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UW VAKANTIE-ADRES: 
 
Camping Thöni 
I-39020 
St. Valentin a. d. Haide 
Südtirol - Italien 
Tel. +39  0473/ 634 020 
 
Algemeen noodgevallen nummer 
(mobiele telefoon van Anneke en Ton): 
 

� (0031) (0)6 516 32 004 
 
 
Hulp bij pech onderweg: 
� Wegenwacht in NL:    0800 - 0888 
� NL-Wegenwachthulp in het buitenland: +31 (0) 70 314 14 14 
� ADAC wegenwacht (Duitsland):  22 22 22 
� ÖAMTC wegenwacht (Oostenrijk)  120 
� ARBÖ wegenwacht (Oostenrijk)  123 
� ACI wegenwacht (Italië)   (+39) 803116 of mobiel (+39) 800-116800 of 
      0803116 of mobiel 0800-116800 
 
Hulp bij (berg-)ongelukken: 
� landelijk politie noodnummer:  112 
� bergreddingsdienst    118 
     
ANWB alarmcentrale    00 31 (0) 70 – 31 41 414 
Bureau NCC     00 31 (0) 318 – 619 124 
Secretaris NCC Rally Cie.    00 31 (0) 75 – 616 36 05 Els Posch 
 

Sneeuw betovert het landschap en onze stemming. Zij is een 

waardevolle grondstof en tevens het materiaal waaruit 

wintersprookjes ontstaan. 

 

Ze bestaat uit fijne ijskristallen, maar kan ook als een lawine 

naar beneden komen. Sneeuw is veel meer dan koude neerslag. 

Ze heeft invloed op de flora en de fauna, ze beïnvloedt het leven 

in de Alpen en ze drukt een stempel op de mensen die er wonen. 
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De NCC en de voor haar optredende personen zijn nimmer aansprakelijk en nemen geen verant-

woordelijkheid op zich voor de gevolgen van eventuele onjuistheden of schade, die uit de gegeven 

aanwijzingen kunnen voortvloeien.

Waarschuwing over gevaren bij bergsport en uitsluiting van aansprakelijkheid. 
 
De reiscommissie waarschuwt allen die zich bezighouden met bergsport en andere activiteiten in 
de bergen, dat hieraan risico’s verbonden zijn. Ondanks alle veiligheidsmaatregelen, kunnen die 
risico’s leiden tot blessures of, in het ergste geval, tot de dood. Deelnemers aan, onder verantwoor-
delijkheid van de NCC en de reiscommissie georganiseerde activiteiten, dienen zich van deze 
risico’s bewust te zijn en deze te aanvaarden en deze deelnemers worden geacht verantwoordelijk 
te zijn voor hun eigen gedrag en betrokkenheid in dit opzicht. De NCC en uw reisleiding spannen 
zich tot het uiterste in om de activiteiten op een veilige en verantwoorde manier te organiseren; 
iedere aansprakelijkheid voor schade, die desondanks kan ontstaan, wordt uitgesloten. 
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Beste reisgenoten, 
 
Op het moment dat ik dit schrijf, is de eerste sneeuw in de Alpen al overvloedig gevallen. Tijdens onze 
afgelopen herfstreis heeft vrouw Holle al een groot pak uit haar bed geschud. Wij gaan met elkaar in 
maart naar Italië. St. Valentin biedt ons mooie natuur, waar ieder van ons op zijn eigen wijze van kan 
gaan genieten. U kunt er wandelen op de vele geruimde winter-wandelwegen; schaatsen op de 
bevroren Haidersee, u kunt langlaufen, (toer)skiën, carven, snowboarden, op een slee de bergen af, 
zonnebaden, op sneeuwschoenen lopen enz. 
 
U heeft gekozen voor een vakantie in een mooi gebied. Als het weer meewerkt (zon en sneeuw!) 
maken we er een onvergetelijke tijd van. 
 
De sportieve en gezellige momenten moeten we er echter samen inbrengen. Zijn er zaken die u storen 
of waar u het niet mee eens bent: maak van uw hart geen moordkuil en praat er over. Niet onder 
elkaar, maar met uw reiscommissie tijdens het MEKKER-kwartiertje, 's avonds om 20.30 uur bij de 
vlaggenmast. Hier komen we ook bij elkaar om samen afspraken te maken voor de volgende dag. Als er 
eens iets mis loopt, mopper dan niet, maar relativeer: een ongeluk ligt in een klein hoekje, maar het geluk 
ligt in de rest! 
 
Wij wensen u fijne en sportieve weken toe. 

 

Anneke en Ton KeijzerAnneke en Ton KeijzerAnneke en Ton KeijzerAnneke en Ton Keijzer    

 
 

schaatsen op de Haidersee 
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OVERNACHTINGSMOGELIJKHEDEN onderweg naar Italië 
 
Onderstaand het lijstje met AUTOHOF's in Duitsland, waarbij je de Links-Rheinische Autobahn in 
gedachten moet houden: bij Nijmegen de grens over (Goch) en via Neuss – Köln – Koblenz – Karlsruhe 
naar Basel rijden. Een Autohof is een groot parkeerterrein bij een restaurant, speciaal aangelegd voor 
vrachtwagens. Ook caravans kunnen hier staan. Het voordeel boven een Raststätte aan de Autobahn is, dat 
het geluid van langsrazende auto’s veel geringer is! 
 
1) Autohof 35 bij Kruft, in de buurt van hectometerbordje 213 
 
2) Autohof 36 bij Plaidt: 5 km ten noorden van de Mosel-Talbrücke, in de buurt van 

hectometerbordje 217 
 
3) Autohof 38 bij Koblenz-Metternich, in de buurt van hectometerbordje 226,5 
 
4) Autohof 43 bij Pfalzfeld – Laudert, in de buurt van hectometerbordje 257,5 (McDonalds); zie ook 

10 a) 
 
5) Autohof 45 tussen Koblenz en Bingen (Rheinböllen) in de buurt van hectometerbordje 272,5 bij 

een Aral-benzinepomp; eventueel aan de overzijde van de pomp op het grote parkeerterrein achter 
het restaurant langs 

 
6) Op het parkeerterrein bij het inkoopcentrum (=Rheinhessencenter) van Alzey, in de buurt van 

hectometerbordje 321: afslag nr. 55 en dan borden industriegebied volgen; de benzinepomp rechts 
passeren en zover mogelijk naar achteren doorrijden: P bij hotel. 

 
7) Autohof 42 bij Bruchsal op weg naar Basel; nog voor Karlsruhe, in de buurt van 

hectometerbordje 606,5. Hier vandaan is het nog ca. 220 km naar Basel. 
 
8) Een veel prettigere overnachtingsmogelijkheid is natuurlijk om onderweg in Duitsland een 

camping op te zoeken. De uitgave “Campings onderweg” van de ANWB – KCK geeft o.a. de 
volgende mogelijkheden: 

a. Camping Schinderhannes bij afrit 43 – Pfalzfeld aan de Autobahn A61, iets ten zuiden 
van Koblenz. Volg richting Hausbay en campingbordjes. 

b. Camping St.Leoner See bij afrit 39 – Walldorf-Wiesloch aan de Autobahn A5 
(Mannheim-Karlsruhe). Richting Sankt Leon Rot aanhouden. Door Rot naar Sankt Leon 
en na einde bebouwde kom na 1 km rechtsaf; de camping ligt dan na 2 km links. 

c. Camping Lindengrund in Guldental: op de A61 de afslag 47 Waldlaubersheim nemen, 
door Windesheim/Guldental. Na Guldental campingborden volgen. 

 
Verder kun je in Duitsland elk heel uur verkeersinformatie (en nieuws) beluisteren op radio SWR-3, 
voor het eerst redelijk te ontvangen tussen Köln en Koblenz op frequentie FM 94,8 en vervolgens 
wisselt de frequentie achtereenvolgens naar 91,6 - 101,1 - 97,8 - 98,4 - 97,0 
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AANRIJROUTE: 
 
 U rijdt via Duitsland richting Koblenz A61 (de zgn. Links-Rheinische Autobahn). U volgt deze 

weg richting Karlsruhe tot Autobahnkreuz Walldorf. Hier gaat u richting Karlsruhe/Basel de 
Autobahn nr. 5 op gedurende ca. 38 km. Bij Karlsruhe neemt u de Autobahn nr. 8 (= E52), 
richting Stuttgart/Pforzheim/München. Voorbij Ulm neemt u de A7 richting Memmingen – 
Kempten via Autobahndreieck Allgäu; Bij Autobahndreieck Allgäu is een goede overnachtings-
mogelijkheid: u rijdt over weg nr. 980 richting Lindau/Oberstdorf. Na 2,5 km verlaat u deze weg 
bij de afrit Durach/Sulzberg en volgt borden Sulzberg. Na ca. 1,2 km ziet u dan rechts een cam-
ping: 

 
 Camping Oeschlesee 
 87477 Sulzberg / Oberallgäu 
 Herr Hans Dopfer 
 � +49 (0)8376 – 93040 

 
De volgende dag heeft u dan niet zo'n lange rit meer voor de boeg: terug 
naar de Autobahn en verder richting Füssen – Reutte. Bij Reutte gaat u 
over de Fernpass (1.209 m, 9%) naar Imst.  
 
Voor toeristisch en zakelijk verkeer is het op de Oostenrijkse snelwegen 
verplicht om een Autobahnvignet te hebben. Dit vignet is verkrijgbaar in 
Oostenrijk bij alle snelweggrensovergangen en in Nederland bij de ANWB. 
Voorkom lange wachttijden bij de Oostenrijkse grens en koop uw 
Autobahnvignet van tevoren. Er zijn 3 verschillende vignetten te 
verkrijgen: 

 
+ Weekvignet (10 achtereenvolgende dagen)      Auto: €   7,60  
+ 2-Maandenvignet (2 opeenvolgende maanden, flexibele ingangsdatum)   Auto: € 21,80 
+ Jaarvignet (dec. t/m jan., 14 maanden)       Auto: € 72,60  
 
U kunt ook over de parallelweg nr. 171 naar Landeck (zo heeft u geen Oostenrijks Autobahnvignet nodig). 
 
Volg verder borden Prutz – Ried – Tösens – Pfunds. Na Pfunds volgt u borden Nauders – Reschenpass 
(1.510 m, 10%). Verder richting Meran (Bozen) over de Reschenpass naar camping Thöni in St. 
Valentin.  
 
MAXIMUM SNELHEDEN (km/h): 
 
Nederland:    Snelweg:  Autoweg  Bebouwde kom 
- met caravan    90  80   50 
 
Duitsland 
- met caravan    80  80   50 
- met caravan onder voorwaarden 100  80   50 
 
Oostenrijk     
- caravan tot 750 kg   100  100   50 
- caravan lichter dan auto  100  80   50 
- caravan zwaarder dan auto  100  60   50 
 
Italië      
- met caravan    80  70   50 
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VERKEERSVOORSCHRIFTEN ITALIË: 
 
Op smalle wegen heeft het zwaardere voertuig voorrang op het lichtere voertuig. Op bergwegen heeft 
stijgend verkeer voorrang op dalend verkeer.  
 
Het is buiten de bebouwde kom verplicht om overdag met lichten aan te rijden. Het gebruik 
van lichten in de tunnels is verplicht. U dient handsfree te bellen.  
 
ST. VALENTIN 
 
St. Valentin is naast Graun en Reschen het derde dorp op het hoogplateau op de Reschenpass.  
Het dorpje is gelegen tussen de noordelijke en zuidelijke gletsjers aan de oevers van de idyllische 
Haidersee. Voordien Heette dit meer « Karthäusersee », aangezien het meertje het bezit was van de 
gelijknamige monniken in Schnals. Al in het jaar 1140 richtte Ulrich Primele hier een hospitium op 
voor reizigers over de bergpas. 
Het dorp ligt in het skigebied Reschenpass. De moderne zespersoonsgondelbaan start in het centrum 
van het dorp en vervoert je van 1.470 meter naar 2.200 meter hoogte. Daar wachten vijf skiliften die je 
naar een hoogte van 2.700 meter brengen. Het gebied telt in totaal 115 pistenkilomters, die deels 
kunstmatig besneeuwd kunnen worden. Indrukwekkend is het vergezicht op het imposante Ortler – 
massief, die met 3.905 meter de hoogste berg is van heel Tirol. Van St. Valentin loopt de Malser 
Haide zachtglooiend naar het zuiden en maakt zo de weg naar de Vinschgau vrij.  
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WINTERBANDEN EN/OF SNEEUWKETTINGEN: 
 

Sinds januari 2008 geldt in Oosnrijk de plicht tot 
winter-uitrusting voor de auto. Deze plicht is weers-
afhankelijk en geldt van 1 november tot 15 april. De 
wet biedt u de keuze uit twee mogelijkheden: 
  

• 1. Winterbanden 
Bij het rijden op sneeuwbedekte wegen of ijs 
moeten alle wielen voorzien zijn van 
winterbanden. Ook bent u verplicht 
regelmatig naar het weerbericht te luisteren. 
Natte wegen kunnen bij afkoeling (’s nachts) 
snel bevriezen en ook dan geldt de plicht tot 

winterbanden. 

• Als winterbanden worden toegestaan: 
Banden met het kenmerk 'M+S', 'M.S.' of 'M & S' en de banden moeten minstens 4 mm profiel 
hebben, bei diagonaalbanden zelfs 5 mm. Dit laatste geldt ook voor zgn. “all-weather-
banden”. 

• 2. Zomerbanden met sneeuwkettingen 
Als alternatief voor winterbanden mag u ook sneeuwkettingen monteren op minstens twee 
aangedreven wielen. Kettingen zijn echter alleen toegestaan indien de weg (grotendeels) 
sneeuw- of ijsbedekt is. 

• Caravans 

In de Oostenrijkse wet bestaat geen verbod om op de auto winterbanden te monteren en op de caravan 
zomerbanden (of omgekeerd). De aanbeveling van de ÖAMTC is, om bij twijfel op een caravan, die 
niet alleen zomers wordt gebruikt, ook winter- of  “all seasons banden” te monteren. 

• Boetes 

Wie onder winterse omstandigheden zonder winterbanden rijdt, riskiert een boete van 35 Euro en kan 
door de politie verder rijden worden verboden. Wie andere verkeersdeelnemers daardoor in gevaar 
brengt, riskeert zelfs theoretisch tot 5.000 Euro boete. 

• Verzekering 

Bij een aanrijding onder winterse omstandigheden zonder de voorgeschreven winter-uitrusting, kan de 
verzekering u vragen te bewijzen, dat dezelfde situatie met winter-uitrusting ook zou hebben plaats 
gevonden. Als u dit niet kunt bewijzen, kan u een deel-schuld worden aangerekend. 
 
Veiligheid voor alles 
 
De combinatie van zomerbanden en sneeuwkettingen is wettelijk voldoende. 
Uit veiligheidsoverwegingen moet men dit echter toch afraden. De niet-
aangedreven wielen met zomerbanden en zonder kettingen hebben nl. 
nauwelijks grip in winterse omstandigheden. Zo ontstaat een 
levensgevaarlijke mengeling: "schneekettingen zijn geen vervanging 
voor winterbanden", volgens de experts. 

Sneeuwkettingen moeten in ieder geval worden gemonteerd als dat door 
een rond blauw bord "Schneeketten vorgeschrieben" wordt 
aangegeven, d.w.z. montage op minstens twee aangedreven wielen. Dit 
geldt ook voor auto’s met winterbanden en auto’s met 4-WD aandrijving 
(behalve als deze voertuigen duidelijk met een bord uitgezonderd worden. Rijdt 
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met kettingen niet sneller dan 50 km/h. Let op: U heeft met kettingen ook een langere remweg! 

• Montage: 
Sneeuwkettingen moeten altijd worden gemonteerd op de aangedreven wielen. Bij auto’s met 
4-WD dient u de aanwijzingen van de leverancier op te volgen. Indien deze ontbreken, 
monteer de kettingen dan op de banden van de achteras. 

 
Italië 
In Italië geldt (nog) geen wettelijke plicht voor winter-uitrusting bij auto’s. 
 

 
  

zomerband all season band winterband 

  

oefenen – oefenen – oefenen – oefenen!!! 
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WINTERSPORT IN SKIPARADIJS RESCHENPASS - ZUID-TIROL (1470-2850M) - ITALIË  
 

Wintersporten op de Reschenpas is een bijzondere belevenis 
 
De winter in het Vinschauger Oberland aan de Reschenpass op de grens van Italië en Oostenrijk is een 
bijzondere belevenis. Het prachtige wintersportcentrum biedt veel ski-, snowboard- en langlaufplezier. 
In het gebied zijn 3 skigebieden op een sneeuwzekere hoogte vanaf 1.400 m. Samen tellen ze 111 km 
pistens en 48 km langlaufloipen. Drie skigebieden in twee landen met één skipas voor grenze(n)loze 
sneeuwsportpet. Samen bieden de skigebieden Schöneben en Haideralm (Italië) en Nauders 
(Oostenrijk) 111 km pisten met 30 moderne bergbanen en skiliften. 35% van de afdalingen is 
makkelijk (blauw), 52% middelzwaar (rood) en 12% moeilijk (zwart). De pisten liggen op een 
sneeuwzekere hoogte tussen 1.470 –2.850 m en 90 kilometer piste kan kunstmatig van sneeuw worden 
voorzien, wat sneeuwzekerheid tot april garandeert! 3 Gondelbanen, 1 stoeltjeslift voor acht personen, 
1 voor zes, 2 voor vier en 3 voor twee personen zorgen met 16 sleepliften voor het vervoer naar en op 
de pisten. Die skigebieden liggen dicht bij elkaar en zijn met de gratis skibus in minder dan 30 
minuten bereikbaar. In de skipas is ook het skigebied van het Oostenrijkse Nauders aan de andere kant 
van de grens in begrepen. Met de skipas kan ook gratis gezwommen worden in het overdekte 
zwembad van Graun. 

Aan de Italiaanse kant van de Reschenpas bevinden zich twee skigebieden: 

SCHÖNEBEN 

De pisten liggen hier tussen 1.400 – 2.850 m, het grootste deel kan kunstmatig van sneeuw worden 
voorzien als dat eens nodig is. Er is een stoeltjeslift voor zes personen. Alle stoeltjes zijn voorzien van 
een kunststof kap, die gesloten kan worden als het eens wat minder aangenaam is. 

HAIDERALM 

Het skigebied Haideralm wordt gerekend tot de mooiste skigebieden van het Vinschgauer Oberland. 
De afwisselende pisten (20 km) liggen tussen 1.470 en 2.700 m en zijn direct vanuit het centrum van 
het dorp (St. Valentin auf der Haide) zijn bereikbaar met een moderne gondelbaan voor zes personen. 

Het bergstation ligt op 2.200 m, aansluitend zorgen 5 liften voor het transport naar 2.700 m. De pisten 
zijn geschikt voor beginners tot de crack op latten en board. De lange dalafdaling brengt de skiërs en 
snowboarders terug tot aan de hoteldeur!  
 
SNOWBOARDEN 
 
Ook voor snowboarders zijn de skigebieden rond de Reschenpass interessant. Er zijn Halfpipes en 
prima Freeride Spots, in het skigebied Haideralm is o.a. een Funpark en een Boardcross. De diverse 
skischolen in deze regio bieden zowel voor skiërs, carvers als snowboarders volop mogelijkheden deze 
wintersporten te leren of zich er verder in te bekwamen. De uitrustingen kunnen overal gehuurd 
worden. 
 
LANGLAUFEN op het Drielandenpunt 

Het hoogplateau rond de Reschen- en Haidersee is 
zeer geschikt voor langlaufers. Er ligt een goed 
onderhouden loipennet met een lengte van 48 km. 
De routes gaan door mooie bossen en over zonnige 
open velden. Bijzonder is de “Dreiländerloipe“ die 
aansluit op het loipennet van Nauders aan de 
Oostenrijkse kant van de grens. Langlaufliefhebbers 
zullen ook genieten op de Wiesskugelloipe in 
Langtaufers, die een lengte heeft van 15 km. De 
route gaat door een ongerepte natuur, 9 km door 
bos en de rest over almen en bergweiden. De loipe 
ligt op een gemiddelde hoogte van 1.900 m en is daardoor zeer sneeuwzeker.
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SKITOEREN 

Liefhebbers van skitoeren kunnen op 
avontuur in het verborgen Rojental in het 
Vinschgauer Oberland. Uitgangspunt is 
Berggasthaus Rojen, geliefde doelen zijn de 
Fallungspitze, de Innere en Äußere 
Nockenkopf.  

Wandelen met en zonder 
SNEEUWSCHOENEN  

In het Vinschgauer Oberland liggen 
winterwandelwegen, dikwijls speciaal 
aangelegd en geprepareerd, met een lengte 
van 60 km. Sneeuwschoenen kunnen in de lokale sportzaken gehuurd worden  

IJSKLIMMEN 

In Langtaufers kunnen avontuurlijke klimtochten op het ijs van de gletsjer van de Weisskugel gemaakt 
worden. Onder leiding van de plaatselijke gids Josef Plangger gebeurt dat deskundig en zonder risico.  

SLEETJERIJDEN EN ARRENSLEDETOCHTEN  

In Reschen und St. Valentin zijn 2 rodelbanen waarop niet alleen overdag maar ook 's avond onder het 
licht van schijnwerpers spannende afdelingen gemaakt kunnen worden. De banen zijn resp. 2,5 en 2 
km lang en `s avonds tussen 18.00 en 23.00 uur verlicht.Er worden rodelavonden met huttenpret 
aangeboden door de Tourismusverein. Sleetjes zijn te huur in de sportzaken.Romantisch is natuurlijk 
ook altijd weer een tocht met de arrenslede. Dat kan o.a. in Langtaufers .  

SCHAATSEN 
 
In St. Valentin auf der Haide is een ijsbaan in de Sportzone Sper en in Reschen kan geschaatst worden 
op de baan bij het strand van het meer. Schaatsen kunnen gehuurd worden, de banen zijn open van 
10.00-22.00 uur. Ook kan op beide ijsbanen Eistockschiessen gespeeld worden.  
 
IJSZEILEN EN KITESAILING  
 
Iets speciaals in de winter aan de Reschenpass is ijszeilen en kitesailing op de dichtgevroren meren 
Reschensee en Haidersee. Van december tot maar is het ijs stevig genoeg voor deze sporten. 
Spectaculair is het zogenaamde „Parawin“ op ski's of snowboard. Voort getrokken door de goed 
bestuurbare parachute gaat het dikwijls met fikse vaart over de meren. Trefpunt is het strand in 
Reschen. 
 
PARAGLIJDEN 
 
Wie graag onder een parachute de winterse regio vanuit vogelvlucht wil bekijken kan dat vanaf de 
Haider Alm doen. Niet alleen ervaren paraglijders, maar ook de wintersportgast kan met een ervaren 
piloot een tandemvlucht maken.  
 
ZWEMMEN 
 
Van Kerstmis tot Pasen is het overdekte zwembad in Graun geopend. Maandag tot zaterdag van 15.00-
22.00 uur en zondag van 15.00-20.00 uur.  
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AAN NACHTLEVEN GEEN GEBREK 
 
Ook het nachtleven is goed verzorgd, aan uitgaans- 
gelegenheden is geen gebrek! Het begint al met de 
après-skibars in de “Iglo's” bij de dalstations van de 
Haider Alm in St. Valentin en Schöneben in 
Reschen. Na het skiën is het er tot 20.00 uur prettig 
toeven.  

Beide Iglo's zijn overigens al vanaf 's morgens 
11.00 uur geopend.  

De après-pub Tifany aan de oever van het meer bij 
Reschen is tot middernacht de plaats waar het 
nodige te beleven valt, evenals in de Roby Keller 
dicht bij het dalstation van de gondelbaan naar de Haider Alm in St. Valentin. 

In de Dorfalm in Reschen gaat het feest door tot 01.00 's nachts, wie nog langer met de beentjes van de 
vloer wil kan tot 03.00 uur in de vroege morgen terecht in de discotheken Enzo in St. Valentin en 
Royal in Reschen. 
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DAGPROGRAMMA 
 
Bij de vlaggenmast houden we 's avonds om 20.30 uur bespreking 
en kunnen we met elkaar afspreken wie de volgende dag wat wil 
gaan doen en wie zich daarbij wil aansluiten. Ook zullen wij zelf 
regelmatig aanbieden om een tocht te gaan maken op bergschoenen 
(wandelen) of op sneeuwschoenen of op ski’s. 
 
PRAKTISCHE TIPS 
 
- In de bergen op 1.470 m waar wij kamperen, is de luchtdruk 

LAGER dan in Nederland op zeeniveau. Dit houdt in, dat water 
al kookt bij circa 90 °C (en het wordt ook nooit heter!). Het gaar 
worden van uw eten vergt dan ook meer tijd. Aardappelen b.v. 25 
min. 

 
- Een goede oplossing is het gebruik van een snelkookpan. Daarin 

kunt u dezelfde tijden aanhouden als thuis. 
 
- U kunt gasflessen huren op de camping. 
 
  
UITRUSTING 
 
AUTO: 
 
Zorg dat uw auto goed is voorbereid op een reis naar de winter. Dit houdt onder meer in, dat u winter-
banden laat monteren of op z’n minst dat uw banden nog een goed profiel moeten hebben. Bij een 
ongeluk kijken politie en uw verzekering of u wel met de juiste banden onderweg was! Laat de 
koelvloeistof in de radiateur controleren op vriespunt. Neem extra vloeistof mee voor de sproeiers van 
de ruitenwissers. Een spuitbusje met slotontdooier kan ook heel handig zijn. 
Een vegertje om de auto sneeuwvrij te maken en een ijskrabber voor de ramen mogen niet ontbreken. 
Aan de accu worden ’s winters hoge eisen gesteld! Neem voor de zekerheid ook starthulp-kabels mee. 
Tenslotte mogen natuurlijk uw sneeuwkettingen niet ontbreken! Zorg ervoor dat ze heel zijn en dat u 
er mee om kunt gaan: het is beslist niet overbodig om ze thuis enige malen om te leggen. Heel handig 
is hierbij een plastic vuilniszak om op te knielen en plastic werkhandschoenen met een lange schacht 
om de mouwen van uw kleding te beschermen. 
 
 
CARAVAN: 
 
Naast uw standaard uitrusting kunt u 's winters gemak hebben van de volgende zaken: 
 
- zie de informatie over sneeuwkettingen in DE CARAVAN van december 2006. 
- elektriciteitskabel van RUBBER (plastic kan breken) met Zwitserse stekker 
- de gasslangen in de disselkast dienen ook van RUBBER te zijn: plastic kan breken 
- een Duomatic (triomatic) zodat u ook een reserve-gasfles aangesloten heeft 
- wintertentje als tochtsluis bij de deur 
- sneeuwluifels boven het voor- en achterraam 
- schoorsteen verlenging met drie delen 
- zachte bezem om het dak min of meer sneeuwvrij te houden 
- sneeuwschep 
- plastic om de disselkast tegen vastvriezen te beschermen 
-  haarföhn voor ontdooien van bevroren leidingen 
-  afdekplaten voor de koelkastroosters 
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-  afvalemmer (geen tank i.v.m. ijsvorming) 
- eventueel wat strooizout 
- een caravanopstapje (trapje) dat vastgezet kan worden i.v.m. wegglijden 
- stophout “inpakken” in plastic 
- zet de caravan ’s winters NIET op de handrem! 
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RUGZAK: 
 
Bij winterse wandeltochten, maar zeker ook bij sneeuwschoen- en skitoertochten in de bergen horen in 
uw rugzak altijd: 
 
- jack 
- handschoenen of wanten 
- warme muts c.q. haarband 
- skibril 
- tube wax voor de ski's 
- proviand en eventueel een zakmes. (neem iets extra's voor 

onverwachte situaties mee: gedroogde vruchten, muesli-repen, 
chocola, liga-koeken e.d. voldoen erg goed; worst om onder-
weg mee te nemen: Salsiz 

- drinken: minstens 1 liter in een goed afsluitbare veldfles. Een 
thermosfles met glazen binnenfles is minder geschikt. Als inhoud kunt u denken aan rozenbottelthee 
(is zowel koud als warm lekker) of ijsthee (oplospoeder in Zwitserland te koop, aanmaken met koud , 
lauw of heet water is mogelijk) 

- Om mufheid van de fles te voorkomen, na reiniging bewaren met een suikerklontje of een schepje 
suiker erin 

- enige eerste hulp verbandmiddelen, waaronder zeker pleisters, "Second Skin", Leukoplast of iets 
dergelijks om uw eigen blaren onderweg te behandelen 

- reddingsdeken 
- anti-zonnebrand middelen met een zo groot mogelijke beschermingsfactor 
- zonnehoedje, zonnebril en lippencrème  
- WC-papier 
- identiteitsbewijs (b.v. lidmaatschap Alpenclub, paspoort) 
- een regenhoes voor om de rugzak: deze beschermt de rugzak tegen nathouden, niet alleen bij regen 

en sneeuw, maar ook als we hem tijdens een tocht als “zitzak” in de sneeuw gebruiken 
 
U kunt dit lijstje naar wens aanvullen met o.a.: 
 
- extra ijsthee (zakje poeder mee in de rugzak) 
- bij diepe sneeuw zijn gamaschen erg prettig 
- foto-, film- en/of video-apparatuur 
- reserve accu en geheugenkaartje 
- hoogtemeter 
- kompas 
- kaart van het gebied 
 
PERSOONLIJK: 
 
De dagindeling bij sneeuwschoen- en toerskitochten ziet er 
ongeveer als volgt uit. We lopen in een heel rustig tempo 
gemoedelijk omhoog. Ongeveer elk uur houden we een korte 
rustpauze (10 – 15 minuten). Afhankelijk van de tocht lopen we twee tot vier uur omhoog. De lunch 
gebruiken we, zittend op de rugzak, in de vrije natuur. Eten en drinken nemen we dus in de rugzak mee. 
 
Als het weer meewerkt, is dit lopen een warme bezigheid. Soms kunt u al in een T-shirt met korte 
mouwen lopen. Bij toerskiën heeft u voor het terugskiën de gewone skikleding nodig: (eventueel) trui, 
jack, muts, wanten, skibril. Deze kledingstukken dient u dus ook in uw rugzak mee omhoog te nemen! 
Ons advies is om uw kleding samen te stellen uit verschillende dunne lagen, die u naar believen kunt 
aan- of uittrekken. Dit is beter dan één dikke laag. 
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Het terug skiën zal een tot twee uur in beslag nemen. Het teruglopen op sneeuwschoenen kost circa 60% 
van de tijd van de klim. Ook hier pauzeren we regelmatig. 
Voor de sneeuwschoentochten dient u BERGschoenen te dragen (laarzen, moonboots en zgn. 
streethikers zijn niet geschikt! Verder dient u zelf voor 2 SKISTOKKEN te zorgen. Ook inschuifbare 
wandelstokken zijn geschikt, als ze onderaan voorzien zijn van een (redelijk groot) schoteltje (tellertje) 
om het al te diep wegzakken in de sneeuw tegen te gaan. Echter langlauf- en Nordic-walking stokken 
zijn te lang en in de praktijk dus niet prettig. 
 
Voor het lopen op de camping en in het dorp zijn bij veel sneeuw moonboots het meest praktisch. Als u 
wandeltochten gaat maken, dan zijn bergschoenen het meest praktisch, eventueel kunt u ze voorzien van 
“ijzertjes” onder de zool of onder de hak. Hierdoor wordt uitglijden voorkomen. 
Bij goed weer is het heerlijk om na een tocht voldaan in uw buitenstoeltje in de zon na te genieten. 

 
Sneeuwschoenen 
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GESCHIEDENIS VAN DE SNEEUWSCHOEN 
 
De eerste sneeuwschoenen dateren al van 6000 jaar geleden. Zonder deze sneeuwschoenen zouden 
bepaalde gebieden voor de mens ontoegankelijk zijn gebleven. Waarschijnlijk werden ze voor het 
eerst in centraal Azië gebruikt en hebben de mensen die via Siberië naar Scandinavië zijn getrokken ze 
daar naartoe meegenomen. De Noordamerikaanse indianen hebben hun lange tocht via de Beringstraat 
waarschijnlijk ook op sneeuwschoenen gemaakt. Toen de eerste Europeanen in Amerika kwamen 
zagen zij daar voor het eerst de sneeuwschoenen die de indianen daar droegen. Pas later zijn zij ze ook 
gaan gebruiken.  
 
De sneeuwschoenen nu.  
 
Iedereen heeft wel eens de bekende 'tennisracket'-achtige sneeuwschoenen gezien die vroeger gebruikt 
werden. Het is eigenlijk nog niet zo heel erg lang geleden dat er een verandering kwam in het design 
van de sneeuwschoenen. Dankzij nieuwe sterke en lichte materialen zijn de moderne sneeuwschoenen 
kleiner en lichter dan de schoenen die vroeger werden gebruikt. Een moderne sneeuwschoen bestaat 
meestal uit de volgende onderdelen: 
 
Het frame: 
Het frame is datgene dat de eigenlijke vorm en grootte van de sneeuwschoenen bepaalt. Het frame 
wordt tegenwoordig meestal uit metaal of kunststof gemaakt.  
 
Het bovendek: 
Het bovendek is het gedeelte dat het frame van boven afsluit waardoor het draagoppervlak van de 
sneeuwschoen groter wordt en waardoor men niet diep in de sneeuw wegzakt.  
 
De binding: 
De binding, ook wel het harnas genoemd, zorgt voor de verbinding tussen sneeuwschoen en 
voet. Vaak worden hier riemen voor gebruikt omdat het geheel nog wel beweegbaar moet blijven.  
 
De tanden: 
De tanden aan de onderkant van de sneeuwschoen zorgen voor extra grip op verharde 
sneeuw of bij steile beklimmingen.  
 
De grootte van de sneeuwschoenen.  
Er is een aantal verschillende maten in de sneeuwschoenen aangebracht.  
Het ligt een beetje aan het gewicht van persoon en rugzak welke maat vereist is. Hoe groter het 
gewicht 
des te groter de sneeuwschoen.  
Bron: Zwerkei, Woerden 
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ZORGT U OOK VOOR EEN GOEDE (BERGSPORT)SKIVERZEKERING? 
 
Het is van groot belang, dat u een goede verzekering afsluit. Deze moet de risico’s dekken tijdens de 
tochten die u maakt.  
 
Een goede verzekering voorkomt onnodige extra ellende na afloop van een ongeval. De kosten 
van opsporing en bergredding kunnen fors oplopen en ze worden niet gedekt door een 
ziektekosten- of standaard reisverzekering.  
 
De kosten zijn ook gedekt bij een bergsportverzekering van de NKBV en een ski-verzekering van de 
Ned. Ski Vereniging. 

Contributie 2011 
De NKBV kent in 2008 de navolgende leden en contributiebedragen:  

Categorie 2011 

Hoofdlid > 18 jaar € 48,00 

Seniorlid > 65 jaar € 48,00  

Juniorlid 18 t/m 24 jaar € 45,00  

Gezinslid > 18 jaar € 39,50  

Jeugd(gezins)lid < 18 jaar € 16,00 

Abonnement Hoogtelijn € 22,50 

De leeftijd per 1 januari is bepalend voor de lidcategorie. 

 

Verzekering 
Als NKBV-lid kun je gebruik maken van de speciaal voor onze leden ontwikkelde (bergsport) 
ongevallen reisverzekering met werelddekking.  Er is o.a. een rubriek opgenomen die de kosten dekt 
voor repatriëring, bergsportredding en –opsporing. De verzekering geeft ook dekking bij verlies of 
schade van bagage. Alle dekkingen vind je in onze polisvoorwaarden.  

Op de achterkant van de ledenpas vindt u het telefoonnummer van de ANWB-alarmcentrale en het 
polisnummer van uw reisverzekering. Mocht er tijdens uw vakantie iets gebeuren, dan staat de 
ANWB-Alarmcentrale 24 uur per dag voor u klaar. U wordt dan altijd in het Nederlands verder 
geholpen. Dat is wel zo prettig. 

Looptijd: de verzekering loopt per kalenderjaar van 1-1 t/m 31-12. 
 
Wat maakt deze verzekering zo bijzonder?  
De NKBV-verzekering geeft dekking voor je klim- en bergsportactiviteiten [in & outdoor], ski, duik 
en andersoortige vakantieactiviteiten over de gehele wereld.  Zo valt wandelen buiten de paden en off-
piste skiën binnen de dekking van deze verzekering, maar behoren ook de daguitjes naar b.v. klim-
hallen en indoor skicentra tot de dekking. Natuurlijk kun je deze verzekering ook gebruiken wanneer 
je geen actieve vakantie voor ogen hebt, zoals een strandvakantie.  

 
Verzekeringspremie 2011 

• 0 t/m 4 jaar € 1,50  

• 5 t/m 11 jaar € 11,50  

• 12 jaar en ouder € 23,50  

De leeftijd per 1 januari is bepalend voor de verzekeringspremie.  
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Een snelle redding is ervoor bepalend of lawine-
slachtoffers wel of niet overleven. Iedere minuut telt, 
want in de eerste 30 minuten wordt de helft van de 
slachtoffers nog levend uitgegraven. Daarna neemt 
de kans op het vinden van overlevenden sterk af. 
 
Alarmeer altijd direct de officiële reddingsdienst! 
 
Het in de gaten houden van de lawine en het 
markeren van de plek waar het slachtoffer het laatst 
is gezien, vergemakkelijken het zoeken. Probeer deze  

     plek te markeren 
 

Denk éérst aan je eigen veiligheid en die van de overige 
tochtgenoten. Een slachtoffer heeft er niets aan als jij 
ook gewond raakt. 
 
Verplaats een slachtoffer alleen als die zich in een acute 
gevarenzone bevindt. Verleen eerste hulp en blijf bij 
hem totdat hij in veiligheid is. 
 
Voor de alarmering van de hulpdiensten kun je het beste 
met een mobiele telefoon het nummer 118 van de 
bergredding bellen. Verder zijn er de volgende nummers 
beschikbaar: 
 

112   politie 
 
 
 
 
 
Als er geen netwerkbereik is, geef je het alpiene 
noodsignaal. Geef 6 keer in een minuut een signaal: 
roepen, fluitje, lichtflits via spiegeltje. Wacht één 

minuut (waarin iemand kan reageren op jouw signaal door 3 x een reactie terug te geven). Herhaal de 
6 signalen in de volgende minuut – wacht weer een minuut op een reactie enz. 
 
Als er niemand reageert, blijft over om hulp te gaan halen. Vaak ook verbetert het netwerkbereik van 
de mobiele telefoon als je op een hoger gelegen standpunt gaat staan. Volgens onderzoeken is de 
gemiddelde tijd tussen het moment van een ongeval en het alarmeren van de bergreddingsdienst 
dankzij de GSM teruggelopen van ruim een uur tot 4,5 minuut! 
De resultaten zijn betere kansen voor de slachtoffers en 
effectievere inzet van reddingsmiddelen. 
 
GSM-tips: 
Zorg dat de batterij warm is: bewaar je telefoon niet in de rugzak, 
maar onder je jack op je lijf. Als er geen of slecht bereik is, werkt 
het versturen van een SMS vaak nog wel! Vermeld hierin ook je 
eigen telefoonnr. (inclusief 0031 voor NL). 
Voorkomen is beter dan genezen. Hopelijk hoef je dit nooit in de 

praktijk toe te passen en 
betaal je de bergsport-
verzekeringspremie altijd 
voor “niets”. 



 20

HOE TE HANDELEN BIJ EEN LAWINE-ONGELUK: 
 
Als getuige van een ongeluk kunt u door de juiste handelingen levens redden. De richtlijn is: 
 
  • rustig wachten tot de situatie stabiel is 
  • de situatie proberen te overzien 
  • nadenken 
  • beslissen 
  • handelen: 
 
 1. Onmiddellijk zelf te bieden hulp: 
  • lawinekegel vanaf het verdwijnpunt van slachtoffer(s) met oog en oor afzoeken 
  • lawinepieps instellen op zoeken en schematisch naar geluid zoeken 
 
 2. Eerste hulp bieden: 
  • hoofd en borst van slachtoffer(s) vrijmaken 
  • luchtwegen vrijmaken 
  • zonodig beademen 
  • slachtoffer(s) beschermen tegen onderkoeling 
 
 3. Professionele hulp inroepen: 
  • berg helikopter-reddingsdienst alarmeren (tel. 118) en/of 
  • Alarmnummer politie bellen (tel. 112) 
 
 
Welke gegevens moet u doorgeven: 
  • WIE meldt WAAR vandaan? 
  • WAT is er precies gebeurd? 
  • WAAR en WANNEER heeft het ongeluk zich afgespeeld? 
  • HOEVEEL personen zijn erbij betrokken? 
  • Welke maatregelen heeft u zelf al kunnen treffen? 
  • Is er ook elders een hulpdienst gealarmeerd? 
  • Hoe bent u bereikbaar? GSM met extra 0031 
  • Hoe is het WEER op de plaats van het ongeluk? 
 
Helikopter-redding: 
  • veilige helikopter-landingsplaats voorbereiden 
  • een vlak oppervlak van minstens 20 x 20 m is nodig om aan te vliegen 
  • alle losse voorwerpen uit deze omgeving verwijderen 
  • een vlak oppervlak van minstens 4 x 4 m is nodig om te landen 
  • de persoon die de landingsaanwijzingen geeft, staat met de rug NAAR de wind 
  

 

Yes, we hebben 
hulp nodig 

NEEM DIT VEL MEE IN DE RUGZAK! 


