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WAT KOMT ER VANAVOND AAN BOD?



WAT KOMT ER VANAVOND AAN BOD?

• Verloop van de week in vogelvlucht

• Een paar regels

• Financiën

• Tips

• Beginners lessen op “De Schans”

• Mogelijkheid tot het stellen van vragen



DE WEEK IN VOGELVLUCHT
Zondag

Beperkte bagage ruimte in de bus. Neem dus niet te veel mee. Je hebt weinig vrijetijdskleding nodig, pak dus functioneel in.

Liever wat extra shirts dan dikke truien. Meerdere laagjes werkt beter dan 1 dikke. Voordeel is ook dat je laagjes op de piste kunt aanpassen aan de temperatuur.



DE WEEK IN VOGELVLUCHT

• Zondagavond vertrek 19.00 uur

• Beperkte bagage

• Goed uitgerust aan de week beginnen

• Slapen in de bus (GEEN alcoholische dranken, red 
bull ed.)

Zondag

Beperkte bagage ruimte in de bus. Neem dus niet te veel mee. Je hebt weinig vrijetijdskleding nodig, pak dus functioneel in.

Liever wat extra shirts dan dikke truien. Meerdere laagjes werkt beter dan 1 dikke. Voordeel is ook dat je laagjes op de piste kunt aanpassen aan de temperatuur.



DE WEEK IN VOGELVLUCHT
Maandag



DE WEEK IN VOGELVLUCHT

• Aankomst 6.00-7.00

• Flink ontbijt

• Snel omkleden in skikleding

• Naar materiaal verhuur

• 10.00 aanvang lessen op piste

Maandag



DE WEEK IN VOGELVLUCHT
Dinsdag - Vrijdag



DE WEEK IN VOGELVLUCHT

• 7.00 opstaan

• Ontbijten en lunchpakket maken

• Les  10.00 - 12.00 

• Lunch

• Les  13.00 - 15.00 
De lessen zijn verplicht, groepsindeling kan per dagdeel verschillen

Dinsdag - Vrijdag



HOTEL



HOTEL

• Kamer indeling.
• 3,4 persoonskamer.
• Voorkeur voor kamerindeling graag vanavond 

schriftelijk doorgeven.

• Vanaf 22.00 uur is het stil in de gangen. 

• Ga je naar boven dan ga je slapen.



REGELS / AFSPRAKEN

Roken buiten hotel, DUS NIET OP BALKON!

Ruim eventuele peuken op en gooi ze niet op de grond.



REGELS / AFSPRAKEN

• Alcohol / Drugs zijn niet toegestaan.

• Roken alleen buiten het hotel.

• Gedraag je als gast in het hotel en in de bus.

• Ook voor de begeleiders is het vakantie!

Roken buiten hotel, DUS NIET OP BALKON!

Ruim eventuele peuken op en gooi ze niet op de grond.



FINANCIËN

In Pitztal niet veel geld nodig. Alleen geld nodig voor drank en evt versnaperingen. Je kunt in Mandarfen pinnen indien je tekort mocht komen.


Zorg dat je een reisverzekering met wintersportdekking afsluit. Kost niet veel, maar dan weet je zeker dat je gedekt bent bij eventuele ongevallen.



FINANCIËN

Voor 1 april moet het totale bedrag €495 

bijgeschreven zijn op rekeningnummer: 

NL90 RABO 016.71.67.944 

t.a.v.Eldecollege Wintersport 

Reisverzekering met wintersportdekking
dien je zelf af te sluiten!

In Pitztal niet veel geld nodig. Alleen geld nodig voor drank en evt versnaperingen. Je kunt in Mandarfen pinnen indien je tekort mocht komen.


Zorg dat je een reisverzekering met wintersportdekking afsluit. Kost niet veel, maar dan weet je zeker dat je gedekt bent bij eventuele ongevallen.



GEVAREN VAN DE ZON 
FACTOR

De zonkracht op de gletsjer is vele malen sterker dan hier in Nederland. Zelfs als de zon niet schijnt verkleur je nog!

Bega dus niet de fout om niet te smeren met een beschermende creme om snel bruin te worden. De risico’s op ernstige verbrandingen zijn te groot.

Zorg voor een goede (wintersport)zonnecreme met beschermigsfactor 20/25+




GEVAREN VAN DE ZON 
FACTOR

• Verbranden 

• vocht vast houden

• vocht blaasjes op de huid

De zonkracht op de gletsjer is vele malen sterker dan hier in Nederland. Zelfs als de zon niet schijnt verkleur je nog!

Bega dus niet de fout om niet te smeren met een beschermende creme om snel bruin te worden. De risico’s op ernstige verbrandingen zijn te groot.

Zorg voor een goede (wintersport)zonnecreme met beschermigsfactor 20/25+




GEVAREN VAN DE ZON 
FACTOR



GEVAREN VAN DE ZON 
FACTOR

• Na een dagje gletcher zon



GEVAREN VAN DE ZON 
FACTOR

Zorg voor goede (watervrije) zonnen brand creme, geschikt voor wintersport. Is nu nog volop verkrijgbaar. Over een paar weken niet meer.

Een goed aansluitende zonnebril is belangrijk. Er mag niet te veel zonlicht langs de bril in je ogen reflecteren. Een Rayban Pilot bril werkt dus niet, want staat te ver van je 
ogen af. Sport / fietsbril is prima.



GEVAREN VAN DE ZON 
FACTOR

Sneeuwblindheid

Zorg voor goede (watervrije) zonnen brand creme, geschikt voor wintersport. Is nu nog volop verkrijgbaar. Over een paar weken niet meer.

Een goed aansluitende zonnebril is belangrijk. Er mag niet te veel zonlicht langs de bril in je ogen reflecteren. Een Rayban Pilot bril werkt dus niet, want staat te ver van je 
ogen af. Sport / fietsbril is prima.



TIPS

Zorg voor een rugzakje dat je meeneemt naar de piste. Hierin kun je een extra trui, eten en drinken stoppen. Rugzakje kun je aan de skirekken hangen.

Neem hervulbaar flesje mee zodat je altijd voldoende te drinken hebt op de gletsjer.

Een rol tape is altijd handig voor het markeren van je spullen. 

Helpt ook goed om evt druk plekken te behandelen.



TIPS

• Pinnen in Pitztal is mogelijk

• Restaurant op de piste is erg duur

• Wees zuinig op je skipas (je krijgt er maar 1!)

• Zuinig met je huurmateriaal! (eigen risico)

• www.eldesport.nl  

Alle informatie over de reis gaat via deze site!

Zorg voor een rugzakje dat je meeneemt naar de piste. Hierin kun je een extra trui, eten en drinken stoppen. Rugzakje kun je aan de skirekken hangen.

Neem hervulbaar flesje mee zodat je altijd voldoende te drinken hebt op de gletsjer.

Een rol tape is altijd handig voor het markeren van je spullen. 

Helpt ook goed om evt druk plekken te behandelen.

http://www.eldesport.nl


BEGINNERSLESSEN

Lessen vinden plaats op een kunstof borstelbaan.

Voor deze lessen zijn handschoenen verplicht ivm veiligheid.

Oude kleren aan ivm beschadiging bij vallen.

Route is te vinden op de site van de Schans en op www.eldesport.nl

Aan deze lessen zijn geen extra kosten verbonden.



BEGINNERSLESSEN
• Alleen voor de beginners

Woensdag 3 april van 19.30 - 21.00

Woensdag 10 April van 19.30 - 21.00

• Een half uur van te voren aanwezig!!

• Zelf zorgen voor vervoer, oude (regen) broek en 
handschoenen!

Skisvereniging "de Schans" in Uden

Lessen vinden plaats op een kunstof borstelbaan.

Voor deze lessen zijn handschoenen verplicht ivm veiligheid.

Oude kleren aan ivm beschadiging bij vallen.

Route is te vinden op de site van de Schans en op www.eldesport.nl

Aan deze lessen zijn geen extra kosten verbonden.

http://www.deschans.nl


ZIJN ER NOG VRAGEN?


