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Beste studenten, 

 
Hierbij ontvang je de informatie over onze trainingsreis in december.  

 

We reizen op dinsdagavond 11 december 2018 per touringcar naar Wörgl.  
Opstap 1: Parkeerplaats station Bodegraven. Verzamelen om 18:30 uur - vertrek om 19.00 uur.  

(LET OP; rond deze tijd is het erg druk richting Bodegraven toe.) 
Opstap 2: Parkeerplaats AC restaurant in Zevenaar. Verzamelen om 19.30 uur.  

Aankomst is op woensdag 12 december 2018 bij Gasthof Hauserwirt, Wörgl. 

Zaterdagochtend 15 december na het ontbijt, vervolgen jullie de reis richting Kaprun voor je 
Anwärter. 

 
Bij eventuele calamiteiten op de dag van vertrek (vertragingen enz.) kun je gebruik 
maken van het volgende nummer: +31653441065 Jip Boon 
 

Doel van de Reis: 

Tijdens de opleidingsreis wat in Wörgl plaats vindt, krijg je 3 dagen intensief training van een 
Staatlich geprüfde leraar die je persoonlijke begeleiding zal geven. Speciaal door en voor Lever 

Reizen is er een programma samengesteld waarin alle onderdelen zullen worden behandeld 
waaronder: 

- Verbeteren van eigen ski- of snowboardvaardigheid 

- Opzetten van een lesprogramma 
- Methodiek en didactiek 

- Motiveren van deelnemers  
- Veiligheid en gebruik van materiaal.  

- Mini-teaching aan je eigen ski/sb groep 

 
Accommodatie  

Tijdens de trainingsreis verblijven wij in Gasthof Hauserwirt, Wörgl. We verblijven in 
meerpersoonskamers op basis van volpension (ontbijt, lunchpakket en diner), inclusief ontbijt op de 

dag van aankomstdag. Heb je speciale dieet wensen/allergieën, laat dit ons dan uiterlijk vóór 1 
december weten. Bedlinnen is aanwezig, maar handdoeken dien je zelf mee te nemen. 

 

 
Vertrek naar Anwärter opleiding in Bruck  

Op zaterdagochtend 15 december, brengt de bus (welke ons ook naar Oostenrijk heeft gebracht), 
jullie naar Bruck. Vertrek naar Bruck is na het ontbijt, over het precieze tijdstip worden jullie nog 

nader geïnformeerd.  

 
De reis is inclusief: 

- Het vervoer naar en van Oostenrijk in een luxe touringcar 
- Accommodatie voor 3 nachten op basis van halfpension 

- Liftpas voor 3 dagen 
- Cursuskosten 

- Begeleiding door Lever Reizen 
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Exclusief:  
- Ski-/snowboardmateriaal. (Mocht je niet over eigen materiaal beschikken, neem dan contact 

met ons op) 
- Consumpties buiten de maaltijden om. 

- Eventuele verzekeringen. (Door jezelf af te sluiten, voor vragen neem dan contact op met 
Lever Reizen) 

 

Verwachtingen 
Tijdens de Trainingsreis zien wij jou meer dan alleen als een deelnemer. De trainingsreis is jouw 

verdere sollicitatie als ski- en/of snowboardleraar. Wij kijken niet alleen naar je technische 

vaardigheden, maar ook naar je deelname in de groep, je houding ten opzichte van collega’s, 
begeleiders en medewerkers van het hotel. Wij verwachten daarom ook een professionele 

beroepshouding en positieve instelling. Mocht het gedrag van de student erg tegenvallen, dan kan de 
stage worden geannuleerd. 

 
Wij hebben er zin in! Heb je nog vragen, stel ze gerust. 

 

Met vriendelijke groet, 
 

Team Lever Reizen 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Algemene regels 
 

 Zorg dat je overal op tijd bent. Zowel bij het busvertrek in Nederland als iedere dag bij de 

lessen, maaltijden, etc.  

 Tijdens het diner ben je in ‘gewone’ kleding. Dus niet in skibroek, trainingsbroek, slippers 

etc.. 
 Het gebruik en bezit van drugs is verboden. 

 Het gebruik en bezit van sterk alcoholische drank is verboden. 

 Geen alcoholgebruik tijdens de activiteiten. 

 Geen telefoongebruik tijdens de activiteiten. 

 Geen grof taalgebruik. 

 Respecteren van gewoontes, geloof e.d. van alle mededeelnemers en gasten in het hotel. 

 Zorg dat je er altijd verzorgd uitziet en beleefd bent in omgang. 

 Medeverantwoordelijk voor o.a. het schoonhouden van de bus en accommodatie. 

 Positieve en actieve deelname in de groep. 

 

Belangrijke gegevens 
 

Adres voor de thuisblijvers: 
Gasthof Hauserwirt 

Weiler Haus 7 

A-6300 Wörgl 
Oostenrijk 

 
Nummer noodgevallen thuisblijvers (alléén echte noodgevallen!!) 

Jip Boon: +316-53441065 (buiten kantooruren) 
Kantoor Bodegraven: 0172-631760 

Noodnummer Kantoor: 0172-631765 

Gasthof Hauserwirt: +43-533275085 
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Paklijst opleidingsreis 
 

 

Wat moet je niet vergeten mee te nemen/te regelen: 
 

 Een geldig paspoort of identiteitskaart -> stop dit in je handbagage! 

 Een geldige reisverzekering (met wintersport dekking) af te sluiten.  

 Pen, potlood & schrijfblok + Anwärter boek! 

 Zorg dat je 2 verschillende warming-ups goed voorbereid hebt. 

 Het is van belang dat je goede skikleding bij je hebt. Daarnaast zal er ook tijd voor 

ontspanning zijn. Vergeet dus niet, naast je skikleding ook ‘gewone’ kleding mee te nemen, 
ook voor het diner. 

 Ski- of snowboardmateriaal én helm. Het dragen van een helm is verplicht tijdens de 

trainingsreis. 

 Wij gaan ervan uit dat je eigen materiaal meeneemt op de trainingsreis. Mocht je niet over 

eigen materiaal beschikken, neem dan contact met ons op. 

 Bedlinnen is aanwezig in het hotel, deze hoef je dus niet mee te nemen, wél moet je 
handdoeken meenemen.  

 Freaky Hair Friday is ons party thema vrijdagavond! Verzin iets leuks. 

 Geef ons vóór 1 december a.s. aan of je dieetwensen hebt (vegetarisch, allergieën e.d.)  

 Een goed humeur en goede inzet :-) 

 
 

 
 

Succes! 
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