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1. Over Wilgje Buitensport 
 
Wilgje Buitensport is een buitensportbedrijf gelegen in Buren: centraal in Nederland in de mooie 

Betuwe. Tussen de fruitbomen en weilanden met koeien verzorgt Wilgje Buitensport al meer dan 

vijftien jaar schoolreizen en schoolkampen met een actief karakter.  

Op het terrein van een voormalig boerenbedrijf vind je alle ingrediënten voor een succesvol 

schooluitje: diverse sport -en activiteitenterreinen, camping met groepstenten, indoor 

sportaccommodatie, overdekte ‘huiskamer’-accommodatie en restaurantruimte. Ook de omgeving 

heeft veel te bieden. Op loopafstand ligt historisch stadje Buren met diverse musea en 

bezienswaardigheden en vlak naast Wilgje Buitensport ligt een natuurrecreatiegebied en 

natuurzwemplas “de Put”. 

Ofwel, voor een actief schoolkamp hoef je niet meer naar de Ardennen! Wilgje Buitensport heeft op 

één locatie alles in huis voor een geslaagd schoolreisje of schoolkamp. 

Wilgje Buitensport biedt een divers aanbod aan activiteiten, altijd begeleid door professionele 

instructeurs. Door onze jarenlange ervaring met de organisatie van uitjes en activiteiten voor een 

grote diversiteit aan scholen zijn we in staat een programma samen te stellen dat past bij de 

doelgroep, de doelstellingen van het uitje en jullie specifieke wensen.  

Wilgje Buitensport – “Ardennenkamp” in hartje Betuwe. 

 

 

 

 

  



 

 

 

2. Locatie & faciliteiten 
 
Centraal gelegen, in een natuurlijke omgeving met veel mogelijkheden: 

Wilgje Buitensport is centraal gelegen in Nederland, nabij het stadje Buren 

op zo’n 25 kilometer ten zuiden van Utrecht. Vanaf de snelweg is ons 

bedrijf in 10 minuten te bereiken (zowel vanaf de A15: afslag 32 Tiel-West, 

als vanaf de A2: afslag Geldermalsen of Culemborg). 

De omgeving kenmerkt zich door een unieke afwisseling van weilanden 

met koeien, akkerbouw en (fruit)bomen, waarvoor jaarlijkse duizenden 

wandelaars en fietsers speciaal naar de Betuwe komen.  

Wilgje Buitensport grenst aan een natuurgebied van Staatsbosbeheer en 

op loopafstand ligt natuurzwemplas “De Put.”  

Historisch stadje Buren ligt eveneens op loopafstand (1,5 kilometer). Dit stadje huisvest een kleine 

supermarkt, diverse musea en andere bezienswaardigheden (zie: www.Burenstad.nl) en 

verschillende eetgelegenheden waaronder een cafetaria en pannenkoekenhuis.  

Op fietsafstand en met de auto goed te bereiken liggen stadjes Culemborg, Geldermalsen en Tiel. 

Hier vind je diverse supermarkten en andere winkels. Ook een optie is op de fiets naar Beusichem, 

waar zich recreatiegebied de Meent bevindt. 

 

Faciliteiten Wilgje Buitensport:  

1. Camping 

Onze sfeervolle natuurcamping bestaat uit drie 

kampeervelden met ieder een eigen kampvuurplaats. 

Als groep maken jullie gebruik van een eigen 

kampeerveld. De velden zijn al dan niet voorzien van 

Wilgje groepstenten en blokhutten (naar wens te 

huur).  

Op de camping vind je; 

a. Wilgje tenten: De tenten van Wilgje 

Buitensport zijn gemaakt van stevig zeil en voorzien van houten vloer en voorzijde. 

Bedden zijn niet aanwezig, leerlingen dienen zelf een matje en slaapzak mee te 

nemen. Onze tenten zijn geschikt voor 8 tot 10 personen. 

b. Blokhut: Enkele kampeervelden beschikken over één of meer blokhutten van Wilgje 

Buitensport. Deze blokhutten zijn voorzien van stroomaansluiting, koelkast, 

koffiezetapparaat en uitklapbankjes -en tafels voor 24 personen. De blokhutten zijn 

niet bedoeld om in te overnachten. 

c. Sanitair: het sanitair gebouw bestaat uit toiletten en (gratis warme) douches, een 

koude bikkelgroepsdouche, wasbakken en afwasbakken. 

d. Voetbal -en volleybalveld: kampeerders kunnen gebruik maken van het voetbal -en 

volleybalveld. Graag zelf ballen meenemen 

Ook kamperen in eigen tenten behoort tot de mogelijkheden. 

 



 

 

2. Buitensport, survival -en activiteitenterreinen 

 

De buitensportterreinen mogen alleen op reservering worden betreden onder begeleiding 

van een instructeur van Wilgje Buitensport. 

a. Buitensportterrein: het buitensportterrein bestaat uit verschillende klimparcoursen, 

waterspellen en teambuildingsspellen. Het terrein biedt plaats voor zeker 100 

deelnemers tegelijkertijd. Het grootste deel van de activiteiten van Wilgje 

Buitensport vindt op dit terrein plaats. 

b. Hoogteparcours: een klimparcours op 5 meter hoogte. Deze spannende, uitdagende 

activiteit vindt altijd plaats onder begeleiding van minimaal twee instructeurs van 

Wilgje Buitensport en leerlingen zijn altijd (dubbel) gezekerd. 

c. Graanschuur: De Graanschuur is onze indoor sportaccommodatie. Deze overdekte, 

verwarmde ruimte biedt bij slecht weer of in de winter de mogelijkheid outdoor 

activiteiten binnen te laten plaatsvinden. (Onder andere het boogschieten, de 

teambuilding en het klimmen). Bij Wilgje Buitensport gaat het outdoorprogramma 

dus ook in geval van slecht weer gewoon door!  

d. Kanosteiger: aan de rand van stadje Buren, op 

ongeveer 1 kilometer afstand van Wilgje Buitensport, 

bevindt zich onze kanosteiger. De steiger ligt aan rivier 

de Korne, welke uitmondt in de Linge. De kanotochten 

van Wilgje Buitensport starten vrijwel altijd vanaf deze 

kanosteiger. 

 

 

3. Binnen accommodaties 

a. Het Kalverblijf: deze ‘huiskamer’-binnen accomodatie is te huur voor groepen. Het is 

een knusse ruimte voorzien van een houtkachel. Het Kalverblijf beschikt tevens over 

een koelkast, koffiezetapparaat, magnetron, borden en bestek voor 35 personen, 

pannen, tafels en stoelen, muziekinstallatie en een keukenblok met 2-pits 

inductiekookstel. De ideale ruimte voor een gezellige Bonte Avond! Op het 

bijbehorende overdekte terras staan extra tafels en stoelen met plaats voor 60 

personen. 

b. Koecafé: Het Koecafé is onze restaurantruimte, met prachtig buitenterras. Hier 

verzorgen we naar wens heerlijke maaltijden. Het Koecafé en bijbehorende terras 

bieden plaats voor zeker 100 eters. 

c. Boerenschuur: deze schuur stamt uit de tijd dat Wilgje Buitensport een 

melkveehouderij was. Inmiddels is de schuur voorzien van kleedruimtes, enkele 

kluisjes (te huur tegen borg), klaptafels en bankjes voor 50 personen. Het is de ideale 

uitvalsbasis om bij slecht weer te lunchen of even pauze te houden, en is te huur 

voor groepen. 

  



 

 

 

 

Plattegrond: 

  



 

 

 

 

 

3. Programma en activiteiten: 

De activiteiten van Wilgje Buitensport worden altijd begeleid door professionele instructeurs. Door 

onze jarenlange ervaring met de organisatie van schooluitjes voor zeer diverse doelgroepen zijn we 

in staat om de opbouw en intensiviteit van het programma aan te passen op de wensen en 

capaciteiten van de groep.  

Het programma van jullie schoolkamp of schoolreisje bepalen jullie zelf. Natuurlijk geven we hierbij 
graag advies. Het is mogelijk (vrijwel) alle activiteiten door Wilgje Buitensport te laten organiseren, 
maar ook om een deel van het kamp met eigen programma in te vullen.  
 
De activiteiten van Wilgje Buitensport duren gemiddeld  twee uur. De vaste begintijden zijn 
10.00uur, 13.00uur en 15.30uur. De keuze voor activiteiten is afhankelijk van de wensen en 
doelstellingen van het schoolkamp. Een greep uit de mogelijkheden zijn; de survival, boerenbuilding 
(teambuilding), kanovaren, GPS-speurtocht, hoogteparcours (klimparcours op 5 meter hoogte), 
boogschieten en steppen.  
 
Een overzicht van alle activiteiten vind je op onze website. Ter voorbeeld vind je in de bijlage een 
beschrijving van de twee populairste activiteiten voor scholen: de survival en het kanovaren.  
 
Op zoek naar inspiratie voor eigen programma-invulling? In de bijlage vind je enkele van onze 
suggesties.  

 

 

   



 

 

4. Horeca 

 
Wilgje Buitensport verzorgt naar wens heerlijke maaltijden, in ons sfeervolle Koecafé of bij goed 
weer buiten op het terras. Voor scholen hebben we een speciale menukaart.  
In samenwerking met lokale partners, waaronder Kwaliteitsslagerij Knobbout, serveren we diverse 
ontbijten, lunches en lunchpakketten, barbecues en buffetten. Natuurlijk kunnen jullie er ook voor 
kiezen de catering zelf te regelen. 
 
In het geval dat jullie gebruik maken van de maaltijden van Wilgje Buitensport, houden wij natuurlijk 
rekening met degenen die een allergie hebben, dieet volgen of andere specifieke wensen hebben. 
Geef deze wensen alsjeblieft van tevoren aan ons door. 
 
Op onze website staat een overzicht van alle schoolmaaltijden. Een populaire keuze is de 
schoolbarbecue, bijvoorbeeld tijdens de laatste avond van het schoolkamp. Een uitgebreide 
beschrijving daarvan vind je in de bijlage. 
 

 
 
 

Schoolbarbecue:  

Vooral populair tijdens de laatste avond van het schoolkamp, bijvoorbeeld voor aanvang van de 

Bonte Avond! 

We onsteken de barbecue in ons sfeervolle Koecafé of bij mooi weer op het terras. Voor iedere 

leerling zijn er drie stukjes vlees (naar wens ook vegetarisch en/ of halal). Ook is er een heerlijk buffet 

met salades, brood en sausjes. Leerlingen barbecueen zelf, tenzij jullie besluiten dat de docenten of 

begeleiding dit doen.  

Borden en bestek verzorgt Wilgje Buitensport. Ook de afwas doen wij, dus deze avond lekker geen 

corvé. Drankjes (en glazen of bekers) nemen jullie zelf mee, maar kunnen ook eventueel door Wilgje 

Buitensport geregeld worden. 

   



 

 

5. Kampeer -en huisregels 

Een goede sfeer en respectvolle samenwerking is bij Wilgje Buitensport altijd het doel. Samen met 

docenten en begeleiding proberen we het kamp of schoolreisje zo goed mogelijk te laten verlopen. 

Het is daarvoor belangrijk dat duidelijk is wie welke verantwoordelijkheid draagt. We beschrijven 

hierbij kort onze uitgangspunten en verwachtingen voor wat betreft verantwoordelijkheden: 

Wilgje Buitensport zorgt voor de organisatie van de bij ons gereserveerde activiteiten en is 

verantwoordelijk voor de locatie. Wij zorgen dat de activiteiten goed en veilig worden uitgevoerd, 

dat alle benodigde materialen aanwezig zijn en professionele instructeurs de groep begeleiden 

tijdens de activiteiten. 

Om de activiteiten goed en veilig te laten verlopen, is het belangrijk dat iedereen luistert en 

instructies opvolgt. Wanneer dit niet het geval is, zullen we leerlingen daarop aanspreken. Het is 

natuurlijk fijn als docenten en eigen begeleiding daarbij helpen. 

Buiten de bij Wilgje Buitensport reserveerde activiteiten om is het docententeam altijd 

verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van de leerlingen. 

Docenten zijn aanspreekpunt met betrekking tot het gedrag van de leerlingen. Wanneer leerlingen 

zich niet aan de regels houden of instructies niet opvolgen, zullen we actie moeten ondernemen. 

Onze ervaring is dat het beter is wanneer het ondernemen van actie in die gevallen bij de docenten 

ligt. Docenten weten de geschiedenis van een leerling en moeten er ook mee verder.  

Wanneer leerlingen zich niet aan de regels houden kan dit leiden tot waarschuwingen of straffen, 

bepaald door de docent. Mocht dit nog niet baten dan moeten er andere stappen ondernomen 

worden, met als laatste optie iemand naar huis sturen. Wilgje Buitensport behoudt zich het recht 

deelnemers naar huis te sturen, in geval diens gedrag echt onaanvaardbaar is. 

In de huisregels staat dat het na 22.00 uur buiten stil moet zijn. Als dit niet goed gaat, zal er door de 

begeleiders van een groep gesurveilleerd moeten worden. 

Docenten en begeleiders dragen zorg voor wenselijk gedrag van de leerlingen. Ook corvee en 

schoonmaak zijn daarvan onderdeel. Enkel wanneer de maaltijden door Wilgje Buitensport worden 

georganiseerd, dragen wij zorg voor de afwas en schoonmaak naderhand. 

Ons doel is altijd gezamenlijk een leuk, gezellig, veilig en geslaagd uitje of schoolkamp te organiseren. 

Onderstaande regels zijn uitgangspunt voor gedrag dat wij als wenselijk zien. We verwachten dat 

docenten en begeleiders er zorg voor dragen dat deze regels worden nageleefd. 

  



 

 

 

Algemene huisregels: 

• Minimale leeftijd deelnemers: 10 jaar (groep 6) 

• De buitensport -en survivalterreinen en het hoogteparcours zijn absoluut verboden 

terrein zonder begeleiding van een instructeur van Wilgje Buitensport 

• Eventuele lichamelijke of geestelijke klachten of gebreken van de deelnemers worden 

voortijdig gemeld aan de medewerkers van Wilgje Buitensport. (Daaruit volgende) 

Beslissingen van onze medewerkers worden gerespecteerd 

• Onze gasten gaan akkoord met de Algemene Voorwaarden van de Vebon (www.vebon.nl) 

Tijdens de activiteiten: 

• Deelnemers mogen nooit onder invloed zijn van drugs of alcohol  

• Tijdens de activiteiten wordt niet gerookt 

• Het dragen van vastzittende schoenen is een must, teenslippers zijn tijdens de activiteiten 

niet toegestaan 

• Deelnemers luisteren naar de instructeur van Wilgje Buitensport en volgen diens instructies 

op 

• We gaan ervan uit dat er altijd docenten en/ of eigen begeleiding aanwezig zijn. Zij zijn 

aanspreekpunt voor het gedrag van de leerlingen in geval van wangedrag 

Kampeerregels: 

• Kampvuur stoken mag alleen in de daarvoor bestemde vuurbakken op de vaste 

kampvuurplaats 

• We scheiden ons afval (voor restafval, glas, papier en plastic zijn aparte afvalbakken 

aanwezig) 

• De boerenschuur en het gele huis zijn privéterrein, niet betreden zonder toestemming van 

een medewerker van Wilgje Buitensport 

• Herrie of versterkte muziek na 22.00uur is niet toegestaan 

• Na 23.00uur de omliggende gebieden niet betreden (inclusief het natuurgebied, 

nachttochten zijn dus niet toegestaan) 

• Bij vertrek worden de tenten en het kampeerterrein schoon achtergelaten  

                          



 

 

6. Tips 
 
Het is belangrijk om voorafgaand aan het kamp met het docententeam te overleggen wat de 

doelstellingen voor de leerlingen van het kamp zijn, welke regels de docenten willen hanteren en wat 

de consequenties zijn als hieraan geen gehoor wordt gegeven. Ook is het prettig wanneer de 

leerlingen goed voorbereid zijn; weten wat hen te wachten staat, wat ze mee moeten nemen en ook 

wat ze niet mee mogen nemen. 

Paklijst; communiceer duidelijk wat de leerlingen minimaal mee moeten nemen. Zet ook op de lijst 

wat zij niet mee mogen nemen 

Benodigde spullen:  

• Matje en warme slaapzak 

• Warme kleren. Vooral voor ’s avonds/ ‘s nachts, onze ervaring is dat leerlingen vaak 
onvoldoende voorbereid zijn op (nachtelijke) kou  

• Toiletspullen (inclusief zeep/ shampoo) 

• Handdoeken 

• Sportieve, soepel zittende kleding waarin lekker bewogen kan worden en die vies mag 
worden 

• Voldoende extra kleding (kleding die vies mag worden en die tegen een stootje kan) 

• Sportieve vaste schoenen, minimaal 2 paar (het dragen van teenslippers tijdens de 
activiteiten mag niet) 

• Regenkleding 

• Zwemkleding 

• Plastic zak voor vieze of natte kleren 

• Paspoort of identiteitskaart 

• Zaklamp + batterijen 

• Eventueel noodzakelijke medicijnen 

• Bij goed weer: zonnebril en zonnebrand 
 

Thuis te laten spullen: 

• Alcohol en/of drugs 

• Kostbare spullen als sieraden, electronica etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Eigen programma; de locatie van Wilgje Buitensport en de omliggende 

omgeving bieden veel mogelijkheden voor eigen programma-invulling. Enkele van 

onze suggesties op een rijtje; 

 

• Zwemmen in natuurzwemplas “De Put”. Op 500 meter van de camping 
bevindt zich een prachtige natuurzwemplas. Er is geen winkeltje aanwezig, 
dus eventuele versnapering zelf meenemen (en afval graag weer mee terug 
nemen/ in de vuilnisbak gooien). 
 

• Historisch stadje Buren heeft veel te bieden:  
o Graanmolen ‘De Prins van Oranje’: deze traditionele graanmolen is enkele malen per 

week in gebruik. De molenaars geven graag tekst en uitleg. 
o Marechaussee museum: dit museum gaat over het verleden, heden en de toekomst 

van de Nederlandse Marechaussee. 
o Oranje Museum: dit museum is gewijd aan de geschiedenis van Buren als Koninklijke 

Oranjestad. 
o Het Plantsoen: dit voormalig kasteelterrein (een groot grasveld omringd door bos) 

leent zich perfect voor spellen als levend Stratego of een vossenjacht . 
 

• Voetbal -of volleybal toernooi op het daarvoor bestemde sportveld op de camping. 
 

• Bezoek aan recreatiegebied de Meent in Beusichem. De Meent is een mooi recreatiegebied 
met zwemplas, duikvlot, speeltoestellen, jeu de boulesbaan en klein winkeltje op ongeveer 
een half uur fietsen van Wilgje Buitensport.  
 

• Kampvuur maken in de avond (waaronder zelf hout hakken). 
 
  



 

 

 

7. Prijslijst 

 

 

 

 

 

 

  

Activiteiten
 

Activiteit Prijs Locatie Tijd 

Survival  €13,50 p.p. Outdoor ± 2 uur 

Boerenbuilding €13,50 p.p. Indoor + outdoor ± 1,5 - 2 uur 

Boogschieten  €13,50 p.p. Indoor ± 1,5 - 2 uur 

Kanovaren   €7,50 p.p. Outdoor  Zelf te bepalen 

Hoogteparcours  €15,50 p.p. Outdoor ± 1,5 - 2 uur 

Gps-tocht  
 

€10,50 p.p. Outdoor  korte route (4 km) 1,5 uur 
 lange route (6 km) 2 uur 

Amfibie-voertuig €13,50 p.p. Outdoor ± 1,5 uur 

Overnachting
 

Wilgje tent €10,75 p.p. 
Per nacht 

De tenten zijn geschikt voor 8 á 10 personen en voorzien van 
een houten vloer, maar niet van matjes e.d.  De prijs is per 
persoon per nacht  inclusief  douche.  

Eigen tent €7,75 p.p. 
Per nacht 

 

Blokhut €60,00  
per nacht 

Voorzien van een koelkast, koffiezetapparaat en bankjes en 
tafels voor 24 personen (prijs per dag). 

Kalverblijf €110.00  
per nacht 

Voorzien van een koelkast, koffiezetapparaat, magnetron en 
keukenblok en 2-pits kooktoestel.  Op het bijbehorende 
overdekte terras staan  tafels en banken met plaats voor 60 
personen. 



 

 

 

 

  

 Horeca
 

Ontbijt  €7,50 p.p. Uitgebreid ontbijt met broodjes, eitje, koffie, thee, 
melk en diverse soorten beleg. 

Ontbijt met 
lunchpakket  

€10,00 p.p. Uitgebreid ontbijt met broodjes, eitje, koffie, thee, 
melk, diverse soorten beleg en fruit. Er is genoeg zodat 
elke leerling ook een lunchpakketje kan maken. Wij 
zorgen voor boterhamzakjes, een pakje drinken en wat 
lekkers. 

Boterhammenlunch  €8.00 p.p. Een heerlijke lunch bestaande uit een uitgebreid 
boterhammenbuffet met diverse soorten beleg, koffie, 
thee, melk en sinaasappelsap. 

Schoolbarbecue  €11,50 p.p. De schoolbarbecue bestaat uit drie stukjes vlees per 
persoon, rundvleessalade, aardappelsalade, groene 
salade met komkommer, satésaus en stokbrood. 

Nasibuffet  €10,00 p.p. Dit buffet bestaat uit nasi, bami, kipsaté, 
gehaktballetjes en saté-saus. 

Broodje Koeburger  €11,50 p.p. Dit broodje is perfect voor leerlingen met lekkere trek 
die genoeg hebben aan één stuk vlees. Het buffet biedt 
een ieder de mogelijkheid om het broodje zelf samen 
te stellen, met een (h)eerlijke koeburger vers van de 
slager, verschillende soorten sausjes, sla, groente en 
gebakken aardappeltjes. 

Wilco Ambachtelijk 
ijs  

€2,50 p.p. Als toetje serveren we een heerlijk Wilco's 
ambachtelijk roomijsje, verkrijgbaar in verschillende 
smaken. 

Drankjes  €1,00 per 
consumptie 

Jullie kunnen zelf drankjes meenemen, en bijvoorbeeld 
een bar maken waar iedereen drinken kan halen. In dat 
geval vragen we jullie ook zelf (plastic) bekers mee te 
nemen. Ook kunnen wij de drankjes regelen. De prijs is 
dan €1,00 per consumptie. 



 

 

8. Bijlage 1: Beschrijving populairste activiteiten: Survival & Kanovaren 

Survival: heerlijk met zijn alles los!  

Tijdens de survival kunnen de leerlingen helemaal los! In 
teams van maximaal 25 leerlingen (grotere teams is in 
overleg mogelijk, uitgaande van aanvullende eigen 
begeleiding) beginnen we met een sfeermakende 
warming-up. Daarna is het tijd voor het echte werk.  
Het spectaculaire survivalparcours bestaat uit 
verschillende onderdelen, waaronder klimbanen en 
evenwichtsspellen, uitdagende slootoversteken en een 
stuk catamaranvaren.  

Het idee achter de survival is eenvoudigweg: plezier maken! Ongegeneerd rouwdouwen en klimmen 
en klouteren. Maar natuurlijk proberen we ook voor iedere leerling een passende uitdaging te 
vinden. Onze instructeurs hebben oog voor de leerlingen en de samenstelling van de groep, en 
bepalen een programma-opbouw waaraan iedereen mee kan doen.  

Wilgje's survival staat garant voor twee uur lachen, gieren, brullen. Gezelligheid en een hoop lol! 

Aangezien de survival ook uit wateronderdelen bestaat, is de kans grote dat leerlingen een nat pak 
oplopen. Het is daarom aan te raden dat leerlingen oude kleding dragen die vies mag worden, en een 
handddoek, zeep en een setje droge kleding en schoenen paraat hebben voor na afloop van de 
activiteit.  

Kanovaren: 

Ontdek de Betuwe vanaf het water! Een 
andere wereld, vol mooie vergezichten 
en verrassende landschappen.  

Het kanovaren start vanaf onze 
kanosteiger in Buren (op ongeveer 15 
minuten lopen van Wilgje Buitensport). 
De groep loopt zelfstandig, met eigen 
begeleiders, naar de kanosteiger.  

Daar worden jullie opgewacht door een 
van de instructeurs van Wilgje Buitensport.  
We beginnen met een korte uitleg over het kanovaren en de route. Leerlingen krijgen waterdichte 
tonnetjes en een vaarkaartje mee. Ook zorgen we voor zwemvesten. Het dragen van een zwemvest 
is verplicht voor de leerlingen zonder zwemdiploma.  
In drie of vierpersoons Canadese kano’s gaan de leerlingen op pad. De aanwezigheid van minimaal 
twee docenten of andere eigen begeleiding is een vereiste, één voor en één achteraan de groep. 
De route is heen en terug, waarbij jullie zelf de afstand bepalen en tussendoor even pauze kunnen 
houden bij de Julianasluis (na 5km). 

 

 


