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VOORWOORD 

Jullie gaan met havo 4 op buitensportkamp naar de Belgische Ardennen. Dit kamp wordt 

samen met de school georganiseerd door het buitensportbedrijf Buffel Outdoor. Het worden 

leuke en gezellige dagen waarin je veel sportieve activiteiten gaat beleven en veel nieuwe 

ervaringen op zal doen. 

In dit boekje is van alles te vinden over de plek waar we naar toe gaan, wat je mee moet 

nemen, wat we zoal gaan doen, handige tips en natuurlijk wat regels. 

Zo kun je al een beetje een indruk krijgen wat je te wachten staat en je goed voorbereiden op 

dit onvergetelijke kamp. 

 

We wensen je alvast veel plezier met Buffelen in de Ardennen! 

Team Buffel Outdoor  

 

 

 

 



 

 

WAAR GA JE NAAR TOE? 

OMGEVING 

De werkweek vindt plaats in de Belgische Ardennen. Vlak onder de 

grote plaats Luik ligt het plaatsje Comblain la Tour  Hier ligt de camping 

waar we overnachten. In de nabije omgeving bevinden zich de 

terreinen van Buffel Outdoor waar de activiteiten plaatsvinden. 

 

COMBLAIN LA TOUR 

Comblain la Tour is een dorp in de gemeente van Hamoir, het ligt aan de rivier de Ourthe in 

de provincie Luik. Het dorp is bekend geworden vanwege het open air Jazz festival. Het dorp 

is gelegen in de Belgische provincie Wallonië, waar Frans wordt gesproken. 

De Camping 

De camping in Comblain la Tour, Rocher de la Vierge ligt aan de rivier de Ourthe.  

Een mooie plek om ons kamp op te slaan. Vanaf hier kunnen we lopend naar de terreinen van 

Buffel Outdoor, direct de bossen in om te mountainbiken of voor een mooie wandeltocht.  

Op de camping wordt Frans gesproken en er zijn voldoende sanitaire voorzieningen.  

DE TERREINEN VAN BUFFEL OUTDOOR 

Op korte afstand van de camping maakt Buffel Outdoor gebruik van oude steengroeven. Deze 

groeves worden niet meer gebruikt om steen uit te winnen, maar hebben daardoor wel mooie 

steile wanden die we goed kunnen gebruiken bij onze activiteiten. Hier zijn mogelijkheden om 

te tokkelen, klimmen, abseilen en nog veel meer. Daarnaast worden er in de bossen rondom 

de groeves ook nog allerlei activiteiten gedaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

De natuur 

De omgeving van Comblain la Tour is erg 

mooi. Jullie zitten midden tussen de 

heuvels van de Ardennen. Deze zijn al 

ontstaan in de ijstijd. Door de erosie van 

het kalkzandsteen zijn de dalen van de 

“Ourthe” en de “Amblève” ontstaan. 

Er zijn grote bossen te vinden met hier en 

daar bijzondere plekken. Jullie komen 

zeker nog wel langs het natuurreservaat 

“les Roches Noir”, een bijzondere plek 

waar heel ander gesteente te vinden is 

dan in de rest van de omgeving en waar 

een bijzonder microklimaat ontstaan is. Maar ook zijn “les Tartines” niet te missen in het 

landschap, een bijzonder natuurverschijnsel waar we jullie vast nog wel over zullen vertellen. 

Natuurlijk zijn wij net zoals de inwoners erg zuinig op deze natuur.  



 

 

HET KAMP IN HET KORT 

 

Tijdens het kamp worden er elke dag meerdere activiteiten gedaan. Deze activiteiten ga je met 

(een deel van) je mentorklas doen. Het zijn allemaal leuke, spannende en soms ook 

vermoeiende activiteiten. Dit zorgt ervoor dat je elke dag voldaan je slaapzak in zal duiken!  

Naast deze activiteiten is er voldoende tijd om gezellig met z’n allen wat te kletsen of een potje 

te voetballen. ’s Avonds maken we vaak een mooi kampvuur. Maar er moet natuurlijk ook goed 

gegeten en geslapen worden. 

ETEN EN DRINKEN 

Buffel Outdoor zorgt ervoor dat er voldoende eten en drinken is voor het ontbijt en de lunch. 

Jullie zorgen er als groep voor dat de tafel netjes gedekt wordt, er voldoende thee en koffie 

gemaakt is en na de tijd alles wordt opgeruimd en afgewassen. 

Het avondeten wordt samen met de groep en je begeleidende docent bereid. Elke groep krijgt 

een kookstel met voldoende pannen en kookgerei. Jullie krijgen van Buffel Outdoor de 

benodigde ingrediënten voor het avondeten. Na het eten moet er weer afgewassen worden. 

Voor drinken moet je zelf zorgen, daarom is een veldfles/bidon erg handig. 

OVERNACHTEN 

Jullie overnachten op de camping in tenten. Je zal merken dat als je de hele dag druk bezig 

bent in de buitenlucht je wat extra slaap nodig hebt. Dit is heel normaal. Zorg er dus ook voor 

dat je genoeg slaapt zodat je de volgende dag er weer fris tegenaan kunt. 

Jullie gaan ook nog een nacht op bivak. Dan slapen we niet op de camping in tenten, maar 

dan moeten jullie op een veld of in het bos jullie eigen tenten bouwen.  

 

 

 



 

 

PAKLIJST 

Het is natuurlijk belangrijk om te weten wat je allemaal mee moet nemen en waar je aan moet 

denken.  

VOORAF: 

 Alle spullen die je meeneemt even merken met je naam erop 

 Stop alles in één tas die goed te dragen is, liefst een rugzak en niet alles in        

           meerdere tassen 

 Alles wat in de tas gaat, kan eerst in een vuilniszak gestopt worden. Dit is tegen  

           het vocht 

 Alle kleding die je meeneemt moet vies en nat mogen worden en stevig zijn 

 Het is handig om niet te veel, maar wel voldoende spullen mee te nemen 

OM AAN TE HEBBEN: 

 Voldoende warme kleding. Beter meerdere lagen dan één dikke laag 

 Zowel korte als lange broeken (of afritsbroeken) 

 Minimaal twee paar schoenen. Een stevig paar wandelschoenen en een paar  

           dat nat en vies mag worden. Eventueel ook slippers 

 Voldoende sokken 

 Schoon ondergoed  

 Slaapkledij 

 Een regenjas/pak 

 Een pet/muts/hoedje, om warmte vast te houden of tegen een zonnesteek 

OM TE SLAPEN: 

 Slaapmatje of luchtbed (niet elektrisch). Een pomp is overbodig en zwaar 

 Goede slaapzak 



 

 

 Kussensloop. GEEN kussen, deze neemt vocht op en neemt veel plek in de tas  

            in. Het kussensloop gevuld met kleren, slaapt net zo goed 

 Warme, lange sokken (bijv. skisokken of gebreide sokken van oma) 

IN HET ALGEMEEN: 

 ID-kaart of paspoort 

 Pasje ziektekostenverzekering 

 Bord, beker en bestek (met naam erop) 

 Bidon of drinkfles 

 Toiletpapier 

 Toilettas, inclusief pleisters, aspirines en desnoods medicijnen 

 Handdoeken (2 kleine) en een theedoek 

 4 Vuilniszakken voor natte kleding en/of schoenen 

 Zaklamp met extra batterijen 

WEL HANDIG, NIET VERPLICHT: 

 Een kleine dagrugzak, om bijvoorbeeld eten en drinken tijdens het lopen in mee  

           te nemen 

 Zakmes 

 Kompas 

 Bolletje touw 

 Zakgeld (voor het douchen wordt per dag 1 douchemuntje gratis uitgereikt) 

LET OP: 

Tijdens het kamp kan vocht een probleem zijn, maar ook het zoekraken van spullen. Daarom 

raden wij de deelnemers aan om waardevolle spullen, sieraden en merkkleding, zoveel 

mogelijk thuis te laten. 



 

 

KAMPREGELS 

ALGEMEEN 

Om het kamp goed te laten verlopen hebben we  

regels. Deze regels worden jullie ook tijdens het kamp 

nog wel uitgelegd, maar het is handig om er nu al naar 

te kijken. 

Je moet natuurlijk te allen tijde goed naar de 

instructies van jullie begeleiders en docenten 

luisteren en deze opvolgen. Let op dat alles wat 

verteld wordt niet voor niets én voor je eigen veiligheid 

is. 

Daarnaast ben je 3 dagen in de weer met dure spullen van jezelf en anderen, dus daar ga je 

zorgvuldig mee om. 

ROKEN EN ALCOHOL 

 Roken mag alleen op de daarvoor aangewezen plekken. 

 Tijdens de activiteiten wordt er niet gerookt 

 Er mag geen alcohol meegenomen en gedronken worden 

CAMPING 

Op de camping gelden enkele simpele regels: 

 Niemand gaat zonder begeleiding de camping af 

 Je blijft zoveel mogelijk in de buurt van het kamp 

 Houd rekening met andere kampeerders 

 Afval in de afvalbak 

 Laat douches en afwasbakken netjes achter 

 Om 23:00 uur moet het stil zijn op de camping 

TENTEN 

Je bent samen met je groep verantwoordelijk voor je tent: 

 Zorg dat je tent stevig blijft staan 



 

 

 Zorg dat het grondzeil niet onder de tent uitkomt en sluit vensters en deuren 

i.v.m. regen 

 Geen glas in de tent 

 Niet roken in de tent 

 Houd de tent schoon, afval direct opruimen 

 Stop spullen die je niet nodig hebt weer terug in je tas 

 Wees stil als er mensen willen slapen 

NATUUR 

 Gooi geen afval in de natuur 

 Geen takken van bomen afbreken 

 Blijf op paden en wegen 

KAMPVUUR 

 Vuur maken mag alleen op de daarvoor bestemde plekken en onder  

            begeleiding 

 Er worden geen levende takken en bomen verbrand 

 Gooi geen afval of plastic in het vuur 

 Er mag niet met stokken in het vuur gepord worden 

TIJDENS ACTIVITEITEN 

 Let goed op tijdens de uitleg 

 Help elkaar en let op elkaar 

 Blijf zoveel mogelijk bij elkaar 

 Gooi het afval in de afvalbakken 



 

 

 

HANDIG OM TE WETEN  

Wij hebben alvast wat handige weetjes voor jullie hier opgeschreven die van pas kunnen 

komen tijdens de werkweek. 

KNOPEN EN STEKEN 

Je moet af en toe wel eens wat aan elkaar knopen met touw. Hiervoor bestaan heel veel 

handige knopen, hieronder staan er een paar die van pas kunnen komen. 

 

DE PLATTE KNOOP 

Dit is een sterke knoop om twee touwen van dezelfde dikte aan 

elkaar vast te maken. Let op, als je hem niet goed legt is hij niet 

sterk! 

 

DE SCHOOTSTEEK 

Met deze steek kan je twee touwen van ongelijke dikte aan elkaar 

vastknopen. 

 

DE ACHTKNOOP 

Een uitstekende knoop om verdikkingen aan te brengen in het 

touw. Ook gebruiken we deze om jullie te zekeren bij 

bijvoorbeeld het klimmen. 

 

 

DE PAALSTEEK 

Deze steek kan je gebruiken om een lus te maken die niet kan 

verschuiven. Deze knoop kan ook weer makkelijk uit elkaar gehaald 

worden. 

 

 

 

DE MASTWORP 

Met deze knoop kan je een touw stevig vastmaken aan een paal. Hij 

is makkelijk te leggen en ook weer los te maken. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

BIVAK 

Als we op bivak gaan, dan overnachten we op een open plek. Dat kan zijn in het bos of op een 

weiland aan de rand van het bos. Voor deze primitieve overnachting krijgen jullie van ons een 

paar grondzeilen en wat touw per groep. Hiermee moet een goed onderkomen voor de nacht 

gemaakt worden. We hebben hier wat tips voor jullie: 

 Het zeil en de touwen zijn natuurlijk niet genoeg. Je moet dus stevige stokken  

           zoeken die de palen van de tent vormen 

 Als je haringen nodig hebt zal je ze zelf moeten maken, misschien is een  

            zakmes hiervoor handig 

 Zoek een beschutte plek, dus tegen de bosrand of tegen een heuvel 

 Bouw je bivak nooit in een kuil, als het gaat regenen loopt die kuil vol met water 

 Maak je tent niet te hoog, hoe lager hij is, hoe meer warmte hij vasthoudt 

 Enkele voorbeelden van goede tenten: 

  



 

 

 

KAART EN KOMPAS 

Tijdens de werkweek bestaat een grote kans dat jullie zelf je weg moeten vinden naar de 

volgende activiteit of terug naar de camping. Vaak krijg je hiervoor een kaart en een kompas. 

Het is dus wel handig dat je weet hoe dit werkt, zodat je niet te ver omloopt! 

DE KAART 

Er zijn een paar dingen die je moet weten en waar je op moet 

letten. 

HET NOORDEN 

De bovenkant van de kaart wijst altijd naar het noorden.  

Met behulp van het kompas kun je de kaart precies zo 

houden dat de bovenkant naar het noorden wijst.  

LEGENDA 

Op de kaart staan heel veel verschillende figuurtjes en 

kleuren. Kijk maar eens in de legenda van de kaart wat deze 

allemaal betekenen. De belangrijkste zijn: Groene delen zijn 

bos, witte delen zijn open plekken. De blauwe lijnen op een 

kaart betekenen water. Rode lijnen zijn verharde wegen en 

witte onverharde. Andere lijnen zijn paadjes. Verder staan er bruine lijnen. Dit zijn hoogtelijnen. 

Mede aan de hand van deze aanwijzingen kun je bepalen waar je bent op de kaart en waar je 

naar toe moet. 

SCHAALVERDELING 

Verder vind je op elke kaart een schaalverdeling. Dit kan bijvoorbeeld 1:25.000 zijn. Dit 

betekent dat 1 cm op de kaart in werkelijkheid 25.000 cm is, dat is dus 250 meter. Zo kan je 

bepalen hoe ver je nog moet lopen om ergens te komen. Je kan er ongeveer vanuit gaan dat 

je gemiddeld 3 km per uur loopt in de Ardennen. 

HOOGTELIJNEN 

De hoogtelijnen zijn naast de afstand ook heel erg belangrijk. Deze lijnen geven aan hoe hoog 

het ergens is, op deze hele lijn is de hoogte gelijk. Hieraan kan je zien of het ergens steil of 

minder steil is, want als de lijnen dichter bij elkaar 

liggen dan verandert de hoogte sneller.  

 

 

 

 

 

 



 

 

HET KOMPAS 

Al eeuwen wordt er genavigeerd aan de hand van het kompas. Maar 

hoe zit het nu precies? 

Het kompas bestaat uit een magnetische naald en een draaibare 

zwarte ring. Om het kompas goed te laten werken moet hij vlak 

gehouden worden 

De rode kant van de naald wijst altijd naar het noorden! 

Op de zwarte ring staan de windrichtingen waarin het kompas is verdeeld. Iedere windrichting 

correspondeert met een aantal graden. Deze graden geven de hoek aan die de windrichting 

van het Noorden afwijkt. 

Wil je in een bepaalde windrichting lopen (aantal graden) dan draai je de zwarte ring zo dat 

het aantal graden bij de rode pijl (niet de naald) staat. Vervolgens draai je het kompas zo dat 

de rode kant van de naald tussen de rode vlakjes komt te liggen. De rode pijl wijst nu in de 

gekozen windrichting. 

Let op! Wanneer er veel metaal in de nabije omgeving van het kompas aanwezig is, zal de 

naald een afwijking krijgen. Mobiele telefoons hebben ook een magnetische 

aantrekkingskracht. 

Mocht je geen kompas bij je hebben, dan kan je nog altijd het noorden 

bepalen door middel van de stand van de zon. De zon komt namelijk Op in 

het Oosten, gaat Weg in het Westen, is Nooit in het Noorden, en ‘Z middags 

is in het Zuiden. Wanneer je weet hoe laat het is kun je dus inschatten waar 

het noorden is. 

 

ANDERE MANIEREN OM JE TE ORIËNTEREN 

Naast deze technische snufjes kan de natuur je ook een 

handje helpen: 

 Let op mos op de bomen; aan de noordkant van de     

stam groeit vaak meer mos 

 Let op boomstronken; de jaarringen zijn breder op het zuidwesten 

 Let op spinnenwebben; deze hangen meestal aan het zuiden van een 

struik 

 De poolster staat altijd in het noorden. Deze vind je als je de opstaande 

rand van steelplan van de grote beer 4x verlengt. De poolster is ook een 

deel van de kleine beer. 



 

 

ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS 

 

BUFFEL OUTDOOR  

Zandbreeweg 14 B 

7577 BZ  Oldenzaal 

 

Tel:   +31 (0)88-6883667 

Fax:   +31 (0)88-6883668 

Email:   info@buffel-outdoor.nl 

Internet:    www.buffel-outdoor.nl  

 

Camping Rocher de la Vierge  

Rue de Fairon 14 

8140  Hamoir, Belgie 

https://www.lerocherdelavierge.be/nl/ 

 

MEANDER COLLEGE 

Dobbe 37 

8032 JW Zwolle 

 

Contactpersoon van de school ter plaatse: dhr. Huurman 

Mobiele nummer: + 31 6 26 80 04 71 

 

Contactpersoon op school: mw. Den Hertog 

Mobiele nummer: 06 25 43 24 65 
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