
 

 

 

Informatiebrief Ardennen 2015  

Bergschenhoek, 15 juni 2015 

Beste aanstaande leerlingen van klas 2, 

De zomervakantie komt eraan en dan is alles wat na de vakantie komt nog heel ver weg. 

Toch gaan we over drie maanden naar de Ardennen om te survivallen. Het is daarom tijd om 

jullie hier wat meer informatie over te geven. 

We gaan van maandag 7 tot en met donderdag 10 september op reis onder leiding van het 

bedrijf RHM Buitensport. Zoals eerdere jaren ook het geval was, mogen jullie kiezen tussen 

verschillende kampen. Dit jaar zijn er drie keuzemogelijkheden: de accommodatie, het bivak-

extreem en de super-challenge. Bij de accommodatie slapen jullie in een kamphuis dat 

voorzien is van vele gemakken, zoals stromend water, een douche en een wc. Bij het bivak-

extreem slaap je in zelfgebouwde tenten en kook je het eten op houtvuur. Uiteraard zitten we 

’s avonds lang rond het kampvuur om bij te komen van de vele activiteiten. Kortom; we gaan 

echt leven zoals in Expeditie Robinson. Bij de super-challenge, een kamp voor de echte 

diehards, heb je geen vaste slaapplek. Je trekt door de uitgestrekte bossen van de Ardennen 

en bouwt iedere avond weer je eigen kamp op. Al je bagage moet je op je rug meenemen, 

uiteraard kook je je eigen eten. Alle kampen vinden plaats in de gemeente Steinbach in de 

Belgische provincie Luxemburg. 

Of je nu kiest voor de accommodatie, het bivak-extreem of voor de super-challenge, de 

activiteiten zijn verder vrijwel gelijk en erg gaaf! Tokkelen, vlot bouwen en varen, abseilen, 

dropping, boogschieten, kanovaren, bush craft en de pamperjump (wat dat is? Dat merk je 

vanzelf!) 

Omdat we naar het buitenland gaan is het noodzakelijk dat je over een eigen paspoort of ID- 

kaart beschikt. Mocht je die niet hebben dan kan je die aanvragen bij het gemeentehuis. 

Vanwege de aanvraagtermijn raden we jullie aan dit ruim op tijd te regelen. De reis zal 

plaatsvinden per bus, maar ter plaatse zullen wij flinke stukken moeten lopen. Het is daarom 

van groot belang dat er (liefst 2 paar) goede loopschoenen meegaan. Omdat het bij 

survivallen lastig is om schoon te blijven, raden wij oude kleren aan en ook schoenen die nat 

mogen worden (je mag nooit met blote voeten het water ingaan). De paklijst is bijgevoegd, 

lees deze goed door! 

Begin volgend schooljaar volgt nog een informatiebrief, waarin exacte reistijden, de volledige 

reisbegeleiding en mobiele telefoonnummers van de begeleiders bekend worden gemaakt. 

Voor 26 juni willen we van jullie horen of jullie willen overnachten op de accommodatie, of 

jullie willen bikkelen bij het bivak-extreem of dat jullie de super-challenge aandurven. Jullie 

kunnen dat laten weten door het keuzestrookje voor die datum in te leveren bij de receptie. 

Lever je geen strookje in? Dan maken wij een keuze voor je! 

Met vriendelijke groet,  

Olle de Bos & Richard Bernhart, reisorganisatoren 

 



 

Keuzestrookje Ardennenreis 2015 (uiterlijk inleveren op vrijdag 26 juni bij de receptie) 

Naam:  ………………………………………………………………………………………….. 

Klas:  ………………………………………………………………………………………….. 

Keuze:  O De accommodatie 

O Het bivak - extreem 

O De super challenge 

 


