwonden. 

o Schoenen: 
 Bij klimmen en klettersteig zijn sportschoenen ideaal en bij abseilen 

hebben bergschoenen de voorkeur. Het advies is dus om één van deze 
schoenen te kiezen. 

 Zorg dat ze goed gestrikt zijn en stevigheid bieden. 
 

 Challenge parcours (lus ) ~ Dit parcours ligt rondom het park Domaine Long Pre en 
bestaat uit een aaneenschakeling van natuurlijke hindernissen. Je kunt hierbij denken 
aan een rivierdoorsteek, een bushwalk met een steile klim, een afwateringsbuis van het 
regenwater onder de grond en een hilarische moerasdoorsteek. 

o Kleding: 
 Je wordt bij deze activiteit zeker nat en vies. 
 De challenge is vrij intensief.  
 Zorg ervoor dat je niet te hard kan afkoelen.  
 Een thermoshirt is aan te raden en ook een truitje meenemen is een goed 

advies. 
 Vaak is een korte broek ideaal.  
 Bij koudere omstandigheden kan een lange broek handig zijn. 

o Schoenen: 
 Zorg voor stevige schoenen. Open schoenen of slippers zijn verboden. 

  

 Challenge parcours (activiteiten): 
o Boogschieten ~ Na een uitleg over de werking van het materiaal schieten de 

leerlingen eerst enkele proefpijlen. Na de inschietronde wordt er een competitie 
gehouden zodat de leerlingen de volle aandacht erbij houden. De beste leerling 
of het beste team wint! 

o Vlotbouwen en –varen ~ De mastworp, paalsteek, dubbele achtknoop: hoe zit 
het ook al weer… 

o De leerlingen worden bijgespijkerd op het gebied van knooptechnieken en 
bouwen in teams een stevig vlot met behulp van touwen, palen en tonnen. Het 
leukste onderdeel komt als het vlot getest wordt op het water. 

o Tokkelen ~ Een tokkelbaan is een lange gespannen lijn die loopt van een hoog 
punt op de berg tot op de grond. Een soort kabelbaan waarbij je, hangend onder 
de kabel, met hoge snelheid naar beneden suist. De tokkelbaan hangt over de 
rivier de Ambleve en is 30 meter hoog. 

o Touwbruggen parcours ~ Het parcours bestaat uit 3 touwbruggen met totaal 9 
verschillende hindernissen: net, zigzagbrug, hinderlaag, balken overstap, slang, 
zijdelingse trapeze, hangende kruizen, stelten en een indianenbrug. 

  

Activiteiten 
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